
İLAN

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Teklif No: 2021291

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Döner Sermaye İşletmesi

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

25/01/2021 00:00:00

 1/2

HASTANEMİZİN   İHTİYACI  OLAN  AŞAĞIDA  YAZILI  MALZEME(LER)

TARİHİ,  SAAT 'E/A KADAR 

TEKLİFLERİNİ  (KDV HARİÇ)   GETİRMELERİ  VEYA  AŞAĞIDA

ALIM KONUSU MALZEMELER MİKTAR

1 DIJITAL SES SISTEMI  1,00 ADET

10:0027/01/2021

İLGİLİ KİŞİ İLKER NAZLI

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN  ALINACAKTIR .  İLGİLENEN FİRMALARIN

EN  SON  FİYAT  TEKLİFLERİNİ  İÇEREN KAPALI

 NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

TEL               

FAX            0 232 412 24 27  - 412 21 93  - 412 21 99

4122406

NOT           2021291 ÖDEMELER 90  GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

TEKLİF NO 2021291

YASEMİN UZUNCA

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB  KODLARININ DA  VERİLMESİ  GEREKMEKTEDİR  

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI 
OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

İŞLETME MÜDÜRÜ

ilker.nazli@deu.edu.trE-MAIL       
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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9275) DIJITAL SES SISTEMI
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Kurulacak olan ses sistemi hastanemiz GETAT birimindeki hasta odaları ve diğer alanlarda tedavi sırasında  müzik
dinletisi için tasarlanmalıdır.
Teklif verecek firmalar teklif öncesi yer tespiti yapacak buna göre teklif vereceklerdir.

Sistemde en az 150 wattlık 4 ayrı bağımsız çıkışlı matrix özellikli  bir amplifier ve buna baglı asma tavanlarda tavan tipi
hoparlörler olacaktır.odalardada duvar ses kontrol modülleri olacaktır.
Amfi üzerinde en az hat trafolu  100 v/70 v ve 4/8 ohm dört ayrı çıkışları olmalıdır. Hoparlörler asma tavan tipinde en az
5" ölçüsünde,2 yollu olacaktır.100 volt trafolu ve 5-10-15-20 watt ,8 ohm 30 watt  şeklinde seçim yapılabilecek switch
olmalıdır.Hoparlör okuma değeri 100-20000hz ,ses gücü is en az 85 db olmalıdır.Minimum 16 adet olacaktır.İhtiyaca
göre sayı artabilir.Sisteme uygun bir adet masaüstü mikrofon verilecektir.Sistemde odalarda volum kontrol ve program
seçme yapabilen sıva altı kutusuyla kurulacak olan en az 6 adet 12 watt gücünde duvar ses kontrol modülü
olacaktır.Sisteme uygun 4*1.5 liycy blendajlı hoparlör kablosu,2*1.5 blendajlı hoparlör kablosu ve 4 gb dahili hafızalı fm
tunerli mp3 player (4 adet) verilecektir.
Sisteme uygun bir adet usb girişi olacak,buradan müzik yayını yapılabilecektİr.Ayrıca diğer kaynaklarda bağlanacak
yapıda olmalıdır.
Sistemin kullanımı, bakımı, teknik dokümanlarının Türkçe bir nüshasını teknik şartnameye cevaplarıyla birlikte teslim
edecektir. Satıcı firmanın teklif dosyasında; bu şartnamenin maddelerinde belirtilen ve tıbbi cihaz, sistem, ünite ile ilgili
olarak istenilen şartlara uyduğu, madde sırasına göre ayrı ayrı Türkçe yazılı olarak düzenlenmiş "ŞARTNAMEYE
UYGUNLUK BELGESİ" adı altında bir belge mutlaka bulunacaktır. Cihazla ilgili teknik özellikler ve teknik şartnamede
istenilen belgeler madde numaralarına göre orijinal dokümanlar üzerinden işaretlenerek ekte eksiksiz olarak verilecektir.
Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.
Arıza bildiriminden sonra en geç 24 saat içerisinde cihaza müdahale edilecek ve onarım için yedek parça gerekmiyorsa en
geç 3 gün yedek parça gerekiyorsa en geç 10 gün içinde cihaz faal hale getirilecektir. Garanti süresi içerisinde toplamda
cihazın 10 günden fazla arızalı kalması halinde firma aynı özellikleri taşıyan bir başka cihazı cihazın onarımı
tamamlanıncaya kadar geçici olarak bırakmayı kabul edecektir.
Sistem en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.

Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar
sağlayacaktır.
Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.

Montaj: Cihazların montajı firma tarafından hastanece tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme
ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir.  Cihazın montajı, teslim tarihinden itibaren idarece belirtilecek
sürede tamamlanacaktır. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
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