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18 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ  

1. Kalem: TEK KİŞİLİK BAZA : 

 1-90x190 cm ebatlarında olmalıdır. 2-Tamamı metal profilden imal edilmiş olmalıdır. 
3-MDF üzerinde sünger ve kumaş döşenerek üretilmiş olmalıdır. 4- Sandıklı baza 
olmalıdır. ll 5-Bazada 4(dört) adet mukavemetli amartisör ve | adet emniyet kilidi 
(stoplama sisleri bulunmalıdır. 

2. Kalem: TEK KİŞİLİK BAZA BAŞLIĞI  

1-Sunta üzerine kalınlaştırma yapılıp kumaş döşemesi yapılarak imal edilmiş olmalıdır. 
2-90 cm ebatında olmalıdır. 3-Baza ile uyumlu olmalıdır. 

3. Kalem: TEK KİŞİLİK YATAK 

1-90x190 cm ebatlarında olmalıdır. 2-Ortopedik olmalıdır. 

4. Kalem: SEHPA a 50x50x42 h (4 / -2 cm) ölçülerinde olmalıdır. al 2- Üst tablo 30 mm 
yonga levha üzerine laminat kaplı olacak ve kenarları 2x33 mm PVCİ. 

ile kaplanamalıdır. | 

Ayaklar ve gazetelik kısmı 18 mm, melamin kaplı yonga levhadan olacak ve kenarlârı|. PVC 
kaplanmalıdır