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TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1-AMAÇ 
İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen 
özelliklerde 2 Adet EKG cihazı satın alınacaktır. 

2-TEKNİK ÖZELL İKLER  
2.1- Cihaz, klinik tipi yorumlu olacak en az 3 kanal çekim yapabilecektir. 
2.2- Cihazın ekranı LCD olacaktır. 
2.3- Ekranı ayarlanabilir ve yazıcı parametreleri olacaktır. 
2.4- Hassasiyet ayarları, lityum bataryalı ve en az 1 saat zamanda kayıt yapabilecek özellikte 
olacaktır. 
2.5- EKG cihazına ait özel dizayn edilmiş dağılmayan kablo seti olacak kablolarda kesinlikle 
kırılma ve ezilmeme özelliğine sahip olacak. 
2.6- Otomatik ve manuel kayıt yapabilecek. 
2.7- Her bir EKG cihazı için cihaza uyumlu 50 adet rulo kağıdı cihazla birlikte verilecektir. 
2.8- Otomatik ölçüm ve yorum yapabilecektir. 
2.9- Harici data ve aktarım için USB port olacaktır. 
2.10- Filtre AC, EMG, Sapma filtresi 

3-KONTROL, MUAYENELER VE KABUL  
3.1- Malzemenin teslim yeri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü Muayene ve Tesellüm ambarıdır. 
3.2-  Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel 
Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 
3.3- Cihazlar Kurumumuz Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Liman ve Demiryolu İşletme 
Müdürlüğüne ücretsiz olarak kurulacaktır. 
3.4- Cihazın kurulum kontrolünden sonra en az 3 (üç) kişi üzerinde test yapılarak sonuçlar 
incelenecektir. 

4-GENEL HÜKÜMLER   
4.1- Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir ve teklif ettikleri 
malzemenin katalog kod numaralarını belirteceklerdir. 
4.2- Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir.  
4.3- Teklif edilen cihaz veya sistemin Ulusal veya Uluslararası geçerli olan (TSE, TSEK, ISO, 
VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, CE vb.) standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi 
olmalı ve firma teklifinde belgelenmelidir. 
4.4- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname 
çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha 
iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu 
veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı 
karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir. 
4.5- Malzeme, 2 yıl imalat hatalarına karşı imalatçı firmanın garantisi altında olacak ve bu 
husus tekliflerde açıkça belirtilecektir. 
4.6- Firma, cihazla ilgili teknik servis imkanlarını, teknik altyapı durumunu, bakım ve onarım 
imkanlarını, eğitim belgelerini teklifle birlikte teslim edecektir. 
4.7- Cihazın garanti süresi bittiğinde en az 10 (on) yıl veya daha fazla süre içerisinde yedek 
parçalarına ihtiyaç duyulduğunda ücret karşılığında firma tarafından temin edilebilecektir. 



4.8- Firma, cihazın garanti süresince bakım, onarım, kalibrasyon ve yedek parçalarından 
hiçbir ücret talep etmeden cihazın orijinal servis manuelinde tanımlandığı şekliyle ve tarih 
aralıklarında yapacaktır. 
4.9- Firma, arıza bildiriminden sonra 48 saat içinde cihaza müdahale edecek ve onarım süresi 
10 (on) günü geçmeyecektir. Onarım süresi garanti süresinden sayılmayacaktır. 
4.10- Cihazın montajı firma tarafından ilgili işyerine tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte 
çalışır vaziyette yapılacaktır. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından 
karşılanacaktır. 
4.11- İhaleyi alan firma cihazın Türkçe kullanım ve bakım kitaplarını, eğitim, servis ve 
kurulum CD’lerini 2 takım olarak teslimatta birlikte verecektir. 
4.12- Cihaz, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olacaktır. 
 
5- EĞİTİM 
Yüklenici firma, cihazın 3.3 maddesinde belirtilen birimlere kurulumundan sonra kullanımı, 
bakımı, olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin olarak, eğitilmi ş personeli 
tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 (iki) elemana en az 1(bir) gün, yeterli olmaması 
halinde daha fazla süreli ücretsiz eğitim verecektir. 

 
6-FATURA BİLGİLER İ 

 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla 
Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2 
67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS 8793 3931 

 
7- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
7.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Cihaz 30 takvim günü içinde 
teslim edilmiş olacaktır. 
7.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 
Malzemenin Cinsi Sipariş Miktarı 

EKG (Elektrokardiyografi) cihazı 2 Adet 
 


