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HASTANEMİZİN   İHTİYACI  OLAN  AŞAĞIDA  YAZILI  MALZEME(LER)

TARİHİ,  SAAT 'E/A KADAR 

TEKLİFLERİNİ  (KDV HARİÇ)   GETİRMELERİ  VEYA  AŞAĞIDA

ALIM KONUSU MALZEMELER MİKTAR

1 DIJITAL(DIGITAL) TANSIYON ALETI  50,00 ADET

14:0023/03/2020

İLGİLİ KİŞİ BINAY YEŞİLYAYLA

SATIN  ALINACAKTIR .  İLGİLENEN FİRMALARIN

 NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

TEL               

FAX            0 232 412 24 27  - 412 21 93  - 412 21 99

4123945

NOT           TEKLİFLERDE MARKA-MODEL BELİRTİLMELİDİR. ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.

TEKLİF NO 20201705

YASEMİN UZUNCA

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB  KODLARININ DA  VERİLMESİ  GEREKMEKTEDİR  

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI 
OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

İŞLETME MÜDÜRÜ

binay.yesilyayla@deu.edu.trE-MAIL       
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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8005) DIJITAL(DIGITAL) TANSIYON ALETI
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Cihaz osilometrik metotla ölçüm yapmalıdır.Erişkin tansiyonu ölçümü yapacaktır.

Normal ve geniş kollara uyumlu özel manşete (22-42 cm) çevresindeki kolları kendiliğinden kavramalıdır.Basınç ölüm
aralığı:0-299 mm hg arasında(doğruluk oranı +/- 3) olacaktır.nabız ölçüm aralığı:40-180/dakika(doğruluk oranı
:okunan değerin+/-%5'i) olmalıdır.Bir adet cihazla birlikte 1 adette yedek manşon (istenen ölçülerde) firma tarafından
verilecektir.
En az 28 ölçümlük hafıza özelliği olmalıdır.Intellisense teknolojisi ile ölçüm yapmalıdır.Opsiyonel olarak istendiğinde
printer bağlanabilmelidir.
Cihaz üzerindeki pillerle en az 300 ölçüm kullanılabilme,sessiz calısma,genis LCD  ekran ve tarih saat özelliği olmalıdır.

Tam otomatik olmalıdır.

Taşıma ve saklama çantası olmalıdır.Cihaz 93/42/EEC (Medical Device Directive) şartlarını full olarak
karşılamalıdır.avrupa standartı EN1060'a göre dizayn edilmiş olmalıdır.
2 yıl garantili olmalıdır.

Cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları vb. dokümanların türkçe bir nüshasını teknik şartnameye cevaplarıyla
birlikte teslim edecektir. Teknik şartnamede istenen özelliklerin hangi dökümanda görülebileceği belirtilecek ve döküman
üzerinde teknik şartname maddeleri teker teker işaretlenmiş olacaktır Bu cevaplar orijinal dokümanları ile
karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.
İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların
TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.
Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar
sağlayacaktır.
Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.

İstekliler teklif edilen cihazda kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların Türk Lirası bazında fiyatlarını bildirmek
zorundadırlar.
Firma cihazın teslimi sırasında cihaza ait üreticinin verdiği kalibrasyon belgesinide verecektir. Cihazın periyodik koruyucu
bakımların yapılma sıklığı ve bu periyodik bakımda yapılacak kalibrasyon ve kontroller form halinde yazılı olarak
bildirilerek garanti süresi boyunca ücretsiz olarak yapılacaktır.Ayrıca sistemin ve/veya cihazın tüm kalibrasyonları ve
bakımları garanti süresi boyunca firma tarafından yılda en az bir defa bu konuda TÜRKAK'tan akredite firma mevcutsa
TÜRKAK onaylı olarak, mevcut değilse izlenebilirliği belgelendirilmiş kalibratörlerle servis manuelinde belirtilen aralıklarda
veya ihtiyaç duyulduğunda bakım ve kalibrasyon için gereken tüm yazılım upgrade/update'i ve donanımda dahil olmak
üzere ücretsiz olarak yapılacaktır. Yapılacak olan kalibrasyonlarla ilgili kalibrasyon sertfikası düzenlenecek ve teknik
hizmetler müdürlüğüne teslim edilecektir. Garanti süresi sona erdikten sonra gerektirdiğinde yapılacak bir sefere ve yıllık(
kaç defa gerektiği belirtilerek) kalite kontrol testi ve kalibrasyon için TL bazında 10 yıl geçerli fiyat verilecektir'
Arıza bildiriminden sonra en geç 24 saat içerisinde cihaza müdahale edilecek ve onarım için yedek parça gerekmiyorsa en
geç 3 gün yedek parça gerekiyorsa en geç 10 gün içinde cihaz faal hale getirilecektir. Garanti süresi içerisinde toplamda
cihazın 10 günden fazla arızalı kalması halinde firma aynı özellikleri taşıyan bir başka cihazı cihazın onarımı
tamamlanıncaya kadar geçici olarak bırakmayı kabul edecektir.
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Üretici yetkili dağıtıcı ve varsa yetkili satıcı firma 2 yıllık ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süreyle ücreti
karşılığında yedek parça ve teknik servis sağlamayı kabul edecektir. Kurum bu hizmeti almak için bakım-onarım
sözleşmesi yapmak zorunda değildir. Firma bu sözleşme yapılmasa da: ücreti mukabili kurumun onarım-bakım-
kalibrasyon ve yedek parça talebini karşılamak zorundadır. Yetkili distribütör ve teklif veren yetkili satıcı garanti süresi
bitiminden sonra en az 10 yıl geçerli TL bazında yedek parça fiyat listesini katalog no'larını ve isimlerini belirterek firma
kaşeli olarak vereceklerdir.
Eğitim: ihaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin konularda
kendi eğitilmiş personeli tarafından cihazın kullanımı arızaya müdahaleyi ve cihazın teknik servis eğitimini Teknik
Hizmetler Müdürlüğü birimine ve Hastane İdaresinin belirleyeceği kullanıcı elemanlara en az 1 gün süre ile ücretsiz
verecektir. Bu koşul teklif dosyasında firmaca taahhüt edilecektir. Verilen eğitim ile ilgili sertifika verilmelidir. Ayrıca
cihazların montajlarının yapılacağı yerlerdeki kullanıcı personele cihazın kullanımı ve bakımı üzerine eğitim
verecektir. Bu eğitimde sertifikalandırılacaktır. İstendiğinde eğitim sayı sınırlaması olmaksızın tekrarlanacaktır.
Montaj: Cihazların montajı firma tarafından hastanece tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme
ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir.  Cihazın montajı, teslim tarihinden itibaren idarece belirtilecek
sürede tamamlanacaktır. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
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