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Hastanemizin ihtiyacı olan l kalem Isı Nem Cihazı Uzak Takip İşi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç
fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arlrica ederim
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S. MALZEME ADl Miktar Birirn Birinı Fiyat ',rlffi,_
l ISI NEM CiHAZI UZAKTAN TAKİP İŞİ l2 Ay

Dikkat Edilecek Flususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:0l ,02,2023 Saat: 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte beIirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6, Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
8, Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğultusunda doğru eşleştirilmiş olmasmdan sorumludur. Geri ödeme kurumu

barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜlS kayıtlarmın esas almadığından, hastanemiz idaresi de
bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini
tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafindan tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yanlı izr.i olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
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Sıcııklık Takip Sistemi Bakım Hizmet Alımı
Teknik Şaırtnamesi

Kurumumuzda mevcut "Isl T'akip Cihazları" nın gerektiğinde bakım
onarımı yapılacaktır.
Mevcut sisteme bakıın hizmet süresi boyunca slnırsız sms, sesıli araına ve
e-nrail tanımlanacaktır.
Bakım hizmet süresi boyunca Bakanlıkça istenecek tüırr 1,azırnsal
güncellemeler sisteme dahil edilecektir.
Bakım hizmet süresi boyunca firma server desteği vereçektir.
Cihazın arızalanması durumunda lirma gereken desteği heınen verecek,
gerek görülınesi halinde yeni cihaz verilecektir.
Cihazın çalışması için gerekli IV[2N/I dalahat|arlnın maliyeti bakım hizırıet
süresi boyunca firma tarafından karşılanacaktır.
Sisteme ilave alınabilecek sensörler için firma gerekli eıntegrasyıcn
desteğini verecektir.
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