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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktari ve Szellikleri yazih malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu thale
KaiHinunLin 22/d maddesine gOre Dogrudan Temin Usulu i le yapilacaktir . Soz Konusu alim ic.in KDV haric. birim fiyat
tek l i f le r in iz i TL iizerinden 05.02.2021 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalmaffiholmail.com adresine ivedi olarak gOndermeniz

hususunda; Geregini r icaederim.
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/ Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Ka§e/tmza

Lk : Fcknik Sariname
Salinalmanm Yapilacagi Birim:

• Malzemeler siparijten sonra Haslanemiz Ambanna mesai saatleri igerisindc Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin §artnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep ctmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Bir im Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin 'T.C.lla? ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis UrUn numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklii" edilen ilriinlerin onaylanmi§ Uriln numarasi (barkodu) liste hal inde veri lmelidir . Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren y i ik len ic in in yazili talebi Uzerine en geg 180
gun icinde YiSkleniciye veya vekil ine ttdemeyi yapacaktir.
• l;irma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik Sartname ektedir.
• \.n gee 3 (Uv) giiii icerisinde faturasi kurutna u la^ t in lmayan Mai /Hizmet in odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya cikacak olan ihtilallann hall inde Agn Mahkemeleri ve icra Dairelcri Yclk i l id i r .
• Teklirveren Firma/Firmalar yukaridaki muddelm kabul etmi§ sayilir.
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TUTAK DEVLET HASTANESI

SPANC KESJM MAKJNASI TEKNIK SARTIMAMESJ

1. Super ince taban ile en az 25 mm'ye kadar hassas kesim yapabilmelidir.

2.Titresimsiz calisma, kolay kesim ve rahat kontrol olanagi saglamalidir.

3. ince ve hassas kumaslar icin kullanima uygun olmalidir.

4.0zellikle gazli bez gibi ince kumaslar icin ideal olmalidir.

5. Bicak sapi yaklasik 100 mm olmalidir.

6.En az 50Hz/60Hz frekans olmalidir.

7.En az 300W guciinde olmalidir.

BAKIM VE GARANTI:

1-Sistem calisma diizeni resmi tatil ve bayram gunleri de dahil olmak uzere 24 (yirmi dort) saat ve

haftada 7 (yedi) gun kesintisiz olacakti r. Firma bu calisma duzenine gore ayli k %95 (doksan bes)

calisma (uptime) garantisi verecektir. Eksik kalan uptime siireleri ilave baki m ve garanti olarak

sozlesme bitimine eklenecektir.

2-Sisteme yapilacak her turlCi mudahale olarak Klinik Muhendislik Biriminde teknik sorumlunun

nezaretinde yapilacaktir. Bu mudahaleler firmanin kendisine ait o cihaz icin hazirlanmis, bakim

formuna i§lenerek bu formda cihazla ilgili yapilmasi gereken turn islemler belirtilmi§ olacaktir. Bakim

fomm teknik sen/is raporu niteliginde en az uc nusha olacak, bir nushasi birimde cihazi kullanan

personelde, bir nushasi Klinik Muhendislik Biriminde, bir nushasi da firmada kalacakti r.

3-Parca degis,imi gerektiren durumlarda ise degismesi gereken par^anm parca kodunun yazili oldugu

durum bildirir teknik servis formu olarak Klinik Muhendislik Birimine verecek ve firma 3 i$ gunu

uptime suresi baslayacaktir.

4-Kalibrasyon gerektiren cihazlarm kalibrasyon belgeleri yuklenici firma tarafmdan kurumumuza

ibrazedilecektir.

5-Cihazlann Turkce kullanim kilavuzu olmalidir.

1-Clhazlar orijinal ambalajmda getirilecek olup orijinal ambalajlan Muayene Kabul Komisyonu

huzurunda acilacaktir. Daha once demo amaclida olsa orijinal paketi acilmis cihaz kesinlikle kabul

edilmeyecektir. Cihazlarm Kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafmdan yapi

lacaktir. Kontrol ve muayenede, sartnamede istenilen ve teklifte belirtilen turn ozelliklerin uygunlugu

kontrol edilecektir. Aynca yedek parca, aksesuarlarm kontrol ve sayimi yapilacakti r.

2-Muayene sirasmdaki turn masraflar ve dogabilecek hasarlann yukumlulugu yuklenici firmaya ait

olacaktir.



3-Kabul ve muayene sirasinda yuklenici firmadan cihazin teknik ozellikleri ve performansma ili5kin

testlerin yapilmasi istenildiginde gerekli personel ve diizenegi yuklenici firma ucretsiz olarak

saglayacaktl r. Kabul ve muayenede olu§abilecek kaza ve hasarlardan yuklenici firma sorumludur.

Bu Teknik §artname 2(iki) sayfadan ibaret olup; 28/01/2021 tarihinde komisyonumuzca

imza altma almmistir.
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