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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı TELEFON SAIITRALİ BAIilM
ONARIM rrizurr ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun 22lA maddesi kapsamlnda alınacak olup;
söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 02l0ll2023 tarih ve saat 12:00' kadar hastanemiz satın
alma birimine elden teslim edilmesi

B ilgilerinize arz ederim.
yada diyadindh@gmail.com adresine

M
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

IJYGLNDUR

28/|2lz02z
Dr .Baran D

Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar
gerekmektedir.

alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazınt silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar htto://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi sağlft Tesisimizde ücretsiz yapılacakür.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse ti.im alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

ca ederim
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DtYADlN DEvtET HASTANEsı TEtEFoN sANTRALI 8AXıM
oNARlM şa_(TıııEsİ

1.sAx,ı, oNARıM HlzMETlNlN KAPSAMı

Hastanernizde kuııanııan aşlğda özelikıeri.belirti|en cihazın, belirtilen şartlar dahiıinde
peİvodık baklm ve aflZalannın giderılmesi hususunu kapsar.

2. BAKıMı YAPlLAcAK cfHAz
1. TELESIS PXl offepix oşwET IıAsTANEsi ANA Bş.IA

3. BAKıM oNAR|MlN EsAsı_AR
1.1. Bu şartname yukarıda_bellrtllen cihazın 12 aylık balım onarımını kapsar.
3.2. Periyodik bakmlar 3 aylık perlyotlar hallnde , yılda 4 defa yapılacaktır.Periyodik bakım
dışında anza olması halinde yilk|enici firma mğdahale edecektir ve ek bir ğcret talep
etmeyecel(tiİ.
3.3. Periyodik bakım dışında .arıza oiması halinde mesai saat|erl ve mesai saatler| dıştnda
(80nde 24 saat, haftada 7 tğn r€smi tatil €ünıeri ve hafta rcnlan dahil) arızanın gideri|mesi:
ortaya çlkabiıecek muhtemel biı arıza'halinde bu durum derhat yüklenici İirmaya telefon
Vey. faksıa bildirilecek- Firma ihbarl aldıktan sonrı en g.ç 24 saat içerinde teknik servis
hizm€ti verecehlr.
3.4. YiJklenici firma pqriyodik bakım yapacağı günleri Hastane 

'daresa 
ile görğşerek

belideyecekİir.Baklm bnarım hizmeü ldarenin belideyeceğt personel nezaretinde
yapılacakıır.
3.5. Y0klenici firma baklm onarım|nl yaPtlğ, Aihaaarın baklm esnaslnda oluşabilecek
a(lzlanfil ücretsiz gidereceldir.
3.6. Perfuodik bakım işlemi veya a za onarımı için parça temini gerekiyorsa; Garanti
kapsamındaki paİçaİar harıç olmak ğzere, yedek Parça hasıane tararlndan temin
edilecek.Temin edilen Parça yoklenici firma taraflndan hiçbjr ücret talep edilmeden
tak ı laca klı r.
3.7. Cihazların tarn randımanh çalüşabilmesı iğn arıeah parçalann oruinal etiket
numarah parç€ıarl olmak *oşulu ile idare taıaflndan temin edildkten sonra yğklenici
taraf, ndan bedelslz takılacaktır.
3.8. Arızalı parçalar üzerinden tadilat yoıu ile anza giderilecekse.en az 6 ay garantili
olacak.
3.9. Yüklenicı firma belirtilen sğre zarflnda cihazdakİ arızayı onarıp cihazı çalışır hale
getirmezse veya bu süreler aşıldığı durumlarda arıza ile ilgill onanm kurum larafından
başka bir firmaya yaPt|.1llp, glder yük|enic] firma aıacağhdan mahsup edilir.Ayİİca
gecikmeden doğan zaıan yüklenici firma karşılamik zorundadır.Bu durumda kurum
ihtarda bulunmaksızln sözleşmeyi feshetme yetkisina haizdir.
3.,!o.sant aı Sisteml gOnde 24 saat, haftada 7 gOn hafta sonu remi tatil günleri dahit
kesİntisiz çahşacaktlr.
3.11.Y0kİenicl firma, per'yodik baklmlaf, sonunda hastaneye her baklm için Veya
onarlm gerektiği durumlarda; yapılan bakımları gösteren bir rapor verecektir-Bu
raporda Uygulamalar vc yapılan işlemler deıayl, oıaral( anlaşılır birşekilde olacak Ve
hastano cihaz kullanlcllarlnın ihtiva imzaslnt edecektir-Firma sözleşme aşamaslndai
her bakım veya onartm gerektiği durumlarda .periyodik .baklm yapılacak işlemıeri
gösterir bir form düzenleyerek, bu form için kurumca belidenen yetiklilere
imzalatılacaktır.



