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Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Tıbbi
ilaç Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak olup;
söz konusu işin KDv hariç birim ve toplam fiyat|nln 27l01l20l8 tarih ve saat

coml6:00'e kadar 0472 2|5 3122 numaralı belgegeçere veya 5atinalmo 0 (aomoil-
adresine bildirmenizi rica ederim

Bey
ldarr ve uduru

§ıra No Malzemenin Adı

cAT 6 KABLo

Birimi Miktrr Birim
Fiyıt

Toplam
Fiyat

l ToP 5

2 ADEI 30

Firma yetkilisi
İmza/Kaşe

NoTLAR
ı_Tetline.ineı geç sonleklifveme hfihive satiıe kadar sat,ralma Biİimine leya 8örellilğe vmlmesi

2-Tcklif]er (rakm !e yaz ile) KDV hdiç l'l- oleak diirnlenecektir.
3-UBB Kodu ve SU't KodU belirtilmeyen teklifl€r değe.lendime d§ı kalacalltr.

4_Ödemele. l E0 gün içe.isinde yapılacakt,r.
s_Fiilj olaİaİ kulaanllacak malzem; ameliyat $nıasında belli olacağındo meliyaia loltellan malzeme ve ndedi lGdtr fatDra

GDökme olfual( gdirilen ve moliyatüm $trakullmıldığı belliolan malzemeIerin bdkodlüı rami 5 giln içinde1eslim

ediImediği taldirde hrta dosyal&ü kapatılacağınd0 horhangi bil ödeme }aptlmayeaklı'.
7_Ahtnlır http://tvw.ıg.iİııııe.gov.ıri ıoıeıi egrı vıliliği ihıleYğ..tim sistominde, de ilın odilm,kt,di,_
E_Alın konusu cihaz ise eğitimi haslfuemizdo üctlsiz yaptlacalır.
g-E-posta adresiniz sahalmaya lerilirse. üm ahDla, eşzmoh olanl e-posta üzennden de ilr edilmektedn,

l0_ Batın oıen aİmlmndafirmalaİn yetki belgelği olmak zorundadtr.
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(AREKoD o(UYucU TEXNiK özELLiKrERi
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cAT 6 KA8LoTEKNiK ÖzErliKLER|
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iliiiif,,Hlffi ;**şilllt'i:"ff*l§J-:Hlill;ış;

n. *"oi. i"u,, u**"nleri 23 AwG ölçüsünde, çtp|ak ve katl baklİ olacaktlr,

5. Kablo dtş çapl minimum 6mm o|acaktır,

a. -"rİ"*" 
"*rn" 

sı,akhğı, -2O ila +60 derece olmahdır,

;. ;;';;;; ;"-;"a ve taşıma s|cakhğı, O ila +5O derece o|malıd|r, 
ı

;;;'"; 1oo m€tre mesafede cat_6 UTp standartlaıına uygun iletişimi

de5t€klemelidir,

9. Kablolar 25o Mhz'de asağ|daki değetleri sağlamalldlri

ıı"-ı"l.r. ,"y,R"Ina değeİi (dB'too m) :33

Minimrım NExT değeİi (da) :3E,J

Minimum AcR değeri (dB) :s,3

PsNExTdeğeri (dB} : 36,3

ELFEXT değeri (dB/100 m): 18,8 
_ _

ps ELFExf değeri (dg / 10o m) :rb,ğ

Return Lo5s değeri (dB) i 17,3
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d.
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f.
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ait olduğu standart, refeİans numarasl'
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