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İhale Kodu : 00099

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon:41451l3007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs l l @sagl ik.gov.tr

iı,H.q,x ERKAN

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam
Fiyat

1 cAT6 23 AVG KABLo 1250 METRE
z 4+1 KAMERA KABLo 425 METRE
3 2X2,5 ELEKTRIK KABLoSU 190 METRE
4 SWITCH 1 ADET
5 ADAPToR 12 V - 17 AMP 4 ADET
6 KAMERA 5 ADET
7 GALVANIZ KANAL 20 METRE
B GALVANIZ U PROFIL 20 METRE
9 BNc soKET 50 ADET
10 HARDISK 1TB 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Teklif Veren Firmanın
Adı Firma yetkilisi
Adresi
TeIefon Kaşe ve Imza
Fax
E-Mail

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır
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1- 4 Çift 2*0,5mm kaİınlığında 23AWG çift burgulu Saf Bakır kablo olmalıdır.2- 2 adet Cat-Se ü-a5 JJck
3- 1.02MM PE izolasyon
4- Açık Gri PVC Kaplama
5 - TIA/EIA-TX, 1 O0Base-T4, 1 00VG-An g l-AN. 1 O0Base-T i le uyu miu otma lıd ı r.6- 250MHz 550MHz ATM 155Mbp,
7- UL,CE,CCC and ROHS,ISO9OÖİ SertlrlkalıB- Bükülme ve kırıtmalara karşı ı.oruvucu kılıftı olma|ıdır.9- kılıf içerisinde kırılmaya taişı pirJtıı. ayraç bulunmalıdır.

1- içveıı:BAKıRotmalıdır. @
2- KESİT: 2X2.5 MM TEK DAMAR olmalıdır.
3_ MAX. çALışMa sıcarı-ıĞı :7o"Colmalıdır.
4- MAX. KlsA DEVRE sıcarııĞı : 160 "C olmalıdır.
5- ANMA clnİl-İlılİ : 30OI50OV olmalıdır.

1. Güç Trafosu 22OVoltgiriş 16,5 A çıkış gücünde otacaktır.
2. Güç trafosu slim tipde otacak yer tasarİufu sağtanmatıdır.
3. Dış kasası etkin soğutma için alüminyum kasa olacaktır.

l;İİiiiİ,iİlrilj'j"l,Jİ'l;lİ;"ii V ve 85 ,24o vAcgerilim toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe kesintisiz

İ;İjjİlİ"İT#f:J"::ll,:: 
Hz ve + 45 - 55 Hz frekans toleransı sınırıarı içinde kaıdığı müddetçe kesıntisiz normaı

6, ÇıkıŞ gerilimi belirli tolerans içerisinde çıkış potansiyometresinden ayarlanabitir olacaktır.

;;,::Hil"',il:,T:r:oneminde 
teknik destek verileceği tıaı<kınoa firmanın Ts12643 hizmet yeterlilik betgesiyle

İ":;1':LİJ;}T:İ,İ" 
9O01:2OOO ıso 14oo1,18O01 sistem kaıite beıgesi otmaııdır. Bu beıgeıer tekıif iıe birıikte

9' Ürünler bağımsız bir test kuruluşundan alınmış TüRKAK dan akredite CE sertifikasına sahip olmalıdır. üreticibeYanları kabul edilmeYecektir, EN55O15:2013+41:2015 ,EN6!547:2oo9 EMc direktiflerinı, EN61347_1:20155
'EN6I347'2-73::2ıL4 LVD direktiflerlni karŞılamalıdır. Sertifikalar teklif aşamasında idareye sunulmalı, kabu|aşamasında tüm test raporları idareye teslim edilmelidir.
10' Gümrük ve Ticaret bakantığı Yönetmeliğine göre firmanın ilgili biriminden alınmış satış sonrası hizmet yeterlilikbelgesi olmalıdır.

;"1-:*İ::lT,lJ#,XTH";rİl"o':'J,İ'* 
tarafından verilmiş satış ve servis konusunda yetkiıi oıduğuna dair

İl"İllrİ."#J;,İİh:'r::il,telgeleri eksik otan ya da idare tarafından yeterıi görüımeyen firma tekıifleri

] 99l{n'ı- 9_u§ * ses aktanmı içindir.
! l_G_58_- 2 x 0,5O mm2 + 2 x 0,5b mm2 olmatıdır.
1- Çift Folyolu 4+1 cctv kabloll olmİlıaır.4- %100 bakır otmalıdır.

KAMERA TEKNİK SARTNAMESİ

l-Kameranın görüntü sensörü 1/3'' boyutunda, 2 Megapiksel cMos olmalıdırKamera 1920(H) x 1o8o(V) efektif piksel değerine sahip olmalıdır.
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z-Ramerj H,264 formatında, 192Ox108O piksel çözünürlükte 25/ 30fps kayıt hızını destekteyen Wlteknolojisinesahip olmalıdır ve farklı çözünür!ükler kullanıcı tarafından seçilebitmelidir.

