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Konu : METAL KASAU §iFRELi KART OKUYUCU ALIMI i§t

TEKLIF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a?agida cins ve iniktan belirlilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihalelcri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hiikmune gore yapilacaktir.
A?agida cins ve iniktan befirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en ge? (
/-i-A/ 2021 ) gilnii saat I4:()0’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogmdan temin birimine gonderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigumuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir ucret odenmeyecektir.
S.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ gtinij igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saghk Miidurltigij Muhasebe Birimince 2021 mali yih
gun igerisinde ddenecektir.
Doner Sermaye Butgesinden butge imkanlan dogrultusunda en geg
i20CYUzyrfmi)
5.Teklifmiz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekun teklif tizerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
........... adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma btitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.S6z konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
irfan KUCUKOfiLU
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Metal Kasali $ifreli ve Kart Okuyucu $artnamesi
Tammi;
Tek kapi i§levli bagimsiz eri§im denetleyicisi veya bir Wiegand giki§li tu§ takimi veya kart okuyucudur.
Cinko Ala§im elektro kaplama kasali olmalidir.
Bu parlak gumu$ ya da mat gumu§ kaplama olarak kullamlabilir giiglu, saglam ve darbelere dayamkli
2000 kullamciya kadar ya kart ya da 4 haneli PIN veya Kart + PIN se?enegini destekler.
Dahili kart okuyucu 125kHz EM frekans kartlari, 13.56 MHz Mifare kartlan destekler.
Kilit gikisi mevcut kisadevre korumasi, wiegand gki§i, ve arkadan aydmlatmali tu$takimi dahil birgok
ekstra ozelliklere sahiptir.
Bu ozellikler aym zamanda fabrikalar, hastaneler, laboratuarlar, bankalar ve cezaevleri gibi ticari ve
endustriyel uygulamalar igin de kapi eri§imi igin ideal bir urun haline getirir.
Ozellikler;
1. Guglu ginko ala^imi ile elektrolize edilmi^ darbelere dayamkli kasa
2. Tu§ takimmdan tarn programlama
3. 2000 kullamci, kart, PIN Kart + PIN destekli
4. Standalone tu§ takimi olarak kullamlabilir,
5. Arka aydmlatmali tu§ takimi
6. Bir kontroldre baglanmak i$in Wiegand 26 gki§i
7. Ayarlanabilir kapi giki^ zamam, alarm saati, kapi agma zamam
8. £ok du§uk giig tiiketimi (<30Ma)
9. 2000 kullamci ile 20ms altmda, hizh gali^ma hizi
10. Kilit Qiki§i mevcut kisadevre korumasi
11. Kolay kurulum ve program
12. Dahili anti miidahale igin hafif bagimli direng (LDR)
13. Dahili buzzer
14. Cali§ma durumunu gdruntulemek igin kirmizi, sari ve ye§il LED 151k
15. Turkge Kullamm ve teknik ozelliklerine sahip olmalidir.

16.Satici Firma ISO, Sanayi Sicil, TS EN ISO/IEC 17050-1, Imalata yeterlilik belgelerine sahip
olmalidir.
Teknik Ozellikler
Cali§ma voltaji 9-28V DC
Kullamci kapasitesi 2000
Kart okuma mesafesi 3-6 cm
Mevcut akim <60mA
Qali^mayan akim-Bo$ta olan akim 25 +-5mA
Kilit giki^i yuklemesi Max 3A
Alarm giki$i yuklemesi Max 20a Cali§ma sicakligi -45-60 C
Cali§ma nem ortami %10-%90 RH
Su Gegirmezlik Oram Ip68'e uygundur
Ayarlanabilri kapi role zamam 0-99 saniye
Ayarlanabilir alarm zamam 0-3 dakika
Wiegand arayuzu Wiegand 26 bit
Kablo baglantisi Elektrik kilidi, giki§ butonu,, harici alarm
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