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Teklif Mektubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı otan aşağıda cinsi ve miktan yazıh TELEFON §AI\ITRALİ BAKIM ONARIM
ııİzıunt ALIMI işi aB4 Sayılı Kamu İhale Kanunıın22lAmaddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu
işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 24lnn02l tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma
birimine elden teslim edilınesi yada diyadindh@8mail.com adresine göndermenizi rica ederim.
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_Tekliflerin en geç son teklif verme arihi ve saatine kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
_ reı<ıine( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak dİizenlenecekİir.
_ Eksik doİdurulan üİerinde kazıntı silinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune İstenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://*w.agriihale.gov.trle_posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Sırı No Mılın / İşin Adı Miktar Birimi Birim
Fiyatı
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12 AY



DıYADh.| D EvtET HASTA N Esı TE tEtoil SANTRAu BAt(l M
oNAEıM sözırşıııesl

,.8Arııl oxlRııı ırEnıerlı.ıiu KApsAMl

Hastaremızda kullanıhn,aşığda özelikteri.belirtilen cihazın. belirtilen şartlar dahllinde
periyodik bakım ve arızalannın giderilmesl hususunu kapsar.

2. BAKıI0 YAPILACA( cıHAz
1. TELESİS PXl piyepN DEvI"ET HAsTAMsi ANA Bh.{A

3. BAKİM ONARİMİN ESASİİJAR
3.L Bu şartname wl«arıda-bellrtllen cihazın 12 aylık bakım onarımını kapsar.
3.2. Perlyodik bakımlar 3 aylık periyotlar hallnde , yıtda 4 defa yapıtacaktır.Periyodik bakım
dışında ama olması hallnde yilklenicl firma m0daha|e edecektir ve ek bir ücret tatep
etmeyecelıtlr.
3,3. periyodik bakım dışında.anza olması halinde me§al saat|erl ve mesai saatlerl dışında
(günde 24 §aat, haftada 7 gün resmi tattl günlert ve hafta sonlan dahilt arızanın giderilmesi:
odaya çıkabilecek muhtemel bir arııa'hallnde bu durum derhaly0klenlgi firınaya tetefon
veyı fakstı bildirilecek. Firma lhbarı aldıktan sonru en gçç Z4,saat lçerinde teknik scrvis
hizmeü verecektlr,
3.4. Y0klenioi finna periyodlk bakım yapacağı günleri Haslane ldaresi lle gör0şerel(
belideyecektir.Bakım bnanm hizmeti idarenin belirleyeceği personel nezareünde
yapıiacaktır.
3.5. Ygklenld firma bakım onanmını yaptığı cihadann bakım esnasında oluşabilecek
anzlan nı ücretsiz,giderecektir.
3.6. perfodik bakım §lemi veya anza onanmı Ça parça ternini gerek'ıyorsa; Garanü
tapsarnındaki paçalar harÇ olm,ak tızere. yedek parça hastane tarafından temin
edilecelçTemin edilen pança,y0kbnici firma tarafından hiçbir ücret talep edilmeclen
takılacaktr.
3.7. Cihazların tam ,randımanlı 

çalışabilmesi Çn arı2alı parçalann orijinal etiket
numartılı parçaları olmak *oşulu ile idare tarafından temin edildikten sonra yüklenici
tarafi ndan bedelsh takılacakü r.

3.E. ArızaIı paıçalaı {lzednden tadilat yoiu ile anza glderİlecekse.en az6 ay garantili

3|3$*ıe"td firma betirtilen siir.e zarfında cihazdaki anzayı onarıp cihazı çalışır hale
getirmezse veya bu s0relereşıldığı dururnlarda arıza ile ilgili onanm kurum tarafından
başka bir firmaya yaptırılıp.glder yüklenic,l firma alacağından mahsup edilir.Ayrıca
gecıkmeden doğan za.;an y0klenid firma karşılamak zorundadır.Bu durumda kurum
ilıtaraa bulunmaksızıo sözleşmeyi feshebne yetkislna. haizdir.
3.1o.Santral Sisterrıl g0nde 24 şaat. haflada 7 90n hafta sonu remi tatil günleri dahi}
kestntisiz çalışacaktır
3.1l.Y0kldnıcı ıirma. perlyadık bakımları sonunda hastaneye her bakım için veya
onarım gerektiğl durumlarda; yapılan- bakımlafı gösteren bir rapor verecektir.Bu
rapoida uygulaİıalar ve yaPılan lşlemler detaylı olarak anlaşılır btr,şekilde olacak ve
hjstana cİhaz kullanıcıliarının ihtiva imzasını edecekih.Firma sözleşme aşamasında;
her bakım veya onarım gerektiği durumlarda periyodik .bakım yapılacak §lemleri
gösterir bir form dozerıleyerek, bu form içın kurumca belirlenen yeüklilere
imzalatılacaktır.



