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1. Laboratuvar ve oda kogullartnda galtgacak, masa ustu tip olacakttr'
2. Cihazrn hucre hacmi en az 55 litre olacakttr'
sahip olacakttr
3. Cihaz PID mikroiglemci kontrol sistemine
oC

arastnda galrgacakttr'
Cihazoftam r,""kl'g' + Soc ile 99.9
O'i"C olacak ve termostat elektronik'
hassasiyeti
5. Termostatrn galrgma ve ayarlanma
gosterge ise rakamsal olacakttr'
yerlerde 6lgulen stcakll lartn arastndaki fark;
6 Kullanrlrr hacim igerisinde muhtelif
37oC'de < tO,sod, 56oC'de < +1oC geklinde olacakttr'
7, Cihazda 1 dakika ile 99.g saat arasrnda ayarlanabilen zamanlayrct olacaktrr' Ayrtca
zaman|ay|ctntnsUresizpozisyonudabu|unacaKttr.
g. yaprlan programt 1 daki I ile 99.9 saat arastnda istenilen zamanda baglatmayt
efteleme aYarlanabi lecekt
9. Cihazrn termostat okuma aralr$r 0 - 99.goo arastnda olacaKttr'
,10.
parametrJleri gevir bas ozellikli buton sayesinde kolayltkla

4.

Cihazda

g"r,l*

ayarlanabilecektir.
menuye girig olacakttr'
ll.Clhazda yaptlan galrgmalarrn guvenli$ini saglayan gifre korumalttaraf tndan istenildi$inde
progiurlanan degerler g-trgma anrndi kullanrcr

12.clhazdu

izlenebilecekttr'
13.

halinde haftzadan
Cihazda ayarlanan program de$erleri cihaztn kapalr olmast

silinmeYecektir'
gUne kadar yaprran garrgmayr harici bellek
14.Cihazda saailik veri kaydr yaprrdrgrnda 125

UzerinekaydetmeyisaglayanUSBportuo|acakttr.
gostergerer rakamsar tip olacaktrr'
l5.Cihazda srcaKrrk ve zamangostergereri ayrr ay. ve
alarm limitleri olacakttr'
l6.cihazda rsrtma ve alarm iral lamoalarr ve programlanabilir
ayarlanan srcaklrk de$erine
lT.Zamanlayrcr, ayarlanan zamanln sayma iglemini,
na iglemini durdurup sesli ve
erigilmesinden sonra baglatacak ve suie bitiminde rstt
gorsel sinyal verecektir
lg.Kullanrlrr hacim paslanmai
olugturan malzeme paslan
lg.Kullanrlrr hacrm igerisinde
hava sirkUlasyonunu enge

rrjjzorrla
^^t,+,F r,\i!.azrn
drg yuzeylerini
cihazrn Arc
acaktrr.
ralt olacakttr'
ile ayarlanabilen.' tabii
"meler
Jr$rnda devrilmeyen paslanmaz

ge|ikmalzemedenyapr|mrgikiadette|rafto|acakttr.
kaptsl ve cam kaptyt koruyan
20.lsrya dayanrKlr, igerisini gozetlemeye imkan veren cam
metal kaPrsr olacakttr.
21.Metal kapr srzdrrmazlr!r silikon esaslt conta ile sa$lanacakttr'
olacakttr'
22.Taze hava srrkulasyonu igin ayarlanabilir bir klapesi
kullanrltr hacim igerisinde
23.cihaz, kullanrlrr hacmin dr9 yuzeylerinden rsitmalr olacak,
tstttct olmaYacakttr.
emniyet termostatr bulunacakttr' Emniyet
24. Kontrol termostatrnrn arrza ihtimaline kargr
termostattnInayarIcihazdlgrndanyaprIabiIiroIacaKttr.
olacakttr'
25. Emniyet termostatr 3O - 11ObC arastnda ayarlanabilir
tipte olacakttr.
26.lsrtma kontrolunde kullanrlan role ssR (solid state relay)

