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SUT fiyatrnr agan teklifler de[erlendirme drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrasr l-3 Ay arasrndadrr.
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bulunmayacakttr.
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l. Yukanda adr gegen 20 adet yaaclrun hastane idaresinin belirleyece[i yere konulacak ve

belirtilen sttre boyunca firma tarafindan her tiirlii destek i.icretsiz olarak verilecektir.

2. Firma hastanemizin farkh birirnlerinde bu yaztctlann gahgma ortaml kogullarr agtsmdan

iyilegtirmeler tespitini ayhk olarak yetkili kurumlara rapor edecek.

3. Firma kirahk yazrcrlann 24 saat non-stop galtgmasr igin gerekli ttim dnlemleri almak

zorundadrr.
4.Kiralanan yazrct all-in-one(fotokopi, fax, taraytcr) ve adf cizelli[inde olmahdrr.Sorunstlz

gahgmahdrr.

5. Hizmetin aksamasr durumunda 24 saatte, iginde yazrciara mtidahale edecek ve iqlerlik

kazandnacalctrr. Cihazlann f0m teknik anzalan fimra taraftndan iicretsiz oiarak

kargrlanacaktrr. Firma, zamanrnda m0dahale etmedi[i durumda; tutanak tutulacak her tutanak

igin teklif etti[i bedelin % 2'si oranrnda ceza kesilecek ve o ayki istihkakrndan nrahsu;r

edilecektir. Ayhk kesilecek ceza miktarr teklif bedelinin % 50'sini gegrneyecektir'

6, Firma yazrcrlarda kullanrlacak olan tonerleri elinde bulundurnrak zorunda olup yaztctlarda

kullamlacak toner bedeli firmaya ait olacaktrr.

7. Firma ya71u ba$lantrlarr ilgili her ttirlii sorunlan ve talepleri yerine getirmek zorundadtr.

8. Firma yazrcrlann kullamm talimatlartm haztrlayrp, yaztctlann kullandr[r yerlere astlacakttr.

9. Firma t yrl iginde en az 5 defa yazrcrlann bulundu[u yerde periyodik baktm, destek, efitinr

ve dantgmanhk hizmeti ticretsiz olarak saplanacaktrr'

10.20 adet yazrcrmn kiralama siiresi 1 yrldrr.

ll. S6zlepme ihlali durumunda gegerli maddelerden birinin yerine getirilrnemesi durumunda

kiralanan cihazlar kiralayan kuruma hibe edilecektir.

12. Firma bilgi iglem servisinde acil durumlarda kullanrlmak iizere I adet yedek )'azrcr

vermesi gerekmektedir.
13. Her kirafuk makine igin ihtiyag duyuldufu kadar toner verilir.

14. Tonerlerin baskr kalitesi iyi olmahdrr. Arrzah tonerler firma taraftndan yenisiyle

de[igtirilmelidir.
lslqtUu fotokopi gekme ozelliSi olmahdrr,Faks ve tarayrcr ozellikleri olmahdrr'

l6.Cihazlarm yanmda 1 Adet yedek toner bulundurulmahdrr.

lT.Tonerler muadil srfrr kapali kutu olmaltdrr.(Dolurn toner kabul edilmeyecektir.)

l8.En az 2 yazrcr arkah Ontu 1gift taraf) fotokopi gekme dzelli[ine sahip olmahdrr.
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