
T.C
SAĞLIK BAKA}{LIĞI

rünriye KAMu HAsTANErBni KuRuMu
Ağn İli Kamu Hastaneleri Birtiği Genel Sel«eterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921705
KONU : Teklife Davet

|7ll2l20l9

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin
rrızn rar,nın

ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı TELEFON SAIYTRALİ BAKIM ONARIM
işi4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 2}lAmaddesi kapsamında alınacak olup; söz

konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının lgt1rzl2llrg tarih ve saat 12:00'e kadar hastanemiz satın

alna birimine elden teslim edilmesi
Bilgilerinize arz ederim.

yada diyadindh@. grnail.com adresine rica ederim.

Sırı No ll{ılın / Miktar Birimi Birim Fivıtı Toplım

1 TELEFoN BAKIM
oNARIM nİzıımrALIMI

t2 AY

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veYa görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
]r"ı.ıın"( rakam yeyayarile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir,

_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeYe alınmaYacaktır,

_ Mahn tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilıneyİn teklifler değerlendirme dıŞı bırakılacaktır,

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır,

- Numune isten-iıaiğitaı<airaeietıif mektubu ile numune de sunulacaktır,

_ _ Alımlar http://wwwagriİhale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmel:tedir.
_ eır. konusu cihaz ise eğitimi sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır,

_ e_posta adresiniz ,ut* Jouyu r"iiıir." ttim ahmlar e_posta üzerinden de ilan edilmektedir,



İ,

i.

nİvıpiN Da/LET uesreıuesi TELEFoN sınırnaı-r BAKıM

oNABırvı sözırşıuqşl

i

a.özelikleri,belirtilğn cihazın, belirtiten şartlar dahilinde
giderilrnesi hususunu kapsar-

i.'#İHi§lffi'$[§'İİlKur,rD*.,AşARER,ıLMAZDEvLFf HAsTANesi,eıınşiıtRsı

ı, ıı(ıııı ;oııARlMıi.ı EsA§tAR
İı1. Bu şannameyukar.ıda_bejİ*!İen cihazın 12 ayİık bakım:onarırnını kapsa;r,

,-İ'e"İİv"nıİ"nrr*ır, a, .ayı_ık .perıyotlar halindİ , tıfda 4 defa ,Yğpılacaktır.PeriVodik"bakı,rn

İ;;;. ;nza oıması ,halinİe yükleniĞi firma müdahale edegektir ve ek bİıı ücret ta,}eP

Jt*"y".iktlr.
,3,3, FerJyodik ba|ıim d:şİnda,a_rlz1 o.tmlası ha|lnfe T"l?İ saalJerl ve mesai saatler:İ dışında

Iiüid* zi şrat, Hiftaariİ,gün.,resınitatii€ünleri ve ha.fta ğgnlart dah,il} arızarun gider,i}r,nesi:

Şİ.ır" çiİr[_ıÜJmuhteiid bir,enza hİıinde bu, dunlm,derhaf'yüktenici firrnaYa tğlefon

,#t İİİ",tıııcırıtui"ı.. İİ,uma ıhnşİı aldiktan sonra en ,ga;ğ,24,saat iÇerinde teknik servis

1.BAKıM oNARılıJİ :HİzüE,rlıtİıı rıpsıııı

Hastanemizde kuİianı tan aşığd
periyodik bakırn, ve afızalannın

iıizmetiivörecektir.

J,o.

bakı,rn yapacağı giiııieri Hastane İdaresi ile görüşerek

d;;d -,i.inieİın- 
ağıır|eyeceğ i perso neı nezareti'nde,

ona ı:ıfl.ı ı n ı yaptığ ı cİhazİarın bakı m esnası nda, oluşa biİece}<,

her,bakırn için Veşa.
iap-or verecektir,Bu.



a.iz. vukıenici firm? her arıza ihban sonunda oİd,ermiş olduğu arüğyi belirterek bir

rapor düzen|eye.e"[' ve ilrtıaıt, ı<uııaniii]iJra-,Jva haştane teknik sorumlusuna

ŞŞ:'Jiı.,ffr.bakım ve onarımıarını.tekıiğe ,_:__"F,_1dur!lar a!!1et[ci -firmanın

belİrrediği şattarai vd,netmelll< vJ kanunlara), Elmamasından kaynaklÖnan her türtÜ

kaza, z,*ru" ,,vJ,T#J.'alijvi-ırüiiiir.iJiiıiina'doğrudan doğruYa l-{astaneYe kaŞı

sANİRAL, isı ğzEUFı:,., E
GENEL
t§ıetım stştemi

]Bakın
ıprogramtama
yazılıml

XytrEEıuX
ve'- - 

lP qzerinden, Web tabanlı, velveya, §NMP -ile

rtızaktan erişim , . 
-.E, Web'tgaball_

.çalışma volğiı ' 220§iiŞÇ,f8.Vrc

ÇPU tlpi Y krıızlıDSP-ler

.Mekanilt §tahdari yada 19 inch kdbinet

Genişleme yuvası 28'slot' ' iı bıokıamasız)
Anahtıa,rlama matrixİ 512x5t2 (sayısı

Analog abo,ne h,ü,3o0€ oh*
,çevfm direrıci 

.,

Eth_emet aray.{lztl 101100 tsaseT 
.

VolP proiol<olleri ü ,,§!P,, ff

meydana gelen
,da dahili teleıp-n

C:
d-

,program .dçgişikilği,talep edebilir,Fir,rna

lslpğl doğ,rultu§unda,yapacak



ARAYÜZLER
Analog aboneler

§ayısalabonğler

Analog bunkJar

Anatog E&M (24 telses) tnınklar

RDTT (Ring Dowıı Tje Trunki loltal besleme)

BRl ıSDN s0/ro
,BRl ISDN,Uk9:{Line aode 2B{O) ,

E:ı (PcM3Oj Açytızü

§!E kuİlanıcilar

|.l32P KullanıCilaı:

x!Ş!! kul:lanlcılar

\r5.2 LE p,rotocol" ff§i:EF{ 300 ,Versiton 2
347

Vg,z Acşesş,lEetı,ııoir
,prötocol, ETS| EN3e0 347

,SE§ l«fiptolama,

AP| (Applhaüon
piö§ram İnterfacp}

İP TEİEPİ{ONY
ArayQz 

.10l.1g0 
BaspT

,G.77,,1framete_n,giİtı, 
t0,io€Oııısec

G.72g.l frarne length 30 t9 90msee

,G'..V29, G.T29A f.rarne ,!,,to 90mşec
,iengtth

AN,. -,Versryon .2

AEs-256

,felesis, XAPI, TAPJ 2. 1

:I

J:

ı
:


