DOĞRUDAN TEMİN İLANI

iı,iıvı yAyMA cnıvıiynri »rnNrĞi niNçöı, şunnsi
Kalkınma Bakanlığı tarafindan desteklenen Sosyal Deştek Programı (S1DES)
kapsamında yürütülen "2Ül8-]2^{}üJ21" nolu "AYt}j]\-t,lK v*ııııçı,eıı ,, projesinin
faaliYetleri iÇin ihtiyaç duyulan aşağıdaki Gençlik Merkezi Elektronik Malzeme Alımı
Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Satın almaya ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır.

KURUML|N
a) Adresi

Iııöı,ıLi Mah.

b) Telefon ve faks numarasl

05053866061

c) Elektronik posta adresi (varsa)

neyyupko ca@hotmail. com

MAL VE HİZMETIN
a)

Niteliği, türü, miktarı
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a) İlan Tarihi

b) Teklifin Verileceği Son Tarih

ve Saati

c)Tekliflerin Teslim Edileceği
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yeriır Adresi

İnönü Mah. Şişli Sok. Derya Apt. Bingöl Merkez, Bingöl

d) Tekliflerin Değerlendirileceği
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Şekli ve içeriği belirlenen Ek-1 deki teklif mektubu,
Teknik Şartname Ek-2 (Var ise)
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat ve kalite esasma göre belirlenecektir.
Saderc yerli istekliler teklif verebilirlçr,
5. İntemet ilanında yer aImayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinde ücretsiz temin
edilebilir.
6. Teklifler, Yukarıda belirtİlen tarih ve saate kadar ilgili adrese elden teslim edilebileceği
gibi, almı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir. Kargo veya posta
YoluYla gönderilen tekliflerden son teslim tarihi ve saatinden soffa teslimat adresine ulaşanlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Doğrudan Temin son teklif verme tarihinden itibaren en
az30 takvim günü olmalıdır.
8- İdare satın almayl yaplp yapmamakta serbesttir.
9. İdare fi rmal arl a p azarlık y apmada serb esttir.

iı,iıvı yAyMA cnvriypri nnnNnĞi niNcöı, şunpsi
Sayı: ğ
Konu: Teklif Mektubu
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ıoĞnunaN rrıvıiN rBxrrin ıınxrunu
Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Sosyal Deştek Programı (S1DES)
kapsamında yürütülen *2Ül7-12-Üt}21" nolu "AYI]INLIK YARINL;\R,, projesinin
faaliYetleri iÇin ihtiyaç duyulan Gençlik Merkezi Elektronik Malzeme AIımı

Doğrudan Temin Usultl ile yapılacaktır.
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için KDY (Katma Değçr Vergisi) hariç tekliflerinizi
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Projeksiyon cilıazı ve perdesi

l
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..l .. 12018

Firmanın

Adı veya Ticaret Unvanı
Kaşe- İmza

NOT : KDV Hariç Yazılacaktır.
Ek : Teknik Şartname

DOĞRUDAN TEMİN İLANI
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Kalkınma Bakanlığı tarafindan desteklenen Sosyal Deştek programı (S7DES)
kapsamında yürütülen "2Ül8-12^t}fJ21" nolu "AY[}[R*İ,İK yarrnıı.a;ı ,, projesinin
faaliYetleri iÇin ihtiyaç duyulan aşağıdaki Gençlik Merkezi Elektronik Malzeme Alımı
Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Satın almaya ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır.

KURUMUN
a) Adresi

Iı-ıöıııi Mah.

b) Telefon ve faks numarasl

05053866061

c) Elektronik posta adresi (varsa)

neyyupkoca@hotmail. com
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d) Tekliflerin Değerlendirileceği
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Şekli ve içeriği belirlenen Ek-1 deki teklif mektubu,
Teknik Şafiname Ek-2 (Var ise)
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat ve kalitç esasına göre belirlenecektir.
Sadece yerli istekliler teklif verebilirler.
5. İntemet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinde ücretsiz temin
edilebilir.
6. Teklifler, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ilgili adrese elden teslim edilebileceği
gibi, aYnı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir. Kargo veya posta
Yoluyla gönderilen tekliflerden son teslim tarihi ve saatinden soffa teslimat adresine ulaşanlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Doğrudan Temin son teklif verlno tarihinden itibaren en
az30 takvim günü olmalıdır.
8- İdare satın almayl yaplp yapmamakta serbesttir.
9. İdare fırmalarla p aznlık yapmada serb e sttir.
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Bu Şartname; TC. Kalkınma Bakanlığı tarafindan desteklenen Sosyal Destek programı
(SODES) çerçevesinde hazır|anarak kabul olunan "2018-12-ü{J21." Nolu ,,AyDlhILIK

Yz\RiNLAR " Projesinde satın alınacak Gençlik Merkezi Elektronik Matzeme Alımı

teknik özelliklerini ve genel şartları kapsar.

MALZEMENiN
MiKTARı
-Ekran boyutu l5.6
inç
-Ekran kartı 2GB
GDDRs dahili
ekran

-işlemci intelcore i3

Bilgisayar(dizüstü)

6006u
- ltb harddisk
- 4gb DDR4 RAM -

Renkler
idarece

belirlenecektir

İşı-rr,ıcicAcHE

3MB işleırıcihızı
Ghz

2

- bellek hızı2400
mhz
A4 baskı hızı
[ük kopya çıkış hızı

en az 6,9 sn.

-l20 dpi yazdtma

kalitesiyazıcı

Fotokopi makinesi

-

-

fbtokopi ve renkli
tarma fonksiyonu
-Çift taraflı

yazdırma

-Az sesle kompakt
taSarım

-Wifl mobil
destekleyen rvifi
direct

Projeksiyon clhazı
ve perdesi

Ekteki
şartnameye
uygun olaçak
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Cıhazın görüntü oranı en az 16:10 (doğal).

16:9^

4:3 olacaktır

2 Clhazın ışık gücü en az2200 ANSI lümen olacaktır
.3 Cihazın kontrast oranı en az2500:1 olmalıdır

4 Clhazın göriintü teknolojisi, 0,63" BrightEra LCDx3 olmahdır.
5 Cihazın doğal lamba çözüntirltiğü

WXGA l280x8O0

6 Clhazın lamba ömrü en az 5000 saat (ekonomik moclda ise en az 7000 saat) olmalıdır
7 Cıhazın lamba tipi 210 W UHP
8 Cihazla

birlikte ayrrca yedek lambası verilecektir

9 Cihaz giriş birimleri 1xRGB bilgisavar. 1xHDMI. 1x kompozit video/Audio, 1x Stereo

Minijack olacaktır
10 Cihazın

çıkış birimi 1xRGB bilgisayar

11 Kontrol

poıtları 1x RS232

12 Cihazın ekstra özelliği olarak, Enerji tasaıruf modu, Otomatik Kenar Düzeltme, bekleme
modu olacaktır
13 Cihazın

ağırlığı enfazla2.7 kğ olacaktır

14 Cihazın fan sesi 28 db geçmeyecektir
15 Cihazın hopörleri en az

1xlW mono olacaktır

16 Clhaz birlikte Güç Kablosu, Uzaktan Kumanda ve

Çantası mevcut
17 kutu

pilleri, Kullanım Kılavuzu, Taşıma

içeriği ile birlikte tan olarak verilecektir

18 Projeksiyon perdese liteout

l80x180 storlu perde

19 Tavan askı aparatı ve kaploları olacaktır

.20 Cihazın Garanti Belgesi clhazla birlikte onaylı olarak verilecektir.

21 Cihazın en az iki yıl yetkili servis garantisi olacaktır.

