
30.06.2015 

ÜNİTESİ                           : Satın Alma Müdürlüğü 

SAYI                                  : 2015/13674 

KONU                               : 2015-2016 sezonu Akreditasyon kartı Alım İşi 

SON BAŞVURU TARİHİ  : 07 Temmuz 2015 Salı günü Saat 15.00 

 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2015 – 2016 sezonunda kullanılmak üzere, peyderpey olarak 

toplamda minimum 30.000 adet sabit akreditasyon kartı alımı yapılacaktır. 

İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 

Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma 

Müdürlüğüne 07 Temmuz 2015 Salı günü Saat 15.00’e kadar teslim edebilirler.  

Detaylı bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 no’lu 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. 

Teklifler ürün numuneleriyle beraber teslim edilecektir. Numunelerle beraber teslim edilmeyen 

teklifler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.  

AKREDİTE KARTLARI İLE İLGİLİ TEKNİK DETAY :   

Sabit kartlar 40 ton basınçla,172 derece sıcaklıkta, 45 dakika bekletilmek sureti ile 5 kat olarak 

üretilmelidir.  

Güvenlik Önlemleri :  

* Gizli boya  

*Basılı logo 

* Ardışık bar kodlama (Code128, EAN13, Code39 vb. tipleri desteklemesi)  



* Kartların silinmesi ve kazınmaya karşı dayanıklı  

* Fotokopide %100 kopyalanamama  

 

Malzeme Özellikleri :  

* Firma üretim esnasında arızalı kartları fatura etmeyecektir.  

* Firma kendisine teslim edilen verilerin saklanmasından sorumludur.  

* Kartların kalınlıkları minimum 920 mikron olmalıdır. Kartlarda silinme, kazınma değişiklik olmaması 

amacıyla kart beş katmandan oluşmalı, baskılı yüzeyin dışında mat saydam malzeme ile kaplı 

olmalıdır.  

* Kartların kırılmaması için esnekliğinin sağlamak adına gereken özelliklere haiz malzeme 

kullanılmalıdır.  

* Kart köşeleri kullanıcıya zarar vermemesi için radyuslu olarak üretilmeli kart kenarlarında çapak 

olmamalıdır. Tüm kartlar üretim sonrası son kontrolden geçirilmelidir.  

* Flaş parlamasını önlemek için ön yüzü mat olarak üretilmelidir.  

* Boyunda taşıma esnasında dönmeyi önlemek için askı ipi iki başlı dikilmelidir.  

* Kartın askı ipi 2,5 cm genişliğinde minimum 98 - 102 cm uzunluğunda lig ve fonksiyona göre değişik 

renk ve kategorilerden oluşur. (minimum on renk ve doku), TFF imalat onayı esnasında ip tasarımı ve 

renklerini değiştirebilir, arttırabilir. Her kategori üzerine farklı yazı ve görseller konulacaktır. Askı ipi, 

karta iki yerden dikiş sureti ile birleştirilmelidir. Dikiş ipi Askı ipi ana renginde olmalıdır.  

* İpler ve kartlar TFF için özel üretilmeli taklitlerinin yapılmaması adına koruma ile ilgili yeterli koruma 

ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.  

* Kart, kamu güvenliği bakımından belge, (varaka) vasfına sahip olduğu için üzerinde gizli boya ile 

basılı logo ve kartın üst kısmına güvenlik deliği TFF yazılarak açılmalıdır. 

* Akreditasyon kart boyutları tarafımızdan belirtilen ölçülerde olmalıdır.  

* Günlük üretim adedi minimum 1000 olmalı bu sınırlar dâhilinde TFF’den gelecek siparişler 

maksimum beş işgününde teslim edilmelidir.  

* Minimum parsiyel sipariş adedi yirmidir. Ve bir yıl boyunca TFF kartları bu şartlarla ürettirmekte 

serbesttir.  

* Üretilecek kart datası; web servis olarak verilir. TFF tarafından sisteme yüklenen görseller 

kullanılarak kartlar üretilir. Firma belirli sıklıklarda bekleyen kart olup olmadığını kontrol etmek ve 

bunları üretmekle sorumludur.  

* Üretilecek kart tasarımı data geldikten sonra PDF olarak doğrudan basılabilmelidir.  



* Kartın ön ve arkasına yapılacak baskı, dörtkenarda minimum 2 mm maksimum 5 mm kalacak 

şekilde yapılmalıdır.  

 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar teklif sahiplerine aittir. Türkiye Futbol 

Federasyonu ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, teklif sahiplerinin üstlendiği bu 

masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Teklifi uygun görülen ve kendisiyle sözleşme 

yapılan firma, herhangi bir kamu makamının veya yasaların yetkili kıldığı başka bir makamın zorunlu 

kıldığı durumlar ve SÖZLEŞME’nin yürütülmesine ilişkin olarak gerekecek bilgi paylaşımları hariç 

olmak üzere, SÖZLEŞME süresi içinde ve sonraki zamanlarda SÖZLEŞME ile ilgili veya bağlantılı 

herhangi bir bilgiyi kesinlikle gizli tutacaktır. Söz konusu gizlilik mükellefiyeti, sözleşmeyi imzalayan 

firmanın tüm çalışanları için de geçerli olup, firmanın personelleri eliyle söz konusu gizlilik 

mükellefiyetinin ihlal edilmesi, yüklenici firmanın sorumluluğunu doğurur. Sözleşmeyi imzalayan 

firma, personelinin bu gizlilik mükellefiyetine uyması için her türlü önlemi almak zorundadır. 

 


