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SAĞLIK BAKA}.ILIĞI

rünriyg KAMu HAsTA}IErpni KuRuMu
Agn İi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastarıesi

SAYI :701678921437
KONU : Teklife Davet

08107l20l9

Teklif Mektubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağda cinsi ve miktarı yazılı SICAKLIK VE NEM TAKİP , NEM
ızrpusİsrgvıİ ALIMI işi4734 Sayılı Kamu İhale Kanunan22[D maddesi kapsamında alınacak olup; söz

konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının l0l07l20l9 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın

alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@email.com adresine göndermeniziica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.

İaari Ve

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
_ tekııne( rakam veyayr^ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.

- Eksik doİdurulan tıİerinde l<azıntısilinti ve dtızeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmaYacaktır.

- Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değedendirme dıŞı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktn.
_ _ Alımlarhttp://*w.aeriihale.gov.trle-posta adresli Agn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.

- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir. '

Bilgi icin: Adres: Göl Mah.g nolu ktıme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 5l l 24 76

Fakİ : 0 472 51l 27 36 e-mail : diyadindh@gmail.com

Sıra No Malın / İşln.ldı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam

1 SİCAKLİKVE NEM
SİSTEMiAUMİ

TAKiP, NEM İztEM 2 ADET
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SICAKLIK Ve NEM TAKİP SİSTEMİ ŞARTNAMESİ SICAKLIK Ve NEM İZLEM SİSTEMİ
TEKNİK ÖZELLİKLERi

1.Kullanrlacak idem cihazr en az -55 C ile *125 C arasmda rahaükla çüşabilir değerler arasındaki

ısılarr gösterir özelliğe süip olmalıdu.

2.Cihaz üzerinde dahili hafıza ve pil olınüdu.

3.Elekrik kesintisinde pil devreye otomatik $rmeli en az 1 yıl çalşacak kapasitede olmüdrr.

4.Elektrik veya intemet kesintisinde cihaz verileri en az 3 ay hafzasına kayıt edebilmeli ve

bağlanu sağlanttığında birikmiş verileri sunucuya otomatik gönderebilmelidir.

S.Cüaz pil seviyesini yaalrma gönderebiLneli yazüm üzerinde cihazların pil seviyeleri

takip edilebilmeti, kritik eşiğe geldiğinde alarm tiretebilmelidir.

6.İzlem cihazı sayesinde anlık rsı değerleri takip edilebilmeli ve ölçiim değerleri süresiz olarak

Bulut Sunucu üzerindeki SQL Server veri tabanında kayıt altına alınma]rdu.

7, Verilerin arşivlenme süresi isteğe göre değiştirilebilir nitelikte olmaü. (en az 1 dak)

8.Sistem beürlenen sıcaklrk değerlerinin dışına çkılması durumlarında atanan sorumlulanna SMS
+email badr uyarr gönderebilme ve sesli telefon araması özelliğine sahip olmalıdu.

9.Sıcalıük değerlerinin kayıt aluna a]rnmasıı da kullanılan yaalım uyarr mesajı kiterlerinde sıcak]ık

değerlerindeki değişkenlikleri yorumlayabilecek esnekliğe süip olmalıdır.

16.Sistem sorumlu]arının değişmesi durumunda GSM numara]arr ve email bilgileri sistem üzerinden

değ§tiritebilmeüdir. Her cihaz için farklr sistem sorumlulan ve iletişim bilgileri tanımlanabilmelidir.

11. Uyan amaçh gönderilen mesajlar sistem üzerinde kayıt altına alrnabilmeüdir.

12.Sıcaklık takip programr sayesinde istenilen tarü aralıIdannda istatistiki ve grafiksel raporlar

alınabilmelidir.

13.Raporlar drşarıya Excel, PDF formatında aktanlabilmeli, istendiğinde verileri exsel formatında mai]

atabilmelidir.



14.ızlem cihazrna 2 srcaklrk 2 adet nem sensoru takılabilir olmalıör

lS.İzlem cihazlarının bilgisayar ile haberleşmesi Eüernet protokolü üzerinden yapılmalıör ve RS485
protokolü ile 64 adet genişleme portlarına süip olmüdır.

16. RS_485Arabirimli cihaz kullanrlması durumunda seri bağlantı ile aynı kablo hatunda 64 adet

terminal veri bağlantrsı sağlamalıür.
17. İdem cihazları harici güç kaynağı cihaz dşında ayrı olmalıdu.

18. İzlem cihazındaki Eüernet, Güç, Sensör ve R5485 genişleme kablolan kilitli konnektör kullanıyor

olmalıdır.

19. İzlem cihazı üzerinde LCD Ekran olmü ve Cihaz üzerindeki buton sensör değerleri ve tarih saat

izlenebilmelidir.

20. Sensörlerin bağlı olduğu izlem cihazında isüsnai durumu belirtecek sesli, uyarı bulunma]ıdır.
2L. Olası anzalara }uzlı servis verilebilmesi ve yedek parça sorunu yaşamamak için Donanım ve

yazılımlar Türkiye'de üretilmiş olmüdır.
22. Sıcaklrk takip sistemi en az 2 yıl birebir değişim garantili olmüdu.
23. WEB Yazüm dili Türkçe desteklemelidir.

24. Cihaz üzerinde ayarlanabilir stirede sesli alarm olmalıdu.

25 .Yazılrm üzerinde kurum tarafindan ses dosyası değişürilebilir sürede sesli alarm özelliği olmüÖr.

26. Tüm cihazlarrn sıcaklrk veya Nem değerleri aynı elıranda olacak şekilde iki tarih arasrnda

grafiksel olarak rapor verebilmelidir.

27 İhlal durumunda cihaan sesli uyarı vereceği, mesaj gönderimi yapacağı, ihlalin devam etmesi

durumunda yenilenen uy.ırı gönderim süreleri gecikme zamaIu ayrr ayrr tanımlanabilir olmalıdu.
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