18.06.2014
ÜNİTESİ

: Satın Alma Müdürlüğü

SAYI

: 2014/14248

KONU

: Golf Arabası Alım İşi.

SON BAŞVURU TARİHİ : 25 Haziran 2014 Çarşamba günü Saat 15.00

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde kullanılmak üzere
aşağıda miktarları ve teknik detayları verilen golf arabası alımı yapılacaktır. İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya
posta yoluyla İstinye Mah. Daruşşafaka Cad. No 45 Kat.2 adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma
Müdürlüğüne 25 Haziran 2014 Çarşamba

günü Saat 15.00’e kadar teslim edebilirler. Detaylı bilgi

muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 41 nolu telefondan alınabilir

Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:
a.Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi,
b.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
d.Referans dosyası,
TFF 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, dilediği istekliye işi
vermekte serbesttir. TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar.

Ürün Özellikleri:


Golf arabası – elektrikli 8 yolcu kapasiteli 3 adet
Akü şarj cihazı, akü seviye göstergesi, ön far- fren lambası, DC converter, hourmeter, üst tente ve katlanır tip
ön camı bulunmalıdır. Motor gücü en az 20 hp olmalıdır. Şase , tek parça ve korozyondan etkilenmeyen
karbon alaşımlı alüminyum olacaktır. % 15’lik eğimi çıkabilecek kapasitede olmalıdır. Aküleri deep cycle
türünde olmalıdır. Araç en az 2 yıl garantili olmalıdır.



Golf arabası – elektrikli 4 yolcu kapasiteli 4 adet
Akü şarj cihazı, akü seviye göstergesi, ön far- fren lambası, DC converter, hourmeter, üst tente ve katlanır tip
ön camı bulunmalıdır. Motor gücü en az 12 hp olmalıdır. Şase , tek parça ve korozyondan etkilenmeyen
karbon alaşımlı alüminyum olacaktır. Tam dolu şarj ile en az 2 saat kullanılabilmelidir. Aküleri deep cycle
türünde olmalıdır. Araç en az 2 yıl garantili olmalıdır.