3.12. Yüklenici firma her artza ihban §onunda g;dermiş olduğu arızayı belirterek bir
rapor düzenleyecek ve mutlaka kutlanıcıtara veya hastane tekniİ sorumlusuna
imzaIatılacaktır.
3.13. cihazln baktm ve onarımlarını tekniğe ve standadar a(üretici firmanın
belir|ediği şaüara; yönetmelik ve kanunlara) olmamasından kaynaklanan h€İ türlü
kaza, zarar ve ziyandan do|ay| yüklenici irma doğrudan doğruya Hastaneye ka§ı
sorumıudur,
3.14. Baktm ve onanm cihazlarln bu|Unduğu yerde yaPllır. Onarlmı haslanede
yapılma imkanın olmadığı durumlarda yOklenici firma Alö}yesine gitmesi gerekiyorsa;
gerekçelerinin de yer aldığı servis formu d0zenieyip idareye imzalallldıktan sonra
götOrecektir.
3.15. Yüklenici fırma ilakım ve onanm hiznetlerini başka firmaya devrelmeyecekli..
3,16. ldare taraflndan talep ediİmğsi haıindg kuılanıcıya cihazle ilgili eğitim yğklenici
tarafından ocretsiz. olarak verilec€ktir.
3.17. Periyodik bakımlaresnasında aşağldakl kontro|ıer rutin bir şekilde yapılacak
mesai saaüeri içerisindg ve bakım iş|emi biıiminde ilgili cihaz çahşır halde idareye
leslim edilecekür.
a- konsol ıuş takıml lastiğiv€ spiral kordon kontİolü, gerektiğinde değişimi.
b- Sistem işlev kontrolü yap|lacak.
c- Persone'in eğitimi 9üncelleştirilecek.
d- Telefon aygltıannda Ve dahili yada harici telefon tesisalnda meydana geten
anzalal ue santral8 yeni telefon aygıtı Ve PTT hattı bağlanmasl ya da dahiıi telefcn
tesisaİ yapılması konusunda danışmanl,k yapacakür.
e_ Hastane istediği zaman santral sistemİnde progf.ım değişikliği talep edebilir.Firma
bu hizmeü he, istediğinde yerine getiıecek.
f_ Dahili hat|arda numara değişıkıiklerinin idarenin isteği doğruİtusunda yapacak

sANTRAL|N özELlKLERı
GENEL
|şleüm Sistemi

.Bakım vğ
pro9r:ımİama
yazılıml

Uzaktan erişim

Çalışma voltajı

cPU tipi

[|lekanik

Genişleme ywası
Anahtarlama matrixi

Analog abon6 hatt|

çevfım direnci

Ethemet arayOzğ

!h!e prolokolleri

xvmohonvx

lP uzerinden Web tabanlı velveya SNMP i|e

ğ web tabanh

220VAc.48VDc
Yoksek hlzlı DsP'ler

Ştandart yada 19 inch kabinet

28 slot

512x512 (saylsal bloklamasız)

3000 ohm

10/100 BaseT
H_323, SlP, xSlP



ARAYÜZLER
Analog abone|er

Sayısal aboneler

Analog tıunklar

Analog E8M (2-4 tel ses) trunklar

89rT (Rng Down T'ieTrunk, lokal bes|eme)

BRl lsON SO/TO

BRl lsDN Uko (Lıne code 2Bl_Q}

El (PCM30) Arayüz0

sıp kulıanloıar

lLaeg Kullanıcllaİ

1Ş!| kullanıcılar

V5.2 LE protocol, ET§l EN 300
347 Versiyon 2

v5.2 Acces§ Neıwofk AN
protocol, ETsİ EN 300 347 Versiyon 2

tP TELEPHONY
ArayOz

G.711 frame length

G.723.1 frame lengİh

G.729. G.729A kame
lengü
-ses kr;ptolgma

APl {ApPıicaüon
Progfam lnıerfac€)

10/100 BaseT

10 lo .9Omsec

30 to gomsec

10 !o ğ)msec

.AEs-256

Telesis XAPI, ğE! 2.1