3.12. Yüklenkj firma her arıza ihbarı sonunda gidermiş otduğu anzdyı belirterek bir
rapor düzenleyecek ve rnutlaka kullanıcılara veya hastane tekniİ sorumlusuna
imzalatı]acaktır.
3.r3. Cihazın bakım ve onanrnlarını tekniğe ve standartlar a(üreüci firmanın
belİrlediği şaüara; yönetrnelik ve kanunlara) olmamasından kaynaktanan heı tüılii
kaza, zarar va ziyandan dobyı y0ktenici ftrma doğrudan doğğa Hastaneye kaşı
şorumludur.
3.14. Bahm ve onanm clhazhrın bulunduğu yerde yapılır. Onarımı hastanede
yapılma hnkanın olmadığı durumlarda y0ktenid finna Atöiyeslne gitmesi gerekiyorsa;
gereÇebıinln de yer aldığı seıvis formu d0zenieyip idareye imzalailldıktan sonııa
göi0recehir.
3.15. Yüklenhifirma Baiım ve onanm hizmeüerini başka İirmaya devretmeyecektjr.
3.16. İdarc tarafrndan tatep edllmesi halinde kutianıcıya cihazla itgili eğitim yoklenici
tarafırdaıı (bretsie olarak ırcrilecektir.
3.17. Periyodtk bakımiaresnasında aşağıdakl kontroller rutin bir şekilde yapılacak
me§ai saaUeri lçedslııd6 ve bakım iştemi biliminde iigili cihaz çahşır halde idareye
tesllm edilecektir.
a- konsol tuş tahmı lastiği ve spiral kordon kontrolO, gerekt§inde değişimi.
b- Sislem §lev kontrolü yapı|acak
c- Parsonelin eğitimi g0ncelleştidlecek,
d_ Telefon aygıüannda ve dahiti yada harİci telefon tesisaünda meydana gelen
arızabı ve santraie yen| telefon aygıtı va PTT hattı bağlanrnası ya da dahili telefrcn

ieslsatı ya p ıiması kontısundb daıuşmanlıt< yapacaktı r.

e- Hastiane istedği zaınan sarıtıal sisteminde program değişi}tliği talep edebilir.Firma
bu hizmeü her istediğhde yerine getirecek.
f_ Dahil|haüarda numeftı tleğişil<llkleıinin idareniiı isGği doğruifusunda yapacak

SANTRAL|N ÖZELİKLERİ
GENEL
lştetim Slsfemi XvmohonvX

.Bakım ırE
prognmiama lP ırzerinden Web tabanlı velveya SNMP ile
yazıhmı
,Uzaktan eıişim ,ğ web,tabanlı

Çalışmavollajı 220VAC.48VDC

CPU tipi Y0ksek hnh DSEleJ

Mekanik Ştandart yada 19 inch kabinet

Gen§leme ywası 28 slot

Anahtadama matrixi 512x512 (sayısİl bloklamasız)

Analog abone hrt,.3ooo oh_
.çevıim direnci

Ethemetaray0zü 1Or1O0BaseT

VolP prolokolled H-323- SlP, §!E



ARAYÜZLER

Analog aboneler

Sayısalaboneler

Arıalog trunklar

Analog EaM P4 telses) tnınklar

RDTT (Ring Doıın TieTrunk. lokalbeslerne)

BRı lsDN §O/T0

BRl ISDN UkO (Llne coda 2BtQ} ,

E' (PCM3O}Anyozü

§! kullanıcılar

H.323 Ku[anıcıtar

xŞlP kullanıcılar

V5.2 LE protocol. ETS! EN 300.,^_. __
347 

--Versiyon2

V5.2 Access Netııvoı* AN ..
protoco!, ETŞı EN.3oo saz 

- " - Versiyon 2

lP TELEPHONY
AıayOz

G.711frame length

G.723.1frame |ength

G.729, G.729A frame
lengü

Ses kriptolama

APl (Applicaüon
Program lnterhe}

10/100 BaseT

10'to.9Omsec
'3O to S)msec

l0 to 9O.msec

AEş250

Telesis ru!. TAP!2.1 l
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