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SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

KARTUŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. Konu: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kullanılmakta olan EPSON PP-

100 CD ROBOT sistemleri ihtiyacı olan kartuş satın alınması kapsamında ürün özellikleri 

ve diğer hususları konu edinmektedir. 

2. Amaç: Hastanemiz tarafından satın alınan ve kurulumu yapılan Epson PP-100 CD Robot 

sisteminin mevcut bulunan ilk kartuşunun baskı miktarlarının düşük olmasından dolayı 

daha fazla baskı kapasiteli kartuş temin edilerek hizmetin aksamadan devamlılığını 

sağlanması ve verimliliğin arttırılmasını amaçlamaktadır. 

3. Kapsam: Kurumumuz Hasta Dicom verilerinin hastanın talebi doğrultusunda dış 

merkezlerde değerlendirme ve hasta tarafından saklanması amaçlı istendiği durumlarda 

hastalara CD/DVD formatında verilerek mevcut CD nin üzerine hasta bilgileri ve tetkike 

ait bilgilerin yazdırılması. 

4. Ürünlerin Teknik Özellikler 

4.1 Kartuşlar, yeni, orijinal kutularında, ambalajı açılmamış olmak zorundadır. Kesinlikle 

muadil, dolum veya benzeri olmayacaktır. 

4.2 Teklif edilen kartuşlar kurumumuzda kullanılmakta olan yazıcıların birebir orijinal 

markaya ait üretilmiş ürünleri olmalıdır. 

4.3 Kartuşların kutuları üzerinde ürünün orijinal olduğunu gösteren ve ilk defa kullanıcı 

tarafından açılabilen emniyet şeritleri aynen aslına uygun olarak bulunmalıdır. 

4.4 Kutu ve ambalajlar üzerinde orijinalliği temsil eden, farklı açılardan bakıldığında ışık 

altında renk değiştiren ve içinde üretim yapan firmaya ait bilgilerin bulunduğu 

hologram etiketinin Dünya çapındaki şekil ve ebatlarına uygun olarak bulunmalıdır. 



4.5 İdare tarafından istenen ürünlerin teslimatı sipariş adedine bakılmaksızın üretici 

firma tarafından resmi olarak Distribütörlük belgesi ile yetkilendirdiği firma 

tarafından yapılacaktır. 

4.6 Ürünlerin sevk adresi olarak distribütör firmaya kurum adı ve adresi verilmeli, 

ürünlerin kurum adresine distribütör firma tarafından direkt şevki yapılmalıdır. 

4.7 Gerekli görülmesi halinde yüklenici tarafından depolarımıza teslim edilen ürünlerin 

kontrolü üretici firma tarafından yapılacaktır. Bu işlem için gereken giderler yüklenici 

tarafından karşılanacaktır. 

4.8 Kartuş üretiminde kullanılan toz mürekkebin herhangi bir şekilde kartuşa ait olan 

plastik ve hareketli parçalar üzerine sızmamış olması ve kartuş sallandığında toz 

şeklinde dökülmemesi gerekmektedir. 

4.9 Kartuşun arızalı olması durumunda (Markanın yetkili servisleri tarafından ispatlanmış 

arızalarda.) yüklenici firma karşılıksız olarak arızayı giderecek. Arıza giderilemezse en 

geç 15 gün içerisinde birebir değişimini yapacaktır. 

4.10 Kullanım esnasında CD/DVD Robotun Kartuşun orijinal olmadığına dair bir uyarı 

geldiğinde yüklenici firma tarafından kartuş orijinaliyle değiştirilecektir. 

4.11 Kartuşların teslimi sırasında üretici firma tarafından hazırlanan ürün modelini, 

kapasitesini belirten ve ürün seri numarasını içeren iki (2) yıl garantili olduğunu 

gösteren taahhüt belgesi verilecektir. 

5. Kabul ve Muayene: 

5.1 Teknik şartnamedeki şartları sağlamayan ve ilgili cihazlara uygun olmayan ürünler 

kabul edilmeyecektir. 

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

5.3 Hastane yönetiminin gerek görmesi halinde depo stok durumuna göre teslimi 

partiler halinde isteyebilir. Bu durumda sipariş tarihinden itibaren 10 işgünü 

içerisinde hastane deposuna teslim edilecektir. 

5.4 Teslim edilecek ürünler içerisinde hasar görmüş ürünler yüklenici firma tarafından 

iade alınacaktır. 

5.5 Teslim yerine kadar her türlü taşıma, yükleme, boşaltma masrafları yükleniciye ait 

olacaktır. 

5.6 Muayene ve kabul sırasında yüklenici adına yetkili bir personeli de bulunacaktır. 



5.7 Depoya teslimden sonra miadı yaklaşan ürünler en az 15 gün önceden bildirilmesi 

durumunda yüklenici tarafından uzun miadlı ürünler ile değiştirilecektir. 

Talep Edilen Kartuş Sayıları 

MODEL ADET 

PJIC6 UYUMLU SİYAH KARTUŞ EPSON PP-100 

UYUMLU 2 

PJICI(C) RENKLİ KARTUŞ KARTUŞ EPSON PP-100 

UYUMLU 1 

PJIC2(LC) RENKLİ KARTUŞ KARTUŞ EPSON PP-100 

UYUMLU 1 

PJO(LM) RENKLİ KARTUŞ KARTUŞ EPSON PP-100 

UYUMLU 1 

PJIC4(M)RENKLİ KARTUŞ KARTUŞ EPSON PP-100 

UYUMLU 1 

PJIC5(Y) RENKLİ KARTUŞ KARTUŞ EPSON PP-100 

UYUMLU 1 


