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KONU
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:701678921629
: Teklife Davet

Teklif Mektubu Dıvet
Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı YEMEKHANE İÇİX re«h CrllZl
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun2ZlD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fiyatının 25.11.2020 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemlz satın alma birimine elden

ALIMI işi

teslim edilrnesi yada di:yadindh@gııail.com adresine göndermenizi rİca ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
İdari ve Mali Hizmetler

Mıtın / İşin Adı

Miktır

Birimi

YEMEKHANE İÇN TAKİP CIHAZI

1

ADET

Sırı

ı

No

ALIMI

Birim
Fivatı

Toplam

Dr.

NOTLAR:

_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacakiır.
_ Malın ttirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilıneyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.aeriihate.gov.trle-posta
adresli Ağı Valiliği lhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacakiır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

PDKS CİHAZİ ŞARTNAMESİ

1.1

şARTNAMETEKIIKÖzelllxlenl

1.1.1ı. Teklif ediletbk pdks qihazı,4 satır bey4z |DC ekrana sahip otmalıdır.
125 KHz proxmiyt
1.1',2. Teklil, editecek nPrs cihazı

tM

çalışabilmelidir.(kuruıhdaki kart cinsi tı|ellrtilmeli )

:!

t.l;.3. Teklif edilecek pdks dllıazı
:.,!

30.0OO

kartlar

ile

ka( kapasiiesine sahip olmatıdır.

1.1.1. Teklif edileaek pdks clhazı tek başına veya network sistemiyle çalışabilmelidir.
1.1.5. Teklif edilecek pdks dihazı Access koıitrol entegre|i ; 99 zaman dilimini destekler
5 adete kadar gruplama ; 10 kapı

-

açma komb|nasyonuna sahip o|malıdır.

;

1.1.6.

Teklif edilecek pdks cihazı yüksek iletişim hızında kompozit algoritma sistemine
sahip olmalıdır.

1.1.7.

Teklif edi|ecek pdks clhazı arabir|m olarak TCP/IP, RS2327485, Wlegand iıı/out,
USB sahip olmalıdır.

1.1.8.

Teklif edilen pdks cihazı en az 10,cm jnesafeden okuyabilmelidir.

1.1.9.

Teklif edilen pdks cihazı 0,2 sn kart tanımlama hızına sahip olmalıdır.

1.1.1O.Teklif edilecek pdks cihazı l:N veya l : l eş|eşme metoduna sahip olmalıdır.

l.i.ll.rerff

edilecek pdks cihazı 125mm x 95mm x 45mm fiziksel ölçülere sahip

o|malıdır.

1.1.12.1a[tif edilecek pdks cihazı 24 saalkesintisiz çahşma özellii|ine sahip olmalıdır.

1.1.13.rerif edilecek pdks cihazı 0 ile 45 derece çalışma sıcaklığına sahip olmalıdır.

l

.1 .14.rel<lif edilecek pdks

cihazı

o/o20 - o/o80

nem oranına sahip olmalıdır.

1.1.15. Teklif edilecek pdks cihazı Wiegand, WorkCode, SMS, 9PlN. Auto Satatus, USB
özelliklerini desteklemelidir.
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