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Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan l kalem Biyoınetri Cihazları, Göz Ultrasonografi Biyometri Cihazı Temassız / Non Kontak işi
satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifiııizde teslimat siiresinin de bildirilmesini
arz,lrica ederim
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Toplarn

Dikkat Edileçek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:02 .06.2022

l-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Malıl Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KiK
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte be]irtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler
degerlendirilmeyecek, degerlendirıne tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Veri|en süre içerisinde teslim edilmeyen taklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Odeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme
yapılacaktr.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
l0-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu
barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğu eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
ll-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik
edemez,Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:l-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) geırekmektedir.
2-Muayene kabul birirni dışındaki teslimatlarda oluşan sorunıluluk ilgili yükleniciye
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Cihaz optik koherens teknolojisi ile ölçüm yaparak, göze temas etmedeır, göziçi mesafe
ölçümleri yapmalıdır. Bu ölçüm sonucunda; Aksiyel uzunluk, Keratometri, Ön Kamara
Derinliği, kornea kalınlığı ölçümlerini tek bir çekinrde almalıdır.
Ö lçtlmler cihaz izerinde bulunan j oystick vas ıtas ı i le yap ılm al ıdır.
Bütün ölçümler Fakik, Afakik, Psödofakik(PMMA IOL, Aklilik IOL, Silikon IOL) ve silikon
yağ doldurulmuş gözlerde yapılabilmelidir.
Cihaz yazılımı güncel IOL formüllerini (SRK I[, SRK-T, Holladay, Hoffer Q, Haigis)
bünyesinde bulundurmalıdır.
IOL formülleri hesaplama fonksiyon yazılımı dahili olmalıdır ve herhangi harici bir
bilgisayardan hesaplama fonksiyonu olmamalıdır.
Cihaz pupil çapmı ölçebilmelidir. Cihaz pupil çapını ölçemiyor ise cihazla birlikte l adet
pupillometre cihazı verilmelidir.
Cihazda X -Y - Z göz takip sistemi olmalıdır veya sweepsourse prensibi ile çalışmalıdır.
Cihazda ToricIOL kullanımına yardımcı bir Asistan fonksiyonu bulunmalıdır.
Cihazda istenilen standart formüller dışında aşağıdaki üç formülden en az l'i bulunmalıdr.
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Cihazda Kornea kalınlığı ölçen bir sistem bulunmalıdır.
Cihazın ölçüm menziller ve hassasiyeti aşağıdaki gibi olmalıdır.
Aksiyel uzunluk menzili en az 14-32 mm arasında, 0,0l mm hassasiyetle
Ön kamera derinliği menzili en az 1,5-5,5 mm arasında, 0,0l mm hassasiyetle,
Limbustanlimbusa mesafe menzili en az7-14 mm arasında,
Keratometri ölçüm aralığı en az 5-10 mm arasında; 0,0l mm hassasiy,etle olmalıdır
Kornea kalınlığı ölçüm arahğı 0.3 - 0.8 mm veya 200 qm ile l200 qm arasında. olmalıdır.
Cihaz sağ ve sol göz tayinini otomatik olarak belirlemelidir.
Cihaz ile birlikte sistem ilQ entegre çalışabilen güncel donanıma sahip bilgisayar verilecektir.
Optik KoherensBiometri cihazı ile birliktemoterize tablası ile birlikte teslim edilecektir.
Optik Kohe,ı,eıısSi
teslim edilec.:ktir.\

cihazı ile birlikte bilgisayar (Laptop yada masaüstü) ile birlikte

21. Cihaz ile birlikte adet yazrcı verilecektir.
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B.GENEL IrÜKÜ]vıLER

1. Cihazın tamamı (sarf malzemeler hariç) en az 2 (iki) yıl tam garantili olacak ve bu garanti
Yüklenici firma ve Yetkili üretici ve ithalatçı firma taıafindan vİrilecektir. Garanti süresince,
sistemin kataloglarında belirtilen sürelerde ye arıza durumlarında her türlü servis, bakım,
onanm, kalibrasYon, Yedek Parça, işçilik, yazılım güncelleme ve ulaşım (sistemin
kataloglarında süre belirtilmemesi halinde 6 (altı) ayda bir defa 

"{hurrn 
gerekli

kalibrasYonunu Ve bakımını yapacaktır.) için hiçbir ücret taİep edilmeyecektir. Kullanılacak
olan Yedek ParÇalar garanti kapsamında olacaktır. Garanti içinde cihazıİbozuk olduğu süreler
garanti süresine eklenecektir.
Mevzuata uYgun olarak ve idarece uygun görülmesi halinde garanti süresi bitimindeır sonraki
en az 5 Yıl iÇin, Yıllık olarak ihale bedelinin (ihale günü T.C.Üerkez Bankası döviz alış bedeli
üzerinden) en fazla Yo S'ine kadar sistemin kataloglarında belirtilen sürelerd,e ve arıza
durumlarında her türlü servis, bakım, onarım, yazılımgİncelleme, ulaşım, işçilik, ka|ibrasyon,
Yan ekiPmanların bakım onarrmları ve parça dahil sozleşme yapılabilecektir. Kullanılacak
olan Yedek ParÇalar sözleşme kapsamında olacaktır. Sistem 

