
KABLOLU BİNOKÜLER İNDİREKT OFTALMOSKOP TEKNİK SARTNAMFSİ

1. Bu teknik şartname, kliniğimizin ihtiyacı olan binoküler indirekt oftalmoskop ihtiyacını 
karşılamak üzere hazırlanmıştır.

2. indirekt oftalmoskop, 1.6 metre boyunda kablopya sahip olmalı, 1.6 m'lik ek uzatma kablous 
olmalıdır, olmalıdır.

3. indirekt oftalmoskobun kafa bandı deriden olmalıdır.
4. indirekt oftalmoskobun oküleri, çalışma mesafesi ve pupıller mesafesi ayarlanabilir arasında 

olmalıdır.

5. Binoküler görüş için görüntüleme ve aydınlatma ışınları senkronize olarak ayarlanabilmeli ve 1.2 
mm'lik pupilden bile binoküler görüş sağlanmalıdır, 
indirekt oftalmoskop 6 V halojen lamba ile aydınlatma sağlamalıdır, 
ndirekt oftalmoskopta entegre red-free ve kobalt mavisi aydınlatma olmalıdır, 
ndirekt oftalmoskobun aydınlatma alanı 3 kademe ile ayarlanabilmelidir (büyük/orta/küçük).

9. Sistemle birlikte 1 adet 20 D ve bir 30 D'lik lens verilmelidir. Lensler, kendi orijinal kutularında 
teslim edilmelidir.

10. indirekt oftalmoskobun dayanıklı taşıma çantası olmalıdır.
11. 5 adet yedek lamba verilmelidir.
12. ithalatçı firmanın kendi adına TSE tarafından verilmiş hizmet yeterlilik belgesi olmalı ve bu 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti ihale dosyasında verilmelidir.

GENEL HÜKÜMLER
1. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya gore cevap 

vereceklerdir. Bu cevaplar teklifimizin Şartnameye Uygunluj^Belgesi " başlığı altında teklif veren 
firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.

2. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri 
sağlamayan firma teklifleri reddedilecektir.

Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve 
doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır Bu cevaplar orijinal 
dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı 
bırakılacaktır.

4. Cihaz, 2 yıl süreyle garanti kapsamında olmalı ve 10 yıl süre ile de teknik servis desteği yüklenici 
firma tarafından verilmelidir.

5. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Arıza 
bildiriminden sonra 48 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en geç 10 gün içinde bütün 
fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve 
belirlenen süreyi aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan hizmet kaybı firmaya cezai 
müeyyide olarak uygulanacaktır.

6. Satıcı firma, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli 
teknik dokümanları vermelidir.

7. istenen teknik servis ve yedek parça garanti belgeleri Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki 
verilen satıcı firmalar tarafından ıhaloo -n sonra, noter tasdikli-olarak verilecektir.

8. Cihaz kurulduktan sonra en az bir hafta süreyle çalışması yönünden denenecek ve bu deneme 
süresi sonunda kabul edilecektir.

3.



9. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin 
testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak 
sağlayacaktır. Muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

10. ihaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna 
ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği kişilere ücretsiz eğitim 
verecektir.

11. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır 
durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından 
karşılanacaktır.
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