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H astanem izin  ih tiyacı o lan  ve aşağ ıda  cinsi, m ik tarı ve özellik leri yazılı m alzem elerin  a lım ı 4734  sayılı K am u İhale 
K anununun 22/d  m addesine göre  D oğrudan  T em in U sulü  ile yap ılacak tır. Söz K onusu  alım  için K D V  hariç  b irim  fiyat 
tek liflerin izi TL üzerinden 2 1 .09 .2022  saat: 11:00 'a kad ar pa tnosdh@ ho tm ail.com  ad res ine  ivedi o la rak  gönderm en iz  hususunda; 
G ereğini rica ederim .

İHTİ YAÇ  LİSTESİ

S.No M alzem e  Adı
Sut

Kodu
UBB Miktar Birimi Birim Fiyatı To p lamTutar

1 ETÜ V  C İH A ZI 1 A det

2
M cFA R L A N D  C İH A ZI 
K A L İB R A SY O N  SETİ

1 A det

3
D E S IK A T O R -C A M -V A K U M S U Z  
(Ç A P 200 M M )

1 A det

Gene l  Toplam

T e k lif  Eden 
.../.../2022

K işi / O da / F irm an ın  A dı v eya  T icare t Ü nvan ı - K aşe/İm za

Ek : T eknik  Şartnam e 
Satınalm anın  Y apılacağ ı Birim :

• T ek lifler yaln ızca m ail yo luy la  kabul ed ilecek tir.
• M alzem eler siparişten  son ra  H astanem iz  A m barına  m esai saatleri içerisinde A m bar T eslim i o la rak  teslim  edilecek tir.
• M alzem enin  şartnam eye uygun luğunun  değerlend irilm esi için idarenin  ta lep  e tm esi du ru m u n d a  num une  verilecek tir.
• A lte rn a tif T ek lif  K abul ed ilm eyecek tir
• T ek lifler B irim  F iyat üzerinden  değerlend irilecek tir.
• T e k lif  edilen m alzem elerin  “ T .C .İlaç  ve T ıbb i C ihaz  U lusal B ilgi B ankası” na k ay ded ile rek  onay lanm ış ürün num arası (barkod) 
o lm alıdır.
• T e k lif  edilen ürünlerin  onay lanm ış ü rün  num arası (barkodu ) liste halinde  verilm elid ir. A ksi takd irde  değerlend irilm eyecek tir.
• İdare, M uayene ve K abul k o m isyonunca  K abul R aporu  düzen lenm esinden  itibaren  yük len ic in in  yazılı ta leb i üzerine  en geç  180 
gün içinde Y üklen iciye veya vek iline  ödem eyi yapacaktır.
• F irm a veya Bayii N um arası da  be lirtilecek tir.
• T eknik  Şartnam e ektedir.
• En geç 7 (yed i) gün içerisinde  fa tu rası ku rum a u laştırılm ayan  M al /H izm etin  ödem esi y ap ılm ayacak tır.
• Bu alım dan  ortaya  ç ıkacak  olan  ih tilafların  hallinde  A ğrı M ahkem eleri ve İcra  D aire leri Y etk ilid ir.
• T e k lif  veren  F irm a/F irm alar yukarıdak i m addele ri kabul e tm iş sayılır.
• A lan la rım ız  kısm i tek life  açık tır.
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ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak masa üstü tipinde olmalıdır.

2. Cihazın etkin kapasitesi en az 120 İt olmalıdır.

3. Dört ayak temaslı olmalıdır.

4. Kullanılır hacim içinde yüksekliği ayarlanabilen, en az 2 adet rafı olmalıdır.

5. Cihazda ısıtma kullanılır hacmin dış yüzeyinden olmalıdır.

6. Cihazın çalışma sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı +5 ile 80°C arasında olmalıdır.

7. Cihazın işletim sistemi mikroişlemcili dijital kontrolörlü (Pıd termostat) ve dijital göstergeli 
olmalıdır.

8. Kabin sıcaklığı +5 ile +50° C arasında ayarlanabilmek ve dijital ekrandan izlenebilmelidir.

9. Kullanılır hacim sıcaklığını gösteren termometre elektronik, rakamsal göstergeli ve 0,1 °C
hassasiyetle okunur tipte olmalıdır.

10. Cihazın sıcaklık dağılımı 37°C’de ±0,5°C olmalıdır.

11. Cihazın max. sıcaklığa ulaşma süresi 60 dakika olmalıdır.

12. Cihaz elektrik kesilmelerinde sistem kendini otomatik olarak durdurmalı, cihaz elektrik 
kesintilerinden sonra en son belirlenen sıcaklıkta çalışmaya devam edebilmelidir.

13. Cihazda ısıtma ve alarm uyarı lambaları olmalıdır.

14. Kullanılır hacım içerisinde çeşitli yerlerde ölçülen sıcaklıkların arasındaki fark ±2°C’y> 
aşmamalıdır.

15. Cihazın dış kapısını açınca ısıya dayanıklı, içerisini gözetlemeye imkan veren ikinci bir 
cam kapısı olmalıdır.

16. Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı korumalı elektrostatik toz boya kaplamalı olmalıdır

17. Cihaz 220 V AC, 50 Hz ile çalışacak ve şebeke gerilimindeki ± %15’lik değişimlerden 
etkilenmeyecek bir regüle sistemine sahip olacaktır.

18. Cihazın demonstrasyonu uzmanlar tarafından belirlenecek yer ve zamanda yapılacaktır.

19. Önerilen cihazların üretici firma, ülke adı, marka, model bilgilerinin yer aldığı tablo 
verilecektir.



20. Önerilen cihazların orijinal katalogundan birer adet ve Türkçe tercümeleri verilecektir.