2T.Cihaz23oV.50Hzgebekegeri|imii|ega|tgacaKttr.
garanti belgesi verilecektir'
28.Cihazlabirlikte TUrkge yaztlmlg kullanrm krlavuzu ve
TSE HizmetYeri Yeterlilik Belgesi
2g.lmalatcr firmanrn lso goo1,lso 134g5 Kalite Belgesi,
olacakttr.
30.Cihazrn TS 5'15'1 belgesi ve CE igareti olacakttr'
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$ARTNAMESI

oiGnN HUSUSLAR:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Cihazlar enaz2 yrl garantiliolacaktrr, Cihazlann garantisi gahgtr halde teslim edildi[itarihten

itibaren baglayacaktrr.
Garanti siiresi boyunca yrllrk oh95 aktif Ealtgma sliresi garantisi verilecektir. Aktif galrqrna
siiresi hesaplamasr yrlhk bazda her bir cihaz igin yaprlacak ve cihazt tamambn durdurmak
suretiyle hasta ahmrnr engelleyen durumlar pasif olarak kabul edileceklir.o/o95 aktif galrqma
siiresinin altrna diigiildii[ii her bir giin igin bire ii9 olacak gekilde garanti siiresi uzatllacakttr.
Cihazlan garanti bitiminden sonra 10 ytl yedek parga temini ve teknik servis taahhi.idti

verilmelidir,
Teklif verecek firmalar garanti bitiminden sonra l0 yrlgegerlidefigmesi muhtemelyedek
pargalann fiyat listesini sunmaltdtr.
Cihazlabirlikte orijinal dilde ve Tiirkge kullanma ktlavuzu, ingilizce servis manuelleri,
elektronik devre gemalan ve lisanslt kurulum CD'si teslim edilecektir.
Cihannkullanrcr e$itimleri ve firma ile hastane idaresinin ortak belirledifi konularda teknik
servis e[itimleri verilecektir.
Talep edilen malzeme 07.06.2011 tarih ve21957 saytlt resmi gazele yaytnlanan trbbi cihaz
y6netmelifinin 3, Maddesi "O bendinde belifiildigi iizere teghis ve tedavi amaglt
kullanrlacakttr.

8.
9.

Yiiklenici firma tarafindan teklif edilen cihazrn TiTUBB-UTS kaydr bulunrpalrdrr. Teklif
Dosyasmda belgelenmeli ve faturada UBB kodu belirtilmelidir.
Teklif edilen cihaza ait Marka, Model, seri no ve lot numarasr faturada aqrkga belirtilmelidir.
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Cihaz,"O"r",-r""r^ kogullartnda gallgabilecek ve masa UstU tip olacaktrr.
Kapak orneklerin yerlegtirilmesine ve gtkartlmastna engel olmayacak gekilde agtlacakttr. Kapak
kilitli tipte olacak, kapak agrkken rotor (baglrk) donmeyecek ve bagltk ddnerken kapak
agrlmayacaktrr. Kapak agrkken gostergedeki "open" yazrst ile kullanrct uyarrlacaktrr. Cihaztn
kapa$ r agr lmad r$ r durumlarda mekanik olarak m udahale edilebilecektir.
Cihazrn ig ynzeyi paslanmaz gelik, drg yUzeyi paslanmaya kargt elektrostatik toz boyalt
olacaktrr.

