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SAYI : 11085252.321-01/260
KONU :Yaklaşı k Maliyet Belirleme

Hastanemilin Satı nalma biriminee al ı mı yapı lacak olan Mal ı n alı mma esas olmak üzere, aşağıda
cinsi ve miktarı yazdan mal kaleminin KDV hariç fiyatları n kurumumuza bildirilmesi hususunda;
Gereğiiı i arz/rica ederim.
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Adres :Inönü Cad. T.C.D.D Ambar Yolu Malatya E ğitim Araşt ı rma
Hastanesi Arkası Yeş ilvurt/MALATYA
:0422 221 17 90
Faks
: 0422 221 01 34 Dahili :1133
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Bilgi için:TMiba ÖZDEMIR
Unvan:Tı bbi Sekreter
e-posta malatyaadsm.stnlm@saglik.Lov.tr
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İ STEM NO: 1246
MALZEME /CIHAZ ADI: Spanç Kesim Makinesi
ISTEYEN Bİ Rİ M/HASTANE: Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
İSTENEN ÖZELLİ KLER:

SPANÇ KESİM MAKİNASI TEKNIK ŞARTNAMESİ
Süper ince taban ile en az 25 mm'ye kadar hassas kesim yapabilmelidir.
Titreşiı nsiz çalış ma, kolay kesim ve rahat kontrol olanağı sağlamal ıdı r.
İ nce ve hassas kumaş lar için kullanı ma uygun olmal ıdır.
Özellikle gazlı bez gibi ince kumaş lar için ideal olmal ıdı r.
Bı çak sapı yaklaşı k 100 mm olmal ıdır.
En az 50Hz/60Hz frekans olmalıdı r. En az 300W gücünde olmalıdı r.

BAK1M VE GARANTİ:
1-Sistem çalış ma düzeni resmi tatil ve bayram günleri de dahil olmak üzere 24 (yirmi dört) saat
ve haftada 7 (yedi) gün kesintisiz olacaktı r. Firma bu çalışma düzenine göre aylı k %95 (doksan
beş) çalış ma (uptime) garantisi verecektir. Eksik kalan uptime süreleri ilave bakı m ve garanti
olarak sözleşme bitimine eklenecektir.
2-Sisteme yapı lacak her türlü müdahale olarak Klinik Mühendislik Biriminde teknik sorumlunun
nezaretinde yapı lacaktı r. Bu müdahaleler firmanı n kendisine ait o cihaz için hazı rlanmış bakı m
formuna iş lenerek bu formda cihazla ilgili yapı lması gereken tüm işlemler belirtilmiş olacaktı r.
Bakı m fomm teknik servis raporu niteliğinde en az üç nüsha olacak, bir nüshası birimde cihazı
kullanan personelde, bir nüshası Klinik Mühendislik Biriminde, bir nüshası da firmada
kalacaktı r.
3-Parça değişimi gerektiren durumlarda ise değişmesi gereken parçanı n parça kodunun yazı lı
olduğu durum bildirir teknik servis formu olarak Klinik Mühendislik Birimine verecek ve firma
3 iş günü uptime süresi başlayacaktı r.
4-Kalibrasyon gerektiren eihazIarı n kalibrasyon belgeleri yüklenici firma tarafı ndan
kurumumuza ibraz edilecektir.
5-CihazIarı n Türkçe kullanı m kı lavuzu olmalıdı r.
Sayfa

KABUL VE MUAYENE

1-ClhazIar orijinal ambalajında getirilecek olup orijinal ambalajları Muayene Kabul Komisyonu
huzurunda açı lacaktı r. Daha önce demo amaçlı da olsa orijinal paketi açılmış

cihaz kesinlikle

kabul edilmeyecektir. Cihazlarm Kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafı ndan
yapı lacaktı r. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin
üygunluğu kontrol edilecektir. Ayrı ca yedek parça, aksesuarların kontrol ve sayı mı yapılacaktı
r.
2-Muayene sı rası ndaki tüm masraflar ve doğabilecek hasarların yükümlülüğü yüklenici firmaya
ait olacaktır.
3-Kabul ve muayene sırası nda yüklenici firmadan cihazı n teknik özellikleri ve performansı na
iliş kin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği yüklenici firma ücretsiz
olarak sağlayacaktı r. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma
sorumludur.

Bu Teknik Şartname 2(iki) sayfadan ibaret olup; 17/05/2018 tarihinde komisyonumuzca imza
altı na alı nmıştı r.
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