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Hastanemizin ihtiyaçlaımdan aşağıda cinsi ve miktan yaztlı olan malzemeleI, işler, 4734 sayılt Kamu lhate Kanununun DoErudan

Temin 22ld (paıasal limitl", l.apsu,ıınOal g;;,li yo""rnj ,l, satm alınacaktf , KDV Hıriç en geç03/0l/202l tarih ve saat |5:00 a kadar

fiyal verilmesini rica ederim.

DlKKAT EDıLEcEK HUsUsLAR vE ALlM şARTLARı
t. Tek|,fedilecek iürün {TSE.!so.CE vs) belPelerine haiz olacakıı,,

2. Tcklifedilen malzcmele.lesin sip-iş ıluİİİirlJ,n i,iU"n 'l gu" Ç,nde ıeslIm edilecektir-(firma ta,afından yazılacak)

3. Fatura bedeli iizerinden kanuni kesinıiler yapllacaktf,

4. Tesıim yeri muayene komisyonu nezarelinde ılasıanemiz depolandr,

5. ürüne a( garanti belg.l"ri .a,n t",li,İ,"-*,"a" tl*İ-"rnt O"y-ıklı Taşını, Kay( Kontıol Birimine teslım edilecckıır

6. 'l'eklifini vİıdiğiniz ürünün UBB kodunu teklifkağıdtna yaztnız,

7. 'Iek!lifini verdiğiniz ürünün maıkasını belininiz,
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KAŞE_iMZA

l'utar
|li||i\ı|ir\ll
lil)\ | l]iRl]irinıv ikta.şin AdlSıra No

Al)l]-l'lü)
SlcAK1-1K öLÇüM CblAZLARl,D
slCAKLlK VE NEM ÖLÇüM
C tHAZt/TERMoHioRoMETRE

lJlTAL.oR,l,AM

,tOPt.Aı1

Noı Teklıllerde Karalama ve D.ıksıl KeSınlikle olnoyac,lknr

Malln /



l. Dijital, geniş LCD ekanlı olmalıdır.
2. Bğl noıı, sıcaklık, saat ve alaım, dahili ortam sıcaklıklannı aynr ekanda gösterebilmelidir.
3. Minimum-maksimum değerleri gösterebilmelidir.
4. Kayt hafızası olmalrdır.
5. 3 mt harici sensör kablosu (prob) olmalıdıı.
6. Oda sıcaklığ (ortam sıcaklığı) ölçilınü -10/+50, buzdolabı, nofrost gibi aletlerin ölçiiınünde

(prob ile ölçiiıırıde) _50/+70 arasında olmalrdır.
7. Nern ölçümü 10-99 arasında o|ınüdır.
8. 1,5 wattaaa pil ile çüşabilmelidir.
9. 2 yl gaıantili olmalıdır.
l0. Kullanrm klaıuzu ve kalibrasyon belgesi teslimat sırasında muayene kabul komisyonuna

teslim edilecektir.

11 Alınacak ürün, Tıbbi Cihaz Yönetme|iği'nin 3.madde (o) bendi gereğinçe tanı, teşhis ve/veya

tedavi amaçlı kullanılacaktır.

12 Yüklenici firma taraflndan teklif edilen cihazln Türkiye ilaç ve Tıbbi cihaz U|usal 8ilgi

Bankasında ya da Ürün Takip sistemi'nde (TiTUBB}/(ÜTS} kaydı bulunmahdır ve bu durumu

satln alma dokümanları içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi

doğruluğu TiTUBB/ÜTs Ve MKYs'den kontrol edilir.

13 Ürünün irsa|iyesinde ve faturasında UBB kodu ve alıma çıkılan malzeme ismi ile

bulunma|ıdır.Bu duruma uymayan fatura ve irsaliye firmaya geri gönderilecektir.

14 5özleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim süreçlerinde

tedarikçiler tarafından düzenlenen irsaliye ve faturada alınan cihazın MKYS Malzeme

tanımları ile marka, model ve seri numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir. MKYS ismi

kullanılmayan faturalar ödenmeyecektir.

15 İdare tarafından UBB si istenen fakat firma tarafından UBB kapsam dışı olarak belirtilen

cihazlar için TiTcK (Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)'dan alınmış kapsam dışı beyanı

sunulmalıdır. Firmanın kendi beyanı geçerli değildir.

15 Garanti süresi boyunca bakım, onarım yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik

servis formlarında künye numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel

tarafından bu alan doldurulmalıdır.

17 Malıeme ile İl8ıll 'her türlü kargo ücreti Fırmaya alttir. Malzemelel en az 2 yıl garanti[i

olmalıdır. Raf ömrü olan malzemeler için 24 aylık (2 yıl) raf ömrü bu|unmalıdır.

18 Montaj yüklenici firma tarafından yapılacaktır.Taşıma sırasında cihazda oluşabilecek

sorunlardan yüklenici firma sorumludur.

19 Parçalar teknik servis gözetiminde firma taraflndan taktlaca
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20 Alınan parçalar firma taraflndan cihaza takllacak ve herhangi bir ücret ödenmeyecektar. cihaz

parça takıldıktan sonra aktif olarak çallşmazsa firma sorumlu tutalacaktlr.Firmanln taktlklarl

parçalar 24 ay garanti kapsamlnda olduğu için bozulduğu taktirde yenisiyle değiştirilecektir.

21 Alınan malzemelerin her türlü montajl yüklenici firmaya aittir. Her parça için 24 ay garanti

bulunmalıdır. Herhangi bir bozulma durumunda yenisiy|e değiştiri|ecek ve herhangi bir ücret

taıep edilmeyecektir. Teknik şartnameye uymayan bir durumda yükıenici firma hak talep

edemeyecektir.
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