
A3 RENKLİ YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1- Yazıcı kontrol ünitesi dahili/harici (RİP ünitesi) olacak ve kendi kullanıcı ara yüzüne sahip olmalıdır. 

2- Yazıcı “postscript 3, PDF , TIFF, PCL6, JPEG  dosya formatlarını desteklemelidir. 

3- İşlemci hızı en az 1.5 GHz olmalıdır.  

4- Bellek (RAM) en az 2 GB olmalıdır. 

5- Harddisk en az 320 GB (standart) olmalıdır. 

6- Baskı makinesi 10/100/1000 Base-T Ethernet bağlantısına sahip olmalıdır. 

7- Baskı makineleri Lisans Güncelleme özelliğine sahip olmalıdır. 

8- Baskı makinesi Windows Vista (32/64 bit), 7 (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server 2008R2 (64 

bit), Server 2012R2, 8(32/64 bit) MacOS 10.6 (3264bit), MacOS 10.7 (32/64 bit), MacOS 10.8 (64 

bit), MacOS 10.9 (64 bit) işletim sistemleriyle uyumlu çalışmalıdır. 

9- Ticari baskı ömrü min. 6.000.000 kopya olmalıdır. 

10- Baskı makinesinin aylık ortalama baskı hacmi 80.000 kopya gerekli durumlarda aylık en az 400.000 

kopyayı karşılayabilmelidir. 

11- Baskı yapılacak medya ağırlığı en az 62-300 gr/m2 olmalıdır. 

12- Baskı makinesinin hızı A4 220 gr/m2 kâğıtlara kadar herhangi bir azalma göstermeksizin 60 ppm 

olarak çalışır olmalıdır. 

13- Baskı makinesi, 62-300 gr/m2 ağırlığındaki kâğıtlara (max 330x480mm) otomatik arkalı önlü-baskı 

yapabilecek özellikte olmalıdır. 

14- Baskı makinesinde kullanılacak kağıt ebadı min 140x182 mm,  max 330x660 mm olmalıdır. 

15- Baskı makinesi, otomatik doküman besleyiciye (Feeder) sahip olmalıdır. 

16- Baskı makinesi 1.-3. Hamur kağıtlar, kuşe kağıtlar ile ipeksi, Bristol, yüzeyi pütürlü ve dokulu fantezi 

kartonlarına, geri dönüşümlü kağıtlara, transparan ve film malzemelere, etiket ve fotokopi 

kağıtlarına baskı yapabilmelidir. 

17- Ön arka baskı toleransı ±2mm’den az olmalıdır. 

18- Ön arka baskı ayarlama süresi 5 dakikadan az, otomatik olarak makine tarafından yapılmalıdır. 

19- Makinenin baskı çözünürlüğü min. 1200x1200 dpi baskı yapabilmelidir. 

20- Baskı makinesinin drum ömürleri A4 maliyetine göre hesaplanmalıdır. 

21- Baskı makinesinin 1. baskısı ile sonuncu baskı arasında farklılık olmamasını sağlayacak renk 

yönetimi ve baskı kontrol sistemine sahip olmalıdır. 

22- Baskı işlemi süresince rengin kontrolü ve otomatik kalibrasyonlar için makineye entegre edilmiş bir 

adet dahili derecelendirme sensörü olmalıdır. 

23- Baskı makinesinin en büyük kâğıt ebadı 33/66 cm olmalıdır. 

24- Birden fazla baskı web ara yüzü ile tek bir bağımsız bilgisayardan kontrol edilebilmelidir. 

25- Baskı makinesinde tekrar işler için bir depolama ve dosyalama sistemine sahip olmalıdır. 

26- Baskıya başlamadan önce gerektiğinde CMYK değerlerine müdahale edilebilmelidir. 

27- Makinede maksimum 1.500 A3/A4 kâğıt besleme sistemine sahip olmalıdır. 

28- Baskı makinesinde en az 3 adet kâğıt besleme ünitesine sahip olmalıdır. 

29- En az iki (2) çekmeceli (large kaset) ek kaset olmalı, kasetler toplamda en az 4000 (A3-A4) 

kapasiteyi desteklemelidir. 

30- Baskı esnasında herhangi bir sebepten dolayı baskı yarım kalsa dahi tekrar kaldığı yerden devam 

edebilmelidir. 

31- Makinede bypass ünitesi ilave edilebilir olmalıdır. Bypass ünitesi 33/66 cm’lik kâğıt besleme özelliği 

olmalıdır. 

32- Baskı ünitesinin sonunda sonlandırma ünitesi opsiyonel olmalıdır. 



DİĞER HUSUSLAR 

Kabulden Sonraki Hata Ve Ayıplardan Sorumluluk 

1-İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak 

imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun 

başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep 

eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat 

aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun 

mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

2-Hüküm bulunmayan haller 

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı 

Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.  

3- Yeni model 

a- Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının 

mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya 

ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni 

tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.  

b- Gecikme halinde her geçen gün için toplam bedel üzerinden %1 oranında gecikme cezası alınır, ayrıca 

protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. İhtarda belirtilen sürenin 

bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın 

sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

c-. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak 

fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek 

kalmaksızın sözleşme feshedilir. 

d- İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan 

inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve 

sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için 

teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkânı verilir. Ancak verilen süre içerisinde 

yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, 

yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır. 

e- İdare tarafından arıza bildiriminde bulunulduğu tarihten itibaren 24 saat içerisinde müdahale edilerek 

sorun giderilir. Giderilemezse aynı özelliklerde veya üst özellikte makine yerine konularak hizmetin 

devamı sağlanır.  

4- Kabulden Sonraki Hata Ve Ayıplardan Sorumluluk 

Tedarikçi bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin sadece ve sadece hileli olmasından veya 

teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı oluşabilecek zarar ve kayıpları tamamlamak 

veya tazmin etmek zorundadır.  

 



5-Garanti 

a-Yüklenici, ürüne ilişkin olarak garanti süresi sonunda en az 10 (on) yıl süre ile ücreti karşılığında ürünün 

kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda veya arıza durumlarında her 

türlü bakım, onarım, kalibrasyon, yazılım güncelleme vb. işlemleri yapacağına, ihtiyaç duyulacak yedek 

parçaları ve malzemeleri temin edeceğine ve teknik servis hizmeti vereceğine (ulaşım, nakliye, montaj, 

işçilik vb. giderler dahil) ilişkin taahhütlerini içeren bir belgeyi İdareye sunacaktır. Yüklenicinin yetkili 

satıcı veya yetkili temsilci olması durumunda söz konusu belgenin üretici veya ithalatçı firma tarafından 

onaylanması gerekmektedir. 

b-İdare, garanti süresi sonunda gerekli görmesi halinde, yukarıda bahsedilen hizmetleri, yüklenici ile 

parça dahil veya parça hariç olarak yapacağı sözleşme ile temin edebilir.  

c- Yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye 

ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 

avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 

sunması zorunludur. 

6- Demonstrasyon 

İdare isterse, Kabul Komisyonu malın/işin teslim alınmasından önce demonstrasyon yapma imkanı 

sağlanacak ve idarenin uygun gördüğü gramaj kağıt üzerinden demonstrasyon yapılarak istenilen renk ve 

kalite kontrolü sağlanacaktır.  

 


