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KoNU: Teklif Mektubu

PiYAsA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

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

Uzm.Dr.YUS oz

Birİmi Ma(gd UBB Kodu Birim Fiyat Toplam
Fiyat

s.No Mal / Hizmet Adl

1 AUN - KAFA LAMBASI
LED

2 ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Teklif Veren Firmanln
Adı Firma yetkilisi
Adresi
Telefon Ka§e ve Imza
Fax
E-Mail

Not: Tekliflcrde Karalama ye Dak§il Kesinlikle Olmayacaktır.

*Teklif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazısrnı Göndermeniz Rica olunur.

**UBB KODU OLMAYAN TEKLirr,tn xrsim,ixr-n »nĞnnr,ENDiRMEYE ALINMAYACAKTIR.

*"TEKLİFLERiNİZİ EN GEÇ 3 iŞ Gİh[tj İÇiNDE GöNDERMENİz nica or,ur.rırn.

**TEKNİK ŞARTNAME EKTEDiR. TEKLİFLERiNİZiN UYGIJNLUĞU içiN ŞARTNAME
TARAFINIZCA iılızlııxıp ranaFIMIZA GÖNDERiLMELiDiR

Telefon : 4145l 13007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

vdhsatinalma@ gmail.com

Miktarı



KAFA LAMBAsl (KABLosuz_LED} TEKNiK şARTNAMEsi

1. BlNoTEcH marka kafa lambasl
2. Cihaz, LED aydınlatma sistemane sahip olmalı ve beyaz ışık vermelidir.
3. Cihazda kafayl üstten Ve yandan kavrayan ayarıanabalir bir kemer mekanizması olmalıdlr.
4. Cihaz, LED ış|ğı kaynağın üzerindeki bir mercek sistem ile istenilen ölçekte odaklayabilmelidir.
5. LED lambanın ön klsmlndaki bir ayar düğmesi yardımıyla, kemer üzerinde lambanın
6. aşağı-yukarı, sağa-sola hareketi kullanıcının başının pozisyonunu değiştirmesine gerek

kalmaksızın

7. çalışılacak bölgeyi aydınlatmaya yönlendirilebilmelidir.

8. 5. LED lambanın ışık şiddeti batarya üzerindeki bir düğme ile istenilen parlaklıkta
ayarla na bilmelid ir. lşık

9. şiddetine bağlı farkll inceleme bölgelerinde ortaya çıkabilecek parlamalar önlenebilmelidir.
10. 6. Cihaz kablosuz olarak kullanılabilmeli, ve LED lamba kesantisiz 2,5 saat çallşabilmeIadir.

ikinci şarjlı
11. batarya ile toplamda ssaat çallşllabilmelidir.
12. 7. Cihazın şarj süresince kullanımı engelleyecek bir durum oluİturmaması açısından,
13. cihazla birlikte verilecek yedek batarya tek başına şarj edilebilme|i ve gerektiğinde yedekte

dolu

14. olarak tutu la bilmelid ir.

15. 8. Cihazın bataryası çlk|şl 3.7V, LED ampul gücü en az 5W olmalıdır.
15. 9. Cihazın gövde ağırlığı 220g, batarya paketi de 9Og&#39;| geçmemelidir.

17. ı0. cihazln bataryasl tasarlm açlsından ergonomik olmalı ve kemer üzerine monteli, kafanln
anatomik

18. yapısına uygun ve kavisli olmalıdır.

19. 11. lşıklandırma alanı 15-120mm çap ve ortalama 40cm(+/-5cm) çalışma mesafesi için

ayarlanabilir olmalıdır.

20. 12. Kafa lambası muayene için veya operasyonel amaçlı kullanılmak istendiğinde en az 55.ooo
lux

21. aydlnlatma gücüne sahip olmalı, ek bir bir astral lambaya gerek duyulmamalıdır.
22. 13. cihaz lup ile kullanılmak istendiğinde x1,5-x2,5- 3,0 Ve x3,5 luplar teklif edilebilmeli, ve bu

luplar cihazın

23. oriiinal tasarımlna uygun olmalı cihazın ön kısmına kolayca takIlabilmelidir.

24. 14. LED Lambanln ömrü 50.000saat olmahdlr.
25. 15. LED Lambanın renk sıcaklığı 6.000K olmalıdır.

26. Cihaz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.

26.L. 1Adet şarj ünitesi

26.2. 1Adet yedek şarj edilebilir pil (toplamda 2 pil ile birlikte verilmiş olacaktır)
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