DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
GENEL ŞARTNAMESİ
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Genel Şartlar:

Bu şartnamedeki maddelerde belirtilen özellikler standart olup şartnamedeki teknik özellikler, marka ve
model sağlanmak şartıyla ürün teklifi verilebilir. Toplam dört adet ürün satın alınacaktır.

1. Teklif edilen ürün ve ürüne ilişkin bileşen muadil veya yenilenmiş ürün olmayacaktır.
2. Teklif edilen tüm ürünler teslim edildikleri tarihteki en güncel yazılım/donanım sürümlerine
sahip olmalıdır.
3. Teklif edilen tüm ürünler orijinal paketlerinde açılmamış olarak teslim edilecektir.
4. Teklif edilen tüm ürünlerin orijinal paketleri dâhilinde bulunan ürünlere ait ek parça,
aksesuar, CD, kitapçık vb. tüm malzemeler ürün ile beraber teslim edilecektir.
5. Bilgisayarlar ile verilecek tüm parça ve çevre birimler (bellek, sabit disk, klavye, fare,
monitör…) ilgili bilgisayar üreticisini orijinal ürünleri olmalıdır.
6. İstekliler tekliflerine, teklif ettikleri ürünün ayrıntılı teknik özelliklerini gösterir belgeleri
(ürün ailesi, ürün kodu, modeli, alt model, vb… tüm bilgiler) eklemelidirler.
7. Ürün ithalatçısından alınacak, tüm seri numaralı ürünlerin en az 2 yıl garanti kapsamında
olduğuna dair garanti belgesi kabul işlemi esnasında teslim edilecektir.
8. Tüm bilgisayarlar için orijinal üretici işletim sistemi kurulum ve/veya sürücü programları
(toplam dört adet kopya) teslim edilecektir.
9. İstekliler, sundukları teklifleri KDV istisna sertifikası doğrultusunda, %0 KDV’li olarak
sunmaları gerekmektedir.
10. Kabul edilen teklifin, faturalandırma işlemi KDV istisna sertifikasına istinaden tanzim edilecek
ve tedarik sözleşmesi 2 nüsha şeklinde taraflar arasında ıslak imza ve mühürlü olarak
düzenlenecektir.
11. Tüm kalemlerde bulunan ürünler, ürün yetkili dağıtıcısı veya üreticisi tarafından teslim
edilmelidir.
12. Teklif edilen ürünlerin teslimi tarihi, siparişin verildiği tarihi müteakip 15 iş günü içerisinde
teslim edilmesi gerekmektedir.
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Dizüstü Bilgisayar Teknik Özellikler

( 4 Adet )

Teklif edilecek dizüstü bilgisayarın marka, model ve özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

Marka

Asus

Model

Zenbook UX334FLC-A4107T

İşlemci

Intel® Core™ i7-10510U Processor 1.8 GHz (8M Cache, up to 4.9 GHz)

İşletim Sistemi

Windows 10 (64bit)

Ekran Kartı

Nvidia GeForce MX230 2 GB

Ram

16GB

Grafik

NVIDIA GeForce MX250 + Intel UHD Graphics 620

Depolama

PCIEG3x2 NVME 512GB M.2 SSD

Ekran
Kamera

13.3"//250nits//FHD 1920x1080 16:9//parlamayan//NTSC: 72%//geniş görüş
açılı
HD IR/RGB Combo Kamera

Network

802.11ax+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2

Batarya

Ağırlık

65W AC Adaptör
Output: 19V DC, 3.42A, 65W
Input : 100~240V AC, 50/60Hz universal
1.27 KG

Klavye

Q Türkçe

ScreenPad 2.0

Evet

Renk

Royal blue

Garanti

En az 2 yıl
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