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1 PERSONEL KİMLİK
KARTI BASIM CİHAZI
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Genel

Toplam(KDV
Hariç):
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Adı Firma yetkııisi
Ad]€§l
Telefon U€ mza
Fax
E-Mail

Not: Tekliilerde Kırılımı ve DıksiI Kesinlikie Olmıyıcı|ıitır.

PiYASA ARAŞTRMA TEKLIF MEKTIJBU

__ Hastanemizin ihtiyaçlanndan ışğda cinsi ve miktaı ya-alı olan malzİmelğ 4734 sayılı Kamu ihale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacatıır. KDV Eıriç bfui- fir;; tıaJa"emi,
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.
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1 KART BAsMA ciHAzıN özEtliKtERı :

1.1 Teklif edilecek ürün orjinal kutu içerisinde hiç kullanılmamış bir cihaz olacaktır.

1.2 Teklif edilecek cihaz en az 300 dpi (11,8 nokta / mm) baskı çözünürlüğe sahip olmalıdır.

1.3 Teklif edilecek cihazln flash belleği en az 2 GB flash bellek olmalıdır.

1.4 Teklif edilecek cihazın otomatik ribbon kalibrasyon yapabilir özelliği olmalıdır.

1.5 cİhaz Görüntü boyutu: 1006 x 5zl0 piksel olmahdır.

1.5 Teklif edilecek ürün USB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantı özelliği olmalıdIr.

1.7 Teklif edilecek ürün en az 1oo kart kapasiteli otomatik ayarlı giriş haznesi (en az 0.762 mm }ve
100 kart kapasiteli çıkış haznesi (en az 0.762 mm) olmalıdır.

1.8 Cihaz LED çerçeveli manuel kart besleme özelliği olmalıdır.

1.9 Cihazın Grafik renkli LCD ekranı olmalıdır.

1.10 Teklif edilen üründe en az 3 adet renkli yazlcl durum göstergesi ışık olmalıdır.

1.11 Teklif edilen ürün Kensington güvenli kilit yuvasl olmahdtr.

1.12 Teklif edilen ürün Çevrimiçi yazıcı yardımı ve belgelerine erişim için Paint Touch NFc etiketi
olmalıdır.

:.13 Teklif edilen ürün Yazlcl ana cihaz kimlik doğrulaması olmalıdır.

1.14 Teklif edilen ürün Veri şifreleme özelliği olmalıdır.

]..15 Teklif edilen ürün fİrma taraflndan Yazıcı ve yazıcı baskı kafası iki yll garanti kapsamında

olduğunu yazıll olarak taahhüt edecektir.

1.15 Teklif edilen üi,ün çift taraflı bask! yapabilmeli ve en az (258 rnm YIx 157 mm G x468 mm D)

l]oyutlartnda olmalıdır.

]..17 Teklif edilen ürün baskı yapılacak Kart Kalınlığ en az 0.254-1.016 mm arasında olmalıdır.

]..18 Baskl yapllacak kart boyutları en az CR80 lso 7810 lD-l formatl, cR79 olmalıdır.

1.19 Teklif edilen cihaz (Kart malzemesi: PVc Ve Kompozit PVC, Arkası yapışkanlı ve arkasına yazılabiIir

kartla/a } basma özelliği olmalıdır.

1.2o cihaz Manyetik şerit kodlayıcl - lso 7811 (yenİ ve önceden kodİanmış; 1,2 ve 3 izli yüksek ve

düşük zorlama ; Düşey şeit Ve çift şeritleme) olmalldır. (opsiyonel)

1.21 Boya süblimasyon termaltransfer doğrudan karta baskl yönetimi , Tam renkli veya monokrom

baskı olmalıdır.

1.22 Yalnlzca o,5o8 mm.den ince kartlara ve CR79 kartlanna spot renkli veya monokrom baskı

yapılabilmelidir.

1,23 Microsoft windows onaylı yaz|cı sürücü|eri (Windows 7,8 win 8 prove Winodws 10-32 ve 64 bit

uyumlu , Windows server 2012 64 bit uyumlu) destekleyecektir.