Cihazda kapasitesi 4x100 ml olan agrlrr baglrk, kapasitesi '16x15 ml olan agtlt bagltk ve
mikroplaka baglr$r olmak uzere ug adet baglrk kullanrlacakttrve her bagltk igin maksimum htz
4100 rom olacakttr.
5 Cihazrn maksimum RCF kuvveti 4x100 ml agrlrr bagltk igin2819xg, 16x15 ml agtlt bagltk igin
2142x9 ve mikroplaka bagll$t igin 2011x9 olacakttr.
o Cihazda rotor segme 6zelligi bulunacakttr.
7 Cihazda kullantlan aglllr baglrklar alUminyum, agrlr baglrk polipropilen (PP) malzemeden imal
edilmiq olacakttr.
8 Cihaz mikroiglemcili kontrol sistemine sahip olacak ve butun igletme elemanlan bir pano
Uzerinde toplanmtg olacakttr,
9. Cihazda galrgma parametreleri gevir bas 6zellikli buton sayesinde kolayltkla ayarlanabilecektir
10. Cihazda hlz igin dijital bir gosterge bulunacak ve hrz '10 rpm araltklarla ayarlanabilecektir.
ll.Cihazdazaman igin ayrr bir dijital gdsterge bulunacak ve santrifuj sUresi 1-99 dakika arastnda
1'er dakika aralrklarla ayarlanabilecektir. Ayrtca zamanlayrctntn sUresiz pozisyonu da
bulunacakttr.
12. Clhazda krsa sUreli galrqmalar igin "pulse" segene$i bulunacakttr.
13, Rotorun hrzlanma ve frenlemesi en az 1O kademeli olarak programlanabilecektir.
14. Cihazda en az'10 adet program haf tzast olacakttr,
15. Cihaz dengesiz yuklemeleri hissedebilecek ve boyle bir durumda galtgmastnt durdurarak
kullanrcryt uyaracakttr.
16. Cihazda -9"C ile +40"C arasrnda '1"C hassasiyette srcaklrk ayar aralt$t olacakttr.
17. Cihaztn panosu uzerinde soQutma igleminin yaprldr$rnr gosteren led lamba olacakttr.
18. Cihazda RPM / RCF degeri girilerek galrqabilme ozelli$i olacaktrr, galtgma strastnda istenildi$i
zaman ilgili tuga basrlarak RPM/RCF de$erini gorUntUleyebilme imkant sunacakttr.
'19. Cihaz santrifUj sUresi tamamlanrp rotor durdugunda sesli bir ikaz ve gostergedeki "end" yaztsl
ile kullanrcryr uyaracaktrr.
20.Cihazla birlikte 1 adet agtltr rotor, 1 adet 15. ml gode seti verilecektir.
21. Cihazda olugabilecek arzalar igin uyan sistemi olacaktlr.
22.Cihazda kullanrlan gaz ve izolasyon malzemesi CFC igermeyecektir.
23, Cihazda kullanrlan motor bakrm gerektrrmeyen indUksiyon motor olacakttr.
24. Cihazda hrz kontrolU frekans kontrolu ile sa$lanacakttr.
25.Cihazn kapa$rnda, hrz olEumU yapabrlmek iqin gozetleme camt bulunacakttr.
26. Cihaz 230 V I 50 Hz gebeke gerilimi tle galtqacakttr
27. Cihazla birlikte TUrkge yazrlmrq kullanrm krlavuzu ve garanti belgesi verilecektir.
28. Cihaztn TS 61010-2-Q20 belgesi olacakttr.
29. imalatgr firmanrn ISO 9001, ISO'13485 Belgesi, TSE HizmetYeri Yeterlilik Belgesi olacakttr.
30. Cihaz CE igareti tagtyacakttr
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UiGNN HUSUSLAR:

1.
2,

3.
4.
5.
6,
j.
g.
9.

Cil.raz

edildili tarihten
en az2yrl garantili olacaktrr. Cihazlann garantisi galrgrr halde teslim

itibaren baglaYacaktrr.
o/o95 aktif galtgma stiresi garantisi verilecektir' Aktif galrqma
Garanti siiresi boyunca yrlhk
cihazt tamamen durdurmak
siiresi hesaplamasr yrlhk bazda her bir cihaz igin yaprlacak ve
aktif galrqma
suretiyle hasta alrmrnr engelleyen durumlar pasif olarak kabul edilecektir.o/o95
gekilde garanti siiresi uzatrlacal<ttr'
stiresinin altrna diigiildiifii her bir gi.in igin bire i.ig olacak
garanti bitiminden sonra l0 yrl yedek parga temini ve teknik servis taahhlidij
Cihazrn

