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Teklif Mektubu l)ıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı YEMEK DOĞRIrLAMA KONTROL
SİSrBld lİZlılnr ALIII işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunın 22tD maddesi kapsamında alınacak olup;
söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının 0ll04l2022 tarih ve
alma birimine elden teslim edilmesi yada di}ıadindh@Eıail.com adresine

Bilgilerinize arz ederim.

saat l a kadar hastanemiz satın
rica ederim.

iaarl ve Hizrıetler

§ıra
No

Mılın / İşin Adı Miktar Birimi Birim
Fiyatı

Toplam Fiyat

ı YEMEK DOĞRIJLAIUA KONTROL
sisrpıd ffizıuBreLIMI

2 ADET

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine
gerekmektedir.

Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayazt ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltnıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_po§ta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilınektedir.



YEMEK DOĞRUIAMA KONTROI SİSTEM| HİZMET AtİMİ TEKNiK ŞARTNAMESİ

AMAc

Bİlindiğİgibİ Yatan hasta servislerinde tedavi gören hastatar ve refakatçileri için düzenti olarak yemek ptantarı
yapılmakta ve uygulanmaktadır.

Yemeklerinin dağıtımının beslenme ptantarına göre yapıtması da tedavisürecinin bir parçasıdır ve sağlık açısından
oldukça önemlidir

Bu Pğenin amacı Yemek dağıtım P|anının doğru bir şekilde uygulanmasını, raporlanmasını ve kontroteditmesini
sağlayacak bir bilgi sistemi ve ilgili donanımlarının tem|n edi|mesidir.

Teknik özellikler
1- Sİstem android iŞletim sistemli mob|l cihazlarda çalışacak şekilde tasarlanmış otmaldır.
2, Yetkili Uygulama mağazasından kurulum ve güncel|eme işlemleriyapıtabitmetdir.
3- Sistem kullanıcı hesap doğrulama için HBYS ile entegre olab|lme|idir.
4, sistem HBys ile entegre olarak yatan hasta listesiniatabilmelidir.
5- sistemde yemek planı yapı|mış refakatçi bilgileri de görülebllmeldir.
6, Sistem HBYS entegrasyonu ile her bir hasta İçin plantanan öğünlerive detaytarını alabilmelidİr.
7, Sastem cihaz kamerasından 1D ve 2D barkod okutularak hasta bulunabilmesine olanak sağtamatıdır.
8- Slstem WiFi ağı olan Yerlerde network üzerinden online olarak çalılabileceğigibiağın otmadığı yerlerde

Offline çalışma modunda da kullanılabilmelidir.
9- Yemek dağıtım görevlisi dağıtım işlemleri tamamlandıktan sonra uygu|ama üzerindeki veriteri tek bir tuş ile

HBYS'ye aktarabilme|idir.
lG Sistem kullanıcının dağıtım listesinigörebilmesine olanak sağlamalıdır.
11- Sistem beslenme planı girilmemiş hastanın barkodu okutulduğunda sesli uyarı vermetidiancak dağıtım

gerçekleşmişse kayıt yapılmasına izin verilebilecektir.
12- Sistem ameliYat öncesiveya ameliyat sonrasında sıfır diyet uygutanan hastaların barkodu okutulduğunda

sesli ve görsel alarm sağlamalıdır.
13- Dağıtım baŞlangıç ve bitiş saatlerl idare tarafından belirlenecektir sistem idarenin belirlediği zaman aratığı

dışında işlem yapılmasını engelleyecektir.
14- Yemek hakked|ş raporunun hazırlanması lçin sistemden alınan veriler kultanılacaktır.
15- Uygulama kullanım lisansı 1yıldır. Yıl sonunda ||sans yenilemesiyapılmalıdır.

Donanımlar
El Terminali

1- Bu pğe kapsamında 1Adet android elterminalcihazı temin edilecektir.
2, Cihazlar sözleşme başlangıcında idare'ye teslim edi|ecek olup idarenin envanterine kaydedilecehir.
3- Cihazlar en az 4 inç boyutlarında kapasitif dokunmakik ekranlara sahip olmatıdır.
4- Cihazlar WiFi bağlantısını destekleyecektir.
5- Cihaz minimum flaş ve otomatik odaklamalı 5 MP arka kameraya sahip otmalıdır.
5- Cihaz minimum 2 MP ön kameraya sahip olmalıdır.
7- Cihaz minimum 800 * 400 çözünürlüğe sahip olmalıdır
8- cihaz|arda minlmum Android 7 işletim sistemiyüklü olacakır.
9- Cihazda 2 GB RAM ve 16 GB ROM olmalıdır.
10- Cihaz en az 40ü) Mah bataryaya sahip olmalıdır
11- Cihaz minimum 1,2 metreden düşmelere dayanıklı olmalıdır