1.24 Teklif edilen ürün en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.

AAl.JılUh ir-'?^
Bı (r.r,nJl,So



1. KART ciHAzlN özELLiKtERi :

1.1 Teklif edilecek ürün orjinal kutu içerisinde hiç kullanılmamış bir cihaz olacaktır.

1.2 Teklff edilecek cihaz en az 3(X) dpi (11,8 nokta / mm) baskı çözünürlüğe sahip olmahd|r.

1.3 Teklif edilecek Cihazın flash belleği en az 2 GB flash bellek olmalıdır.

1.4 Teklif edilecek cihazın otomatik ribbon kalibrasyon yapabilir özelIiği olmahdlr.

1.5 cihaz Görüntü boyutu: 1005 x 640 piksel olmalıdır.

1.6 Teklif edilecek ürün USB 2.0 ve Ethernet 1Ol10o bağlantl özelliği olmahdlr.

1.7 Teklif edilecek ürün en az 100 kart kapasiteli otomatik ayarlt giriş haznesi (en az 0.762 mm ) ve
10O kart kapasiteli çıkış haznesi (en az 0.762 mm} olmalıdır.

1.8 Cihaz LED çerçeveli manuel kart besleme özeltiği olmalıdır.

1.9 Cihazın Grafik renkIi LCD ekranı olmalıdır.

1.10 Teklif edilen üründe en az 3 adet renkli yazıcı durum göstergesi ışık olmalıdır.

1.11 Teklif edilen ürün Kensington güvenli ki|it yuvası olmalıdır.

1.12 Tek|if edilen ürün Çevrimiçiyazıcı yardlmı ve belgelerine erişim için Paint Touch NFc etiketi
olmalıdır.

i-13 Teklif edilen ürün Yazıct ana cihaz kimlik doğrulaması olmalıdır.

1.].4 Teklif edilen ürün veri şifreleme özelliği olmalıdır.

1.15 Teklif edilen ürün firma taraf|ndan Yazıcı ve yazıcı baskı kafası iki yıl garanti kapsamında

olduğunu yazılı olarak taahhüt edecektir.

:..i5 Teklif edilen ürün çift tarafll baskı yapabilmeli ve en az (258 mm Ylx 157 mm G x468 mm D}

boyutlarında olmalıdır.

1.17 Teklif edilen ürün baskı yapllacak Kart KallnlIğt en az 0.254-1.016 mm arasında olmalıdır.

1.18 Baskı yapılacak kart boyutları en az CR80 lso 7810 lD-l formatl, cR79 olmahdır.

1.19 Teklif edilen cihaz (Kart malzemesi: PVc Ve Kompozit PVC, Arkası yapışkanll Ve arkaslna yazllabilir

kartla/a ) basma özelliği olmalıdır.

1.2o cihaz Manyetik şerit kod|ayıc| - lso 78u (yeni ve önceden kodlanmlş; 1,2 ve 3 izli yüksek ve

düşük zorlama ; Düşey şeit ve çift şeritleme) olmahdır. (Opsiyonel)

1.21 Boya süblimasyon termal transfer doğrudan karta baskl yönetimi, Tam renkli veya monoklom
baskı olmalıdır.

1.22 Yalnlzca o,5o8 mm.den ince kartlara ve cR79 kartlarlna spot renkli Veya monokrom baskı
yapılabilmelidir.

1.23 Microsoft Windows onaylı yazıcı sürücüleri (Windows 7,8 win 8 prove Winodws 10-32 Ve 64 bit
uyumlu , Windows server 2012 64 bit uyumlu} destek|eyecel«ir.

1.24 Teklif edilen ürün en az 2 yıl garan ında olacaktır.
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Eksiksiz kart Baskı sistemi
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MoP ( PAsPAs)YlKAMA EVYEsiTEKNiK ŞARTNAMEsi

Ürün paslanmaz çelik olmalıdır.

Mop yıkama ünitesi ölçüleri 60*60*65/110

Ewenin ölçüleri 40*40*25cm olmalıdır.

Beyaz musluk evyeye dahil olarak montajı yapılacaktır.

Evyenin kurulum ve montaj yüklenici firma tarafından yapılacaktır,

Teknik şartname 5 maddeden oluşmaktadır. Şartnameye uygun örnek

ürün fotoğrafı aşağıdadır.
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