verilmelidir.
muhternelyedek
Teklif verecek firmalar garanti bitiminden sonra 10 yrl gegerli de[igmesi
pargalarm fiyat listesini sunmaltdtr'
servis manuelleri,
Cihaz ile birlikte orijinal dilde ve Ti.irkge kullanma ktlavuzu, ingilizce
elektronik devre gemalart ve lisansh kurulum CD'si teslim edilecektir'
konularda teknik
Cihannkullanrcr epitimleri ve firma ile hastane idaresinin ortak belirledi[i
servis e[itimleri verilecektir'

gazete yaytnlanan trbbi cihaz
Talep edilen malzeme 07.06.2011 tarih ve27957 saytlt resmi
yonetmelifinin 3. Maddesi "O bendinde belirtildi[i i.izere teghis ve tedavi amagh

kullanrlacaktrr.

yiiklenici firma tarafindan teklif edilen cihazrn TiTUBB-UTS kaydr bulunmahdrr. Teklif
Dosyasrnda belgelenmeli ve faturada UBB kodu belirtilmelidir'
belirtilmelidir'
Teklif edilen cihazaait Marka, Model, seri no ve lot numarast faturada aqrkga

3-DiKEY LAMINER HAVA KABINI

1.
2.
3.

4,

5.
6.

7.

8,

Cihazrn drg yUzeyi elektrostatik toz boyalr olmaltdtr'
Cihazrn galrgma yuzeyi komple paslanmaz gelikten imal edilmig olmaltdtr'
Cihaz demonte ayaklar uzerine stabil gekilde kurulabilir olmalrdtr.
Cihazelektrikli alUminyum bloklu lsttma plakalt olmaltdtr.
Cihazrn tstttctlt plakalasr dijital PID kontrollu olmaltdtr'
Cihaz LCD kontrol panelli olmaltdtr,
Cihaztn galrgma kabini yan ve on paneller geffaf plexiglas olmaltdtr,
Cihazrn hava akrgr iki kademeli olmalldlr.
Tam devir de hava akrg hrzr en fazla 55 m/sn , ses dtizeyide maksimum 50db

8.1.

olmaltdtr,
8,2, Yarrm devir de hava akrg hrzr en fazla 35 m/sn ,ses dUzeyi ise maksimum 30
DB olmaltdtr,
9. Cihazrn tsrtma yuzeyi homojen tsr da$tltmtna sahip olmaltdlr.
Cihaztn monte edildigi ayaklar sokulup takrlabilir olmaltdtr
Cihaz Hepa filtreli olmaltdtr,
Cihaz galrgma alanr aydrnlatma lambalt olmaltdtr.
Cihaz r.izerindeki Hepa filtreyi korumak iEin 6n VOC filtreli koruma ozelli$i
olmaltdtr.
Cihaz beslemesi 230 ACV 50 Hz olmaltdtr,
Cihazrn maksimum gektigi akrm B Amper olmaltdtr.
Cihaz Uretim hatalanna kargr 2 yrl sureyle garantili olmaltdtr,
Cihaz Drg olguleri en fazla 1960(+5)x1250(+5)x725(r5) mm olmaltdtr.
Cihazrn Qalrgma alanr ise en fazla 1200(+5)x650(+5)x1300(+5) mm olmaltdtr,
Cihaztn tablasrnda rsrtrlan alan en az 1000(t10)x300(t10) mm olgUlerinde
olmaltdtr
Garanti bitiminden sonra Cihaz B yrl sUreyle ucretli olarak servis ve yedek
parga garantili olmaltdtr.