3-Kameranın elektronik shutter hızı L/6asn*t/675o0sndeğerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
4-Kamerada' ıŞığın düŞük olduğu durumlarda daha iyi bir görüntü alınabilmesi için mekanik lR Cut Filtre öze|liği (ıcR)olmalıdır.

İ;xlT.TİJ;:r" 
bulunan lR led'ler, ışık seviyesi algı|ayan sensor ile otomatik olarak kenditlğinden açıtıp

6-Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR "Dijital Parazit Giderme'' özelliği otmalıdır.

7-kameranın, düşük ışık seviyelerinde video işaretinin seviyesini yükselten otomatik kazanç kontrolü AGc özelliğiolmalıdır.

8-kamera, Çevredeki ışık miktarına göre beyaz ışık dengeleme AwB özelliği otomatik olmalıdlr.

9-Cihaz üzerinde Dijital WDR özelliği olmalıdır.

10-Kameranın baktığı nesnenin, arkasından gelen ışık kaynağı nedeni ite kararmaması ve nesnenin ön yüzeyinin netgörünebilmesi için karşıt ışık dengeleme BLc özelliğiolmalıdır.

11-Kamera, ısınma kaYnaklı oluşabi|ecek arızalanmaların önüne geçmek için ekstra koruma devresi olmalıdır.
12-Kamera iÇerİsinde oluŞabilecek arızalanmaların diğer cihazlara zarar vermesini önleyici ekstra koruma devresiolma]ıdır.

l3-Kameranın Sinyal / Parazıt(SlN) oranı 50 db'den fazla olmalıdır.

14-Kamera üzerinde 2.8 mm değerinde sabit lens olmalıdır.

ls-Kamera, 24 adet Akı||ı lR Led İle zifiri karanlıkta 30 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

15-Kamera lCR algılamaslYla otomatik olarak Renkli - Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

17-Cihazın video sinyal çıkışı lVp-p, 75 (ohm) olmalıdır.

18-Kamera 
' 75-3 KoaksiYel kablo kultanılarak 500 metreden fazla mesafeye HD görüntü yayını gönderebilmelidir.

19-Karnera DC 12 V güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

2O-Kamera maksimum 5 W güç tüketmelidir.

2l-Kamera -40'c - +7o"C,<go% RH çevreselşartlarda çalışabilmelidir

21-Kameranın boyutları (D87mmx2l9mm değerterinde olmalıdır.

22-Kameranın ağırlığı en fazla 588 gr. olmatıdır.

23-Kamera lP 66 dayanıklıtık sertifikasına sahip olmalıdır.

24-Kamera 2 yıl garantili olmalıdır. AN
!(enı ti

25-Cihaz, AvruPa Birliği ülkelerinde kullanıma uyumluluğunu belirtir CE standardına sahip olmalıdır.

25-İthalatçı firmanın Gümrük ve Ticaret Bakan|ığı tarafından verilen satış sonrası Hizmet yeterlilik belgesi olmatıdır.

iütıl'l

27-İthalatçı firmanın lSO 9OO1 kalite belgesi olmalıdır.
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28-Kurulumu fi rma tarafından yapılacaktır

29-Kurulum esnasında kamera İÇ!n kullanıtabilecek aparat ve ek parçalar firma tarafından karşılanacaktır

O,Lm2 olmalıdır.
sıcak daldırma olmalıdır.
TSE ve CE belgesi olmalıdır.
KanaI boyutu 2x2OO metre olmalıdır.
Kamera odasına montajı dahil olacaktır.

0,tm2 olmalıdır.
sıcak daldırma olmalıdır.
TSE ve CE belgesi olmalıdır.
Konsol boyutu 1x20 mm o]malıdır.
Kamera odasına montajı dahil olacaktır.
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kurulumu yapıldıktan sonra kabulü muayene kabul komisyonunca onayı yapılacaktır.

#;:?l#,ll:T.;"xJi::.l1rfından 
yapılıp, dışarda kalan kamera kablolarının dizaynı ve kurulumu yüklenici

YaPılacak iŞlemlerle ilgili oluşacak hasar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

GAtVANiz U TEKNİK sARTNAMEsi
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ı Kurulumu YaPıldıktan sonra kabulü muayene kabulkomisyonunca onayı yapılacaktır.
' #;:tğl#İl"#.Tma 

tarafından YaPılıP, dıŞarda ka|an kamera kabıotarının dizaynı ve kuruıumu yüklenici
o YaPılacak iŞlemler|e ilgili oluşacak hasar yük|enici firma tarafından karşılanacaktır.

BNc soKET TElfiiK SARTNAMESİ

o kablo uçlarına takıtan görüntü ve video analiz görüntüsünü aktaran soket olmalıdır.ı Şase ve İletkenliği otmalıdır.

HARDİSK 1TB TEKNİK SARTNAMESİ

En az 720O Rpm hızında çalışmalıdır.
En az 32 MB ön belleğe sahip olma|ıdır.
1TB kapasiteye sahip olmalıdır.
SATA bağlantı arabirimine sahip otmalıdır.

p olmalıdır.

Bilgisayar tipi hard diskler kabul edilmeyecektir 9LAN
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