21. İthalatçı/imalatçı yetkili satıcı belgesi verilecektir.

22. Cihaz ISO 9001 ve CE sertifikasına sahip olmalı ve bu belgeleri ihale dosyasında 
sunmalıdır.

23. Cihazlar üzerinde seri numarası bulunmalıdır.

24. Teknik servis için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi verilecektir (Teklif edilen marka, 
belgede yer alacaktır).

25. Cihazlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na(TİTUBB) kayıtlı olmalı ve 
cihazların kaydına ilişkin TİTUBB numarasını içeren belge teklif dosyasında sunulmalıdır.

26. Cihaza teknik bakım verecek elemanlarının listesi ve arıza durumunda bildirimin 
yapılacağı açık adres, telefon (iş ve cep telefonları), faks çağrı, e-mail vb. iletişim bilgileri 
verilecektir.

27. Firma her cihazla birlikte cihaza ait teknik özellikleri, çalışma prosedürünü, kalibrasyon 
(ölçümleme) bilgilerini içeren kullanma kılavuzu ve servis manuelini teslim edecektir.

28. Cihazı teklif eden firma, üretici firmanın Türkiye tek yetkili temsilcisi / Türkiye tek yetkili 
temsilcisinden alınan bir yetki belgesine sahip olmalı ve cihazı kuracak servis ilgili eğitim 
sertifikasına sahip olmalı ve bu belgeleri ihalede sunmalıdır. Teklif veren firma üretici 
firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı 
firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi olan firmaların cihazla ilgili arıza durumlarında satış 
sonrası servis ve garanti koşullarından dolayı kullanıcıyı mağdur etmesinden teklifleri kabul 
edilmeyecektir.

29. Teklif veren firmalar ihale dosyasında Teklif edilen cihazın ve teknik özelliklerinin 
bulunduğu orijinal kataloğu/Türkçeleştirilmiş katalog ve şartname uygunluk belgesini 
vermeli, cihazın istenilen özelliklerini belirtmeli ve cihazın varsa daha üstün olan özellikleri 
verilen orijinal katalog/Türkçeleştirilmiş katalog üzerinde maddeler halinde detaylı bir şekilde 
ayrıca belirtilmelidir. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede verdikleri 
cevaplar katalog veya orijinal teknik doküman üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri 
teklifler değerlendirmeye alınmayacak, istenen özellikleri sağlamayan firmaların teklifi kabul 
edilmeyecektir.

30. Cihaz 2 (İKİ) yıl süre ile ücretsiz servis ve yedek parça garantisine, takip eden 10 (ON) yıl 
süre ile ücreti mukabili servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır. Garanti süresi 
cihazın kabul ve muayenesinin yapıldığı tarihten sonra başlar. Cihaz ilgili sağlık tesisinin 
istediği yere teslim edilmek zorundadır. Cihaz laboratuvara Türkiye tek yetkili temsilcisine ait 
teknik servis işlerini yürütmek için teknik servis kuruluşlarına sahip olmalı cihazın montajını



!

firma yetkili servis mühendisleri tarafından ücretsiz yapılmalı, montaj sonrası çalışır vaziyette 
teslim etmeli ve firma elemanları tarafından yeterli süre kullanıcı eğitimi verilmelidir.

31. Cihazın garanti kapsamında iken arızalanması durumunda cihazın tedarik edildiği firmaya 
başvurulduğu andan itibaren 24 saat içinde müdahale edilecek ve en geç 72 saat içinde arıza 
giderilecektir. Arızalı cihazın 72 saatten daha uzun süreli tamiratı gerektiğinde firma arızalı 
cihaz ile aynı vasıf ve özelliklere sahip başka bir cihazı kuruma verecektir. Cihaz tamirat 
süresi 30 günü aşmamalıdır. Süre aşımı söz konusu olduğunda cihaz ilgili firma tarafında 
yenisiyle bedelsiz olarak değiştirilecektir.

32. Cihaz garanti süresi içerisinde gün bazında %95 aktif çalışma gün süresini sağlamalıdır. 
%95’in altında kalan gün sayısının 2 katı süre garanti süresine eklenir(Cihaz aktif faaliyet 
süresi 365 gün üzerinden hesaplanır).

33. Cihazın Patnos Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na ücretsiz kurulumu 
yapılmalıdır.

McFARLAND CİHAZI (DANSİTOMETRE) KALİBRASYON SETİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. Spektrofotometre ile doğrulaması yapılmış, 16 mm cam tüpler için uygun, en az 0,5-1 - 
2-3 ve 4 McFarland bulanıklık standartlarını (Lateks partikül veya BaS04) içeren set 
sağlanmalıdır.

2. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden sonra en az 12 ay süreli olmalıdır.
3. Saklama sıcaklığı 5-25 °C’ye uygun olmalıdır.
4. Firma kalibrasyon setine ait teknik özellikleri, çalışma prosedürü ve materyal güvenlik 

bilgi formunu (MSDS) içeren kullanma kılavuzunu teslim edecektir.

DESİKATÖR-CAM-VAKUMSUZ-ÇAP 200 mm TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Desikatör 200 mm çapında olmalıdır.
2. Kalın, sağlam, ısıya ve kimyasala dayanıklı borosilikat 3.3 camdan (Vakum musluksuz) 
üretilmiş olmalıdır.
3. Mükemmel pürüzsüzlüğe sahip rodajlı bağlantı noktaları; kaçakları önlemeli ve gres 
kullanımını gerektirmemelidir ve kesin sızdırmazlığı garanti etmelidir.
4. Porselen delikli desikatör diski ile teslim edilmelidir.
5. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir ve kullanım kılavuzu teslim edilmelidir.