10.
11.
L2.
13.
t4.
15.
16.
t7.
18.
19.
20,

3-DiKEY LAMINAR HAVA KABiNi TEKNIK $ARTNAMESI
oiGNN HUSUSLAR:

1.
z,

3.
4.
5.
6.
7.
g.

gahqrr halde teslim edildipi tarihten
Cihaz en az2yrl garantili olacaktr. Cihazlarngarantisi
itibaren baglaYacaktrr'
o/o95 aktif gahgma siiresi garantisi verilecektir' Aktif gahqma
Garanti siiresi boyunca yrlhk
ve cihazt tamamen durdurmak
si.iresi hesaplamasr yrlhk bazda her bir cihaziginyaprlacak
aktif gahqma
suretiyle hasta almrnr engelleyen durumlar pasif olarak kabuleditecektir.%o95
gekilde gatanti siiresi uzatrlacakttr,
si.iresinin altrna diigtildti[ii her bir giin igin bire iig olacak
teknik servis taahhiidii
Crhann garuntibitiminden sonra 10 yrl yedek parga temini ve

verilmelidir.
muhtemel yedek
Teklif verecek firmalar garanti bitiminden sonra 10 yrl gegerli de[igmesi
pargalarrn fiyat listesini sunmaltdtr'
servis manuelleri,
Cihazilebirlikte orijinal dilde ve Tiirkge kullanma ktlavuzu, ingilizce
elektronik devre gemalart ve lisanslt kurulum CD'si teslim edilecektir'
belirledi[i konularda teknik
Cihazrn kullanrcr e[itimleri ve firma ile hastane idaresinin ortak
servis efitimleri verilecektir'
yayrnlanan trbbi cihaz
Talep edilen malzeme 07 .06.2011 tarih ve27957 saytlt resmi gazete
yonetmeli[inin 3. Maddesi "O bendinde belirtildiSi iizere teqhis ve tedavi amaglt

kullanrlacaktrr'

Teklif

edile

n

cihazaait Marka, Model, seri no ve lot numarasr faturada agrkqa belirtilmelidir'

4-

FA1KONTRAST ATASMANLI LABORATUVAR M|TROSTOSU
TEKNiK $ARTNAMESI

sahip olmalrdrr' optik sistemde
1. Mikroskop,'sonsuza DUzeltmeli optik sisteme"
parfocal mesafesi 45mm
bulunan tup lens focal uzunlu$u en az 180mm ve
olacakttr.
%50
2. Mikroskobun e$imi en az 30o olan Trinokuler bagll$r bulunmaltdrr'I9rk
gdzler arasl mesafe 55-75mm
Kamera voso okutere gitmelidir, Baglrkta altn ve

3.

4,

arastnda aYarlanabilmelidir'
olan, 6 adet objektif
Mikrost<obun sonsuz donugru ve her objektif yuvasr stoperli
drgrndaki diger
takrlmaya musait revolveri bulunmalrd'i, qal,gma yaprlan objektif
objektifier ig tarafa (govdeye do$ru) bakar polsyonda olmalrdtr,
pr-nfrf AKROMAT 6zellikli yuksek N,A. degerlerine
Mikroskobun aSadrdibelirtilen
obiektifleri olmalldtr.
sahip olan ve f;t & kontrast galrgmalara 6zel olarak uretilen
ile faz kontrast,
Bu objektifler en az aga$rdat<i Oegerteri tagrmalrdtr. Bu objektifler
yaprlabilmelidir'
fluoresan, aycrnlrk alai,-karanlrkilan galrgmalarr de$igtirilmeden
N'A'O'12 PH1
PIAN AKTOMAT N PLAN
N'A'0'25 PH2
Plan Akromat N PLAN
N'A'0'35 PHl
Plan Akromat N PLAN
N'A'0'65 PH2
Plan AKromat N PLAN

