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Konu: LEXMARK MB2236ADW YAZICI ICiN TONER ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktari ve Ozellikleri yazih malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu alim i9in KDV hari9 birim fiyat
tekliflerinizi TL Uzerinden 07.04.2022 saat: 09:30 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gOndermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Birim Fiyati
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Teklif Eden
...A../2022

Kisi / Oda / Firmanm Adi veya Ticaret Unvam - Kase/Imza
•

Ek: Teknik §artname
Satinalmanm Yapilacagi Birim:

• Teklifler yahiizca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri i9erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i9in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

^"eklifler Birim Fiyat Uzerinden degerlendirilecektir.
Rfeklif edilen malzemelerin "T.C.lla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis Urtin numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen Urilnlerin onaylanmis UrUn numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yUklenicinin yazih talebi uzerine en §69 180
gun i9inde Ytlkleniciye veya vekiliife odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) gUn i9erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflarin hallinde Agn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayihr.
• Ahmlarimiz kismi teklife a9iktir.

Tutak Devlet I (as tancs i Personel Birimi
Van yolu Uzeri Tutak/A(jRI
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi:

Bilgi: Ay?e BALTA
Unvani: Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



LEXMARK MB2236ADW TONER TEKNIK §ARTNAMESI
(6 ADET]

1-Tonerler, yeni, orijinal kutularmda, ambalaji acilmamis, olmak zorundadir. Kesinlikle muadil, dolum

veya benzeri olmayacaktir.

2-Teklif edilen tonerler kurumumuzda kullanilmakta olan yazicilarm birebir orijinal markaya ait

iiretilmis urunleri olmahdir.

3-Tonerlerin kutulan uzerinde uruniJn orijinal oldugunu gosteren ve ilk defa kullanici tarafmdan

acilabilen emni'/et s,eritleri aynen aslma uygun olarak bulunmalidir.

4-Kutu ve ambalajlar uzerinde orijinalligi temsil eden, farkh acilardan bakildigmda i§ik altmda renk

degi§tiren ve icinde uretim yapan firmaya ait bilgilerin bulundugu hologram etiketinin Dunya

capmdaki §ekil ve ebatlarma uygun olarak bulunmalidir.

5-idare tarafmdan istenen urunlerin teslimati sipari$ adedine bakilmaksizm uretici firma tarafmdan

resmi olarak Distribiitbrluk belgesi ile yetkilendirdigi firma tarafmdan yapilacaktir.

6-Urunlerin sevk adresi olarak distributor firmaya kurum adi ve adresi verilmeli, urunlerin kurum

adresine distributor firma tarafmdan direkt §evki yapilmalidir.

7-Gerekli gorulmesi halinde yuklenici tarafmdan depolanmiza teslim edilen urunlerin kontrolij uretici

firma tarafmdan yapilacaktir. Bu isjem icin gereken giderler yuklenici tarafmdan kar§ilanacaktir.

8-Toner uretiminde kullanilan toz murekkebin herhangi bir jekilde tonere ait olan plastik ve hareketli

parcalar uzerine sizmami5 olmasi ve toner sallandigmda toz §eklinde dokulmemesi gerekmektedir.

9-Tonerlerin arizali olmasi durumunda (Markanm yetkili servisleri tarafmdan ispatlanmi? arizalarda.)

yuklenici firma kar§ihksiz olarak anzayi giderecek. Anza giderilemezse en gee 15 gun icerisinde birebir

degi§imini yapacaktir.

10-Kullamm esnasmda yazicilardan tonerin orijinal olmadigma dair bir uyan geldiginde yuklenici firma

tarafmdan toner orijinaliyle degi§tirilecektir.

11-Tonerlerin teslimi sirasinda uretici firma tarafmdan hazirlanan urun modelini, kapasitesini belirten

ve urun seri numarasmi iceren iki (2) yil garantili oldugunu gosteren taahhut belgesi verilecektir.

Kabul ve Muayene:

1-Teknik jartnamedeki §artlan saglamayan ve ilgili cihazlara uygun olmayan uriinler kabul

edilmeyecektir.

sinlikle kullanilria2-Daha once "demo" amacli olarak kesinlikle

o:13694:

ami5 olacaktir.

BALTA



3-Hastane yonetiminin gerek gbrmesi halinde depo stok durumuna gore teslimi partiler halinde

isteyebilir. Bu durumda sipari§ tarihinden itibaren 10 i$giinii icerisinde hastane deposuna teslim

edilecektir.

4-Teslim edilecek urunler icerisinde hasar gbrmCis, urunler yiiklenici firma tarafmdan iade almacaktir.

5-Teslim yerine kadar her turlu ta§ima, yiikleme, bo§artma masraflan yiikleniciye ait olacaktir.

6-Muayene ve kabul sirasmda yuklenici adma yetkili bir personeli de bulunacaktir.

7-Depoya teslimden sonra miadi yakla§an urunler en az 15 gun bnceden bildirilmesi durumunda

yuklenici tarafmdan uzun miadli urunler ile degi§tirilecektir.

Ay§e BALTA
Tiblĵ kreter