"n- 
uİ o,A 95 uptime (cihaz aktif

faaliYet süresi) olacak Şekilde çalışacaktır. Bu süreye ulaşılamaması halinde, ulaşılamayan hersüre iÇin garanti ve bakım zaman:ına iki kat süre eklenecektir. Uptime süresi 365 gün
üzerinden hesaplanacaktır.
Yüklenici Firma telefon desteği verebilecek bir teknik personelin telefon numarasını Kabul
iŞlemlerinde Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi perslneline ve cihazı kullanacak birimin
sorumlusuna bildirmelidir-Telefon ile gerçekleştirilen yönlendirmeler kapsamında olağandışı
b,ir arızaya sebep verilmesi halinde zarİrı fırmakarşılayacaktır.
Arıza durumunda firma, sistemi kargo ile isİemesi durunrunda kargo sevkiyatı
sırasında doğabilecek zarardan sorumludur. Garanti süresi içerisindeki urrru İu.r,olarında
kargo bedeli yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
YüklenicifirmaYa her türlü ar:ıza bildirimi firmanın e-mail, telefon ya da faksına
yapılabilecektir.
Cihazla birlikte alınan yazılımlar sürekli kontrol edilerek gtincel halleri (upgrade)
Yüklenecektir, Cihaz ile birlikte verilen mevcut yazılımlar son sürüm olmalı, garanti süresi ve
idarelerce garanti sonrası sözleşme yapılması durumunda bu süre boyunca da,"cihazile birlikte
verilen Yazıllmların kullanıcı/servis şifreleri, son sürümleri ücreİsiz olarak yüklenecektir.
Garanti sonrasında kullanıcı/servis şifrelerine ihtiyaç duyulması haliırde yüklenİci firma ilgilisağlık tesisinin Klinik Mtihendislik Hizmetleri 

-Bİrimİ 
Personellerine şifreleri vermek ve

güncel lemeleri yapmak zorundadır,
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Teknik servise arıza bildiriminde bulunulduğuııda ınesai saatleri dahilinde en geç 2 iş günü
iÇerisinde mi-i'dahale edilecek, yedek parça gerekmeyen durumlarda nıüdahaleıdJn en geç 7 işgünü sonra cihaz ÇalıŞır durumda teslim edilecektiı,. Yedek parça gerektiğin«le nıüdal1aleden
Sollra en geÇ l5 iŞ günü iÇerisinde cihaz çalışır teslinı edilecektir. itt,ul irni p;erekliren i,edekparça değişiıııi duruını-ında belgelenınesi kaydıyla geçeı-ı süre bu sürel,g eklenecektir. Bu stire20 iŞ günüı-ıti geÇıneYecektir. geçtiği takdirde (uİu,-,-,'l-,,-, yasaIar«jİan doğaın hakları saklı
kalacaktır. Arvalı geçen süre gararıtiden sayılııravaciektır.
Malın ldareYe' teslim edildiği tarihten itibaren, kullanıın hataları dışıı-ıda 1,ukarıda belirleııeı-ı
garaııti süresi iÇinde kaImak kaYdıyla, bir yıl içerisiııde; aynı arzanın 3 (tiç) k<ız tekrarlanması
veYa farklı türdeki arızaların 4'ten (dört) fazla meydana geInıesi veya beliİfeneıı-ı garaııti siiresiiçerisinde farl<lı arızalarıı-ı toplamının 6 1altı;'dan f-alla olınası vı; bu anzaların ınaldanyararlanaııama Sonucullu oİlaya çıkarınası ve Ilastane Yöııetiıni r,,ııya Klinik M[iheııdislik
Hizmetleri Birimi tarafındaıı bu durumun belgeleıımesi halincle yu'Llenici malı yenisi ile
değiŞtirınekle Yüküınlüdür. Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması halinde yııküenici,
sadece arlZaıllll meydaııa geIdiği ünite veya üniteleri değiştirınekle yüllümlüdür.
Garanti süresi iÇinde ve garanti bitimini takip .J", 8 yıl içeırisinde ihtiyaç olması
halinde;Yedek ParÇa hariÇ ba}.:ııft[§.sözleşme be definin ','/o2 sini, çıarça dahiI bakıınlar için
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c. isTENEN DöKüMANLAR:

1, Yüklenici, cihaz ile birlikte cihazın orijinal kullanıı4, bakım, onarım ve teknik servisi içingerekli dokümanları, iki adet Türkçe kuılanım kılavuzunu ve cihazıır servis manuelini cihazınmuaYene ve kabulü sırasında verecektir. Bu hükümler yerine getirilınediğl-tutoira. cihazlarınmuayene ve kabulü yapılmayarak teslim alınmayacaktıİ.2, İhaleYe katılan aday've istekliler_"T,.b_b1 piİaz Satış, Reklam ve Tanıtım yönetmeliği,,
kapsamında "satış merkeei yetki belgesi"ni ibraz edecekierdir.3, Cihaz|ar kalibrasYonları yapılarak, kalibrasyon etiketle_ri ve raporları, TKHK MetrolojiFaaliYetleri Kılavuzuna uygun formatta olacaİ şekilde teslim edilecektir.4, Yüklenici firmanın teklif edeceği tıbbi cihazııbbi Cihaz yönetmeliği,nin 3. maddesinin (o)bendine istinaden;
Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi
Yaralanma veYa sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetingiderilmesi
Anatomik veYa fızYolojik bir işlevin araşürılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şeykonulması amacıyla kullanıma uygun oımaııdır. MaddeĞİinden en - Üİ.iİl ,"Elamalıdır.5, irsaliYe ve 

_ _faturalarda, Şa.t-namelerde (teknik şartname, idari şartname vs.)belinilen MKYS Malzeme Tanımları ve seri / lot numarası bilgisinin açıkça belirtilmesigerekmektedir.
6, Yüklenici firma teklif edeceği UBB'ye tabi ürüni.in TİTUBB/ üTS kayıt barkodunu, teklifdökümanlarını ihale dosyasında ve faturalarda beyan eoecetti..

NOT: Bu Şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda tip idari şartname ve sözleşmehükümleri geçerlidir.
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