5X
iOX
20XL
40X

P|.anAKromatNPLANl00X(yay|r-ya5|r)N.A.1'25PH3
5. Mikroskobun 1 gift genig saha 10X de$erinde okuler olmall ve bu okulerin F'N'
de$eri 22'den duSUk olmamaltdlr.
5. Mikroskopta oble-ktiflerin preparata garpma ve deformasyonunu onlemek igin
garyo tablastnr kilitleme sistemi bulunmaltdtr
7. Mikroskopta Kramiyer diSlisinin zamanla kullanrlmaktan dolayl gevgeyerek
dugmesini onleyen sonsuz diSlili srkrgttrma tertibatl bulunmaltdtr.
8. Mitiroskobun ikili numune tutuculu(Makler Kamara ile uyumlu), 0,1mm iste$ine
kullanrct
hassasiyeui, milimetrik taksimath, ister sag el isterse sol el tipi
Y ekseninde
mm
76
gore kendisi isieJigi zaman degigtirebilmelidir, X ekseninde
50mm hareket garyosu bulunmaltdtr'
g.MikroskobunTurrettipindekondanserio|maItdtr.
Mikroskopta optik sistemler, nemli ve havaslz ortamlarda ureyerek
korunmalt
mikroskobun optik ktsmlna zarar veren mantar uremesine kargt
olmaltdtr. (Anti-Fungus koruma)
Mikroskopta iydrnlatma, kohler sistemli, LED lamba ile sa$lanmaltdtr'
bulunmalt ,
Mikroskobun uzerinde rgrk Siddetini azaltlp go$altan bir reostast
ayflca rgrk kayna$r uzerinde Alan Iris Diyaframr olmaltdtr.
Mikroskop ile birlikte 0,5x c-mount ta verilmelidir.

10.

11.

L2.

L
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I
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L
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l
l
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I

13, Mikroskop ile birlikte

agaCrda

ki

ozelliklerde

1 adet Dijital Kamera

verilmelidir.

13.1.
L3.2.

Dijital Renkli Kamera g6zUnUrlUgu en az 5 Megapixel olmaltdtr'
Dijital Renkli Kamera cMos 6zelliginde ve chip uzunluf

u

lf2'3"

olmaltdtr,

13.3.

Dijitat Renkli Kamera 1 adet Uzaktan Kumanda ve Haftza karttna sahip

olmaltdtr,

L3,4. Dijital Renkli kamera hem usB 2,0 hem de HDMI grkrgtna sahip

olmaltdtr.

t4.

verilmelidir'
Mikrokop ile birlikte a9a$rda ki ozelliklerde 1 adet Pc sistemi
L4.L PC Sistemi en az i5 iglemci ozelli$inde olmaltdtr,
I4.2. PC Sistemi en az BGb Ram iEermelidir'
L4.3. PC Sistemi 1 Tb Hard-disk kapasitesine sahip olmaltdlr,
L4.4. pC Sistemi, Multi-touch, 1920X1080 Full HD ozellikte ekran igermelidir.
L4.5. pC Sistemi kombine ozellikte Blue-tooth ve DVD Writer igermelidir.
L4.6. pC sistemi Win10 + office yazrlrm paketleri ile birlikte teslim edilmelidir.

Yaztltmlartn tumU lisansll olmaltdtr.
L4.7, pC Sistemi Kablosuz Klavye ve Mouse igermeli ve PC sistemi markasl ile

aynt olmaltdlr.

I
I

l1

-

-F 1iZKONTRAST MiKRO SKOBU

TEKNiK $ARTNAME Si

niGNN HUSUSLAR:

1.
2.

3.
4,
5.
6,
1.
g.

gahqrr halde teslim edildifi tarihten
Cihaz en azZyrl garantili olacaktrr. Cihazlarn garantisi
itibaren baglaYacaktrr'
0/095 aktif galrgrna siiresi garantisi verilecektir' Aktif qalrqnra
Garanti stiresi boyunca yrllrk
ve cihazr tamamell durdurmak
suresi hesapla*ail yrlhk bazda her bir cihaz igin yaprlacak
edilecektir.o/o95 aktif galrqma
suretiyle hasta almrnr engelleyen durumlar pasif otarak kabul
gekilde garanti sijresi uzattlacaktrr'
siiresinin altrna dtiqiildii[ii her bir gtin igin bire iig olacak
servis taahhiidij
Cihazrn garantibitiminden sonra 10 yrl yedek parga temini ve teknik

verilmelidir'
muhtemel yedek
Teklif verecek firmalar garanti bitiminden sonra 10 yrl gegerli de[igmesi
pargalann fiyat listesini sunmaltdtr'
ingilizce servis manuelleri,
Cihaz ile birlikte orijinal dilde ve Tiirkge kullanma krlavuzu,
elektronik devre gemalan ve lisansh kurulum cD'si teslim edilecektir'
konularda teknik
Cihaznkullanrcr e$itimleri ve firma ile hastane idaresinin ortak belirledi[i
servis e[itimleri verilecektir.
gazete yaytnlanan trbbi cihaz
Talep edilen malzeme 01.06.2011 tarih ve27957 sayrlt resmi
amaqlr
yonetmeliginin 3. Maddesi "O bendinde belirtildi[i tizere teqhis ve tedavi
kullanrlacakttr.
belirtihnelidir'
Teklif edilen cihazaait Marka, Model, seri no ve lot numarast faturada aqrkqa

1.

3

Sperm Sayma l(amarast IVF laboratuarlartnda, Sperm saylml ve analizi amctyla
kullantma uygun olaral< dizayn edilmig olmaltdtr'
Urun iki parQadan meydana gelmelidir, ilk parga sperm orneginin yerleStirilecefi ana
glass krsmt olmaltdtr,
krsrm ve ikince parga sperm orneIi Uzerine yerlegtirilecek cover
Cover glass krsmr uzerinde merkezde yer almak uzere l-00 birimden olugan ve her biri

mm boyutlartnda 1 mm2 gridler bulunmaltdtr'
parEa
uzerine cover glass yerlegtirilmesi durumunda derinlil< l-0 mikron olmaltdrr.
ilk
Urun ozel frrgasr ve ozel lens kaIrtlarrndan olu5an kutusuyla birlikte verilmelidir,
Urun re-usable olmalrdrr. Her kullanrmdan sonra temizlenip yeniden l<ullantma uygun

0,1- mm X O,L
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5,
6.

dizayn edilmig olmaltdrr,
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HUSUSLAR:
Cihaz en

az2 ylgarantili olacaktrr. Cihazlarn garantisi

gahqrr halde teslim

edildi[i tarihten

itibaren baglaYacaktrr'
galrgma
Garanti stiresiboyunca yrlhk Yo95 aktif gahgma siiresi garantisi verilecektir' Aktif
durdurmak
stiresi hesaplamasr yrlhk bazda her bir cihazigin yaprlacak ve cihazr tamamen
o/o95 aktif galrqma
suretiyle hasta almmr engelleyen durumlar pasif olarak kabul edilecektir.
uzatrlacakttr.
siiresinin altrna diigiildii[ii her bir giin igin bire iig olacak gekilde garanti siiresi
Cihann garantibitiminden sonra i0 yrl yedek parga temini ve teknik servis taahhiidii

verilmelidir.
4, Teklif verecek firmalar garanti bitiminden sonra l0 yrl geqerli de[iqmesi muhtemel yedek
pargalartn fiyat listesini sunmaltd rr,
S. Cihazilebirlikte orijinal dilde ve Tiirkge kullanrna krlavuzu, ingilizce servis manuelleri,
elektronik devre gemalan ve lisanslr kurulum CD'si teslim edilecektir.
6, Cihannkullanrcr e[itimleri ve firma ile hastane idaresinin oftak belirledi[i konularda teknik
servis e[itimleri verilecektir.
resmi gazete yayrnlanan trbbi cihaz
7 . Talep edilen malzeme 07 .06.2011 tarih ve 21957 saytlt
yonetmelifiinin 3. Maddesi "O bendinde belirtildifi iizere teghis ve tedavi amaglr

g.
g.

kullanrlacaktrr.
yi.iklenici firma tarafindan teklif edilen cihazrn TITUBB-UTS kaydr bulunmalrdrr. Teklif
Dosyasmda belgelenmeli ve faturada UBB kodu belirtilmelidir.
Teklif edile n cihazaait Marka, Model, seri no ve lot numarasr faturada agrkga belirtilmelidir'

