
T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

JEL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı tarafından satın alınacak olan Jel Görüntüleme Sistemine ait teknik ve 

diğer hususları konu edinmektedir.

2. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin, Eğitim ve Araştırma işlevi 

yanı sıra, günümüz teknolojisinin sunmuş olduğu imkanlarla bölge halkına hizmet 

verebilmek amacıyla son teknoloji ürünü yeni cihazların alınması amaçlanmaktadır.

3. KAPSAM: Cihazının, yardımcı ekipmanlarının, kompozisyonunu ve teknik özelliklerini, 

montaj ve kullanıcı eğitimlerini düzenleme esaslarını, tıbbi teknik eğitim konularını ve 

diğer istekleri kapsamaktadır.

4. JEL GÖRÜNTÜLEME CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

4.1 Cihaz, PCR ürüntülerinin görüntülenmesi için jel hazırlanmasına gerek kalmadan 

elektroforez işleminin yapılmasını sağlamalıdır.

4.2 Cihaz ile elektroforez tamamlandıktan sonra görüntü alınması mümkün olmalıdır.

4.3 Cihaz voltajı ayarlanabilir elektrik güç kaynağı, trans illüminatör, jel kasetleri, fotoğraf 

makinesi ve hood'dan oluşmalıdır. Jel kasetleri, trans illüminatör üniteye kolay bir 

şekilde monte edilebilmelidir.

4.4 Cihaz kullandığı ışık kaynağı sayesinde kullanıcının sağlığına zarar vermemeli ve 

elektroforez işlemi sırasında çalışma çıplak gözle dahi izlenebilmelidir.

4.5 Cihaz ile 2-7 dakika içinde sonuç alınabilmelidir.

4.6 Cihaz ile elektroforezi yapılan örneğin geri alınabilmesi mümkün olmalıdır.

4.7 Cihaz ile birlikte birer 2 adet DNA starter ve 1 adet DNA reküperasyon kit, 1 adet UV 

koruyucu gözlük, 1 adet 1-10 pl kapasiteli otomatik pipet ve buna uygun 4 kutu filtreli 

pipet ucu temin edilmelidir.

5. KABUL VE MUAYENE

5.1 Sistemin ihale bedeli içerisinde alt kirilim olarak kabul edilen, aksesuar ve diğer yan 

donanımlara ait fiyatlar ayrıntılı olarak idareye yazılı belge olarak (irsaliye vb.)



5.2 Cihazların kabul ve muayeneleri belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.

5.3 Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin 

uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin 

kontrol ve sayımı yapılacaktır

5.4 Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazların teknik özellikleri ve performansına 

ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz 

olarak sağlayacaktır.

5.5 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

5.6 Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları ( kalite kontrol belgesi ) 

muayene heyetine teslim edilecektir.

5.7 Garanti süresi kesin kabul tarihinden (cihazın teknik şartname koşullarına uygun, 

çalışır tesliminden itibaren) sonra başlayacaktır.

6. MONTAJ ve EĞİTİM

6.1 Cihazlar hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli ambalajında teslim edilecektir.

6.2 Daha önce "demo" amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır.

6.3 Firmalar, idare tarafından belirlenecek hekime ve kullanıcı personele yeterli seviyede 

ücretsiz eğitim vereceklerdir.

6.4 Bu şartnamenin tüm maddelerine sırası ile tek tek ayrıntılı olarak ve Türkçe veya 

Türkçe tercüme edilmiş katalog üzerinde işaretleme yapılmadan şartnameye uygunluk 

belgesi verildiğinde, teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. GARANTİ ŞARTLARI

7.1 Tüm sisteme kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl süre ile yedek parça dahil ücretsiz 

bakım onarım garantisi verilecektir.

7.2 En az 2 yıllık verilecek olan garanti süresi, üretici firma veya Türkiye yetkili servisi 

tarafından verilecektir.

7.3 Sisteme arıza bildiriminden itibaren mesai gün ve saatleri dahilinde en geç 24 saat 

içerisinde müdahale edilecek, yedek parça gerekmeyen durumlarda müdahaleden en 

geç 48 saat sonra sistem çalışır durumda teslim edilecektir.

7.4 Yedek parça gerekmesi durumunda; parça yurt içi stoklardan temin edilebiliyorsa, 

müdahaleden en geç 72 saat sonra sistem çalışır durumda teslim edilecektir.
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7.5 Yedek parça gerekmesi durumunda; parça yurt dışı stoktan temin edilecek ise, 

ithalatın kısıtlı veya özel izne tabi olduğu durumlar dışında ( Bu durum 

belgelenmelidir) en geç 10 gün içinde tüm fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır.

7.6 Bu sürenin aşılması durumunda her gün sistem bedelinin %0.5 (bindebeş)' i oranında 

cezai müeyyide uygulanacaktır. Uygulanacak ceza sistemin bedelinin %15' ini 

geçmeyecektir.

7.7 Döviz bazında fiyatlandırılmış yedek parça listesi, sözleşme imzalanmadan önce 

verilecektir.

7.8 İstekli ve imalatçı/ithalatçı firmalar tarafından ayrı ayrı olmak üzere garanti süresinin 

bitiminden sonraki en az 8 yıl için yedek parça, kalibrasyon, servis ve bakım onarım 

teminine yönelik taahhütnameler sözleşme imzalamadan önce verilecek olup, bu 

taahhütname yeterlilik kriteri olarak istenmemektedir.

7.9 Cihazın çalışma süresi boyunca sistemin kesintisiz hizmet vermesi için gerekli tedbirler 

yüklenici tarafından alınacaktır. Konu ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda 

hastane idaresine bilgi verilmelidir.

7.10 Garanti süresini takiben 8 yıl süre ile ücreti mukabilinde yedek parça dahil bakım 

onarım garantisi verilecektir.

7.11 Bu sürede yapılacak bakım onarım anlaşmalarında, garanti süresindeki şartlar 

geçerlidir.

7.12 Garanti süresi içerisinde ve sonrası yapılacak olan bakım-onarım anlaşmasında 

sistem en az %95 up time garantili olmalıdır. Arızadan dolayı hasta alınmaması sistem 

down sayılır.

7.13 Sistemin teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin 

belirlediği normların altına düşmesi ve hasta alınmaması durumları "arıza" olarak 

kabul edilecektir.

7.14 Firma garanti sonrası yıllık yedek parça ve bakım ücretlerinin, bakımı yapılacak olan 

sistemin satın alma fiyatına (aksesuar ve yan donanım fiyatları hariç) oranları cihaz ve 

tüm akşamı dahil en fazla parça hariç %3 ve parça dahil en fazla %6 olacağını taahhüt 

edecektir.

Cihazın hastanedeki diğer sistemlere bağlanması ve entegrasyonu gerektiğinde 

yüklenici firma sorumludur.
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