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H astanem izde ku llan ılm ak  üzere aşağıdaki listede m iktarı ve birim i belirtilen  1 K alem  hizm et işi 4734 Sayılı 
K .İ.K  'nun 22/d m addesine göre alım ı yapılacaktır. İlgili alım a ilişkin K D V  hariç birim  fiyatınızı yazılı ve tasdikli 
olarak 18.01.2022 günü saat 1 LOO’e kadar Satın A lm a B irim ine patnosdh@ hotm ail.com  adresine gönderilm esi/teslim  
edilm esi hususunda;

G ereğini rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e A dı M iktar Birim i B irim  Fiyatı T oplam T utar

1 GENEL YAYIN SİSTEMLERİ 1 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 18.01.2022 g ü n ü  sa a t 1 LOO’e T eklif Verme gün ve saatine göre fax/m ail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim  edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- M al/ Hizm et ve Yapım işlerinde gerekli tüm  nakliye işlemleri yüklenici firm a tarafından karşılanacaktır.
3- A lıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilm esi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hüküm leri uygulanacaktır.
4-M alzem e teslim inde teklifte belirtilen kalite ve m arka esas almacak, benzer, m uadili vb. M alzem eler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla m alzem e için te lif  gönderilm iş ise her kalem  m alzem e için tek lif  fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirm e tüm  m alzem enin toplam  bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim  edilm eye teklifler değerlendirm eye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm  şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma alım ına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firma bunların Sut hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorumludur. Geri ödem e kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilm esi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas alm adığından, hastanem iz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurum un herhangi bir surette m alzem e barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapm aması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki m alzem e veya m alzem elere tek lif veren firm alar verilen tek lif kalem lerine istinaden Num une gönderilm esi 
zorundadır. Gönderilm eyen N um unelerin tek lif fiyatları değerlendirm e dışı bırakılacaktır.
11-İdarem iz en düşük fiyat kabul etme zorunda olm ayıp m alzem e seçim inde verim lilik kalite malzem enin nevine göre satış 
sonrası hizm et ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslim at süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartname ekte olup şartnam e uygun olm ayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.
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TEKNİK ŞARTNAME

KAPSAM

Şartnamede açıklanan Uydu TV yayın sisteminin SD/HD yayınların da dahil olmak üzere tüm tesis

içinde dağıtılması gerekli ekipmanların temin, montaj, bağlantıları ve devreye alınmasını içermektedir.

1. SMATV SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.1. Sistemde, 16 DVB-C (QAM) Dijital buket yayınlarını Headend merkezinde toplayıp, 47 ile 862 

MHz aralığında karışık fıber-koaksiyal (HFC) yapıdaki 5-862 MHz TV dağıtım şebekesine 

verecektir. Kullanılacak tüm transmodülatörler DVB-S/S2 uyumlu olacaktır.

1.2. Sistem ürünleri yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olmalı, kolay bakım imkânı sunmalı ve 

işletmesi basit olmalıdır.

1.3. Sistemde kompakt ürünler kullanılmalıdır, Kullanılacak beslemelerin güç kapasiteleri cihazlar 

ile uyumlu olup elektriksel dalgalanmalardan etkilenmemelidirler.

1.4. Sistem herhangi bir PC ile programlanabilir olmalıdır,

1.5. Her TV prizine daire TV panosundan bağımsız RG6/U4(U6) PHY koaksiyal kablo hattı 

çekilecektir.

1.6. 85-862 MHz aralığındaki RF bandı sistemdeki Analog Pal BG ve DVB-C (QAM) digital yayınlar 

için, 5-65 MHz aralığı ise interaktif hizmetler için düşünülmelidir.

1.7. Hesaplamalarda RG6 tipi kabloda RF 862 MHz de -19 dB/100m kayıp değerleri göz önünde 

bulundurulacaktır.

1.8. Bu projeye teklif verecek olan firmalar gerekli MER ve S/N değerleri, analog ve dijital yayınların 

seviyesi, dijital yayınların düzeltmeden önceki BER değerlerini, ölçebilecek cihazlara sahip 

olmalıdırlar.

1.9. Yüklenici firma alıcı makamın belirleyeceği personele bakım onarım ve kullanıcı eğitimi 

verecektir.

1.10. Yüklenici firma teklif ettiği ürüne ait bayi ve yetkili servis belgesini de teklifle beraber sunacaktır.

1.11. Üretici firmalar TSE HYB - ISO belgesine sahip olmalı ve tesis edilecek Ortak TV Anten Sistemi 

uluslararası standartlara (CENELEC -  50083-n) uygun olmalıdır.

1.12. Bu şartname muhteviyatı malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve 

hasarsız olacaktır.

1.13. Tüm teknik dokümanlar, etiketler, ikaz ve bilgi levhaları Türkçe/İngilizce olacaktır.

1.14. Merkezi Uydu TV sistemine ait teknik dokümanlar (operatör el kitabı, detaylı bakım-tutum kitabı, 

resimlendirilmiş yedek parça kataloğu) 2 (iki) kopya olarak teslim sırasında verilecektir. Teknik 

dokümanlar aşağıdaki hususları detaylı olarak kapsayacaktır:

1.15. Yüklenici firma en az 2 yıl sistem garantisi verecektir. 10 yıl yedek parça ve servis garantisi 

kullanılacak tüm aktif ürünlerde olmalıdır.

1.16. TV prizlerinin çıkış seviyeleri, C/N, CTB, CSO değerleri, aşağıdaki sınırlar içinde olmalıdır:



»î» QAM 119 -  862 MHz arasında

Sinyal seviyesi 55 -77dBpV

MER 64QAM - 32 dB

MER 256QAM - 35 dB

CTB - £ 57 dB

CSO - 2:57 dB

1.17. Çevredeki diğer elektronik cihazlarla girişimi önlemek için sadece RF korumalı malzeme kabul 

edilecektir. Tüm malzemeler için min. ekranlama değerleri EN 50083-A21 standardındaki 

"ClassA” ya uygun olmalıdır.

2.

2. 1.

2.2 .

2.3.

2.4.

DİJİTAL HEADEND QAM TRANSMODÜLATÖR

Headend klimalı, nem içermeyen bir odaya kurulmalıdır. Sinyal işlemcileri 19” rack dolap 

içerisine monte edilmek zorundadır. Merkezi havalandırma sisteminin arızalanması halinde 

headendin devre dışı kalmasını önlemek için 19" rack kabini termostatik kontrollü fan ile 

donatılmış olmalıdır.

Yayınlar uydulardan dijital olarak alınarak ve QAM standardına dönüştürülecek ve 119 MHz ile 

862 MHz arasına yerleştirilecektir.

Sinyal işleme için sadece mikroişlemci kontrollü modüller kabul edilecektir.

Yayın merkezinde kullanılacak PAL/BG modülatörler aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

Giriş Frekans Aralığı 

Giriş Seviyesi 

Çıkış

Modulatör tipi 

TV Standardı 

Ses

Kanal bant genişliği (seçilebilir) 

Çıkış seviyesi 

Konnektör RF giriş/çıkış 

Çalışma sıcaklığı 

LNB besleme

9 5 0 -2 1 5 0  MHz 

47 -  70 dBpıV 

E2 -  CH69 

VSB

B/G, L, I, D/K

Stereo

7 /8  MHz

85 dBpV

F-Konnektör

-10°C ile + 50°C

0/14VDC

2.5. Yayın merkezinde kullanılacak DVB-C konvertörler aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

•  Giriş Frekans Aralığı 9 5 0 -2 1 5 0  MHz

• Giriş Seviyesi 4 7 -7 0 d B p V

F e s ih  Y «:D IR tH
Teknik B



AFC

Modulasyon 

Sembol Oranı 

FEC
1/2,3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10

Çıkış

Frekans adımları

Çıkış frekans stabilitesi

Çıkış seviyesi

Çıkış seviyesinin stabilitesi

SNR

MER

Modulasyon
QAM

FEC

PID filtreleme 

Konnektör RF giriş/çıkış 

Çalışma sıcaklığı 

LNB besleme

± 10MHz 

QPSK, 8PSK 

2-45 MS/s

110-858 MHz 

1 MHz 

± 30MHz 

85-103 dBpV 

± 1 dB 

>45dB 

£ 40dB

16, 32, 64, 128, 256-

RS (204,188,16) 

evet

F-Konnektör 

-20°C ile + 55°C 

12V /0,5A maks.

3. OFSET ÇANAK ANTEN

3.1. Sistem ürünleri yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olmalı, kolay bakım imkânı sunmalı ve 

işletmesi basit olmalıdır.

3.2. OP 150 S Frekans Aralığı (G H z)-> 10.00 -13.00

3.3. Dış Boyut (cm) 155.0 x 166.0

3.4. Reflektör Boyutu (cm) 150.0x161.0

3.5. Aydınlatma verimliliği* (%) 70

3.6. Kazanç10.70 GHz (d B )-> 43.00

3.7. Kazançl 1.70 GHz (dB )-> 43.70

3.8. Kazanç12.75 GHz (dB )-> 44.50

3.9. Çapraz polarizasyon * eksende (dBc) 28

3.10. İlk yan lob seviyesi(dBc) 25

3.11. Gürültü temp12GHz, 36 0 yükseklik (K) 31

mSoro^u8U



4. QUADRO LNB

4.1. Düşük gürültü seviyesi

4.2. Dijital yayına uygun

4.3. Düşük güç ihtiyacı

4.4. Kolay kurulum

4.5. Yüksek kaliteli koruma

4.6. Boyutlar: 105x45x130 mm

4.7. Ağırlık : 200 gr

5. 6 Way RF Splitter

5.1. 5 - 1000 MHz

5.2. Boyutlar: 135x20x55 mm

5.3. Ağırlık : 95,2 gr

6. 6 Way IF Splitter

6.1. Uydu sinyalleri için 5-2400MHz sinyal bölücü

6.2. Tüm girişler DC geçirir.

6.3. Dijital sinyallere karşı 100dB ekranlamalı,

6.4. Katışma zayıflaması 1750 MHz'de 7.5dB

6.5. Geri dönüş kaybı: > 14dB


