
T.c.
sAĞLtr< BAKANLIĞI

^ _ ş{Nı,ruRIA ir sıĞıı< ıwünüRıItüĞü
ŞANLruRFA viRANŞEEiR DEWET HAsTANEsi

ihılo Kodu : 000ı 1

§AYI :
KONU: Teklif Mektubu

Telefon : 4t45l 13007
Fax :4145121236
E_Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

Not: Teklillcrde Kırılemı ve Dıksit Kcsinlillc Olmıyıcıktır.

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTIJBU

lhsıanemizin ihtivac|anndan aşğda cinsi ve miktan yazılı otan ma,lzemel"- 4734 sayılı Kamu iha|eKanunuoun 22ld (Doğruia; Temın) yoiıemi ile sat,n aıın'al ,r. 
"ıov 

nr.ıç birim fiyitın hastanemizsaünalma birimine gönderilmesini rica ederim.

irnex nnxarş

'i,V?+^
s.IIo Iılal / Hizmet Adı Miktan Birimi Barim Fiyat Toplam
1 AUN LAMBASI 1 ADET

Gene|
Toplam(KDV

Teklif veren Firmanın
Firma YeRilisi

Adr€si
Teıefon ueFaİ
E-Mail

Adl



2. Yüksek kalitede parlak ve homojen beyaz ışık ile düşük seviyede ısı veren led sistemine
sahip olmalıdır.

3. Cihaz 250 mm çalışma mesafesinde 50.000 lüks aydınlatma sağlamalıdır. Led'lerin renk ısısı
4500 k olmalıdır.

4. Led'lerin çalışma süresi yaklaşık 50.000 saat olmalıdır.

5. Cihazın 420 mm çalışma alanındaki ışık çapı 30mm-80mm arasında kolay bir şekilde
ayarlanabilmelid ir.

6. Cihazın kafa bandının üzerinde ışık şiddetini arttırıp-azaltan aynı zamanda açma-kapama

işlemini yapan bir düğmesi olmalıdır.

7. Cihaz koaksiyal aydınlatma sayesinde, gölgesiz görüntü ile görülmesi zor alanların

mükemmel aydınlatılmasını sağlamalıdır.

8. Cihaz baş bandının ön,arka ve üst tarafında bulunan yumuşak destekler ile uzun

operasyonlarda kullanım rahatlığı sağlamalıdır.

9. Cihaza opsiyonel olarak daha sonra binoküler lup ve HD kamera takılabilmelidir.

10. Cihaza opsiyonel olarak kontrastı arttıran polarizasyon fılitresi ve mavi ışığı azaltan sarı

fılitre takılabilmelidir.

11. Cihaz baş bandına takılabilen güç kaynağı ile kablosuz çalışabilmelidir.

12.Cihazın güç kaynağı 2 saatte tam şarj olmalıdır.Cihaz tam şarjda kesintisiz 3.5 saat

çalışabilmelidir. 13.Cihazın güç kaynağı üstünde bulunan 5 adet led ile şarj durumu sürekli

izlenebilm e lid ir.

14.Güç kaynağının içinde |-ithium polymer tip pll olmalıdır.

15.Cihazın renk çevirim indeli CRl en az 90 olmalıdır.

16.Cihaz 2 yıl fabrika, 10 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis temin garantisi taşımalıdır.
17.thalatçı firma TSE hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

AtİN tAMBASİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alın ışığı kafayı yandan ve üstten kavrayan bir baş bandına monte edilmiş kablo ve ışığın

çapını ayarlamaya yarayan optik sistemlerden oluşmalıdır.
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18. Garanti siiresi içinde, her bir sistem ve cihaz için yllık çalışma ve kullanılabilirlik

ölçiirnü en az Vo 95 (7o 95 up-time) olmalıdır. Buna göre her bir sistem ve cihaz, Vo

95 lik up-timc oraru ile yıllık olarak (yaklaşık 8765 saat lik bir periyodu ifade eder) en

fazla l8.2 gün (yaklaşık 438 saat) çalışma ve kullanım dışı (down-time) kalabilir.

Buna göre sistemler; eğer bir yıl içerisinde anza veya diğer etkiler nedeniyle l8.2

günden daha az (o/o 5 down-time) hizmet veremezler ise bu sürenin bakım-onarım

sürcsine eklcırmesine gcrek yoktur. Ancak, yıllık olarak l8.2 günü aşan stiıre kadar

bakım-onanm zam^nıla iki kat sthe eklenecektir ve bu sürede cihaz bakımlaıı

ücrctsiz olarak yapılacaktır. l)own time süresi arızanın firmaya bildirilmesiyle

lıaşlayacak, onarrm tamamlanıp sistemin faal halde teslim edilmesi ile sona

erecektir. İsıisna parçanın hastane idaresi tarafından temin edildiği hallerde yedek

parça ihtiyacıırın idareye bildirilmesi ile yedek parçanın temin edilerek yükleniciye

tesliın edilmcsi arasında geçen süre down time olarak sayılmayacaktır. Ancak istisna

pırça alımının yüklcnici firmada kaldığı durumda(resmi sipariş iirmaya

ulaştıktan sonra) l0 gün sonra down time başlar.

19. z\iııracak üriiır, tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis
vc^,,cya 1edavi amaçlı kulIanılacaktır.

20. Yüklenici firn-ıa tarafindan teklif edilen cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
tii,gi Bankasında (TİTUI}B) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale dokümanları
i,:":,jsinde bclgclemclidir. TekIif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve

\1 KYS'den kontrol edilir.

2l. İ'ı,ı.nün irsa]iı,csinde ı,c latrırasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

22. Sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim süreçlerinde
tcıiııı,ikçiler tırafindan düzenlenen irsaliye ve faturada alınan cihazın MKYS
} l ]zemc taııııııları r,c seri/lot numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir.

}. " . YS ismi k tıllanılnıavan faturalar ödenmeyeceklir.

23. t, ıjit kapsaı-ı dışı olan cihazlar için "Tıbbi Cihazlarla İlgili lıaal ve Hizme1 Alımı
İ,." ılcri" ktınrılu gcııclgenin 2.4. maddesi gereğince satın alma süreci
tıııııamlanmadan malzemcnin imalatçı veya ithalatçısı tarafından Tüıkiye llaç ve
'l'ı1.1,ıi Cihaz Kurun-ıundan görüş alınarak TKHK Mdi Hizmetler Kurum
I). .lıanlığına bilgi vcrilccektir. (Bu durumda teklif edilecek tiriinler için firmalar
i] : öncesiı,:ı],: gcrckcıı giirüş almayı ve bilgi iletimini tamamlamalıdır.)

24. l}:,kım, onarını yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlarında

ktiııye numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafından bu

ıliın doldurulınalıdır.



25. Nl, lzeme ilc ilgili yapılacak tiirn işlemlerde MKYS ismi kullanılmahdır.

9MaIzı:ıne ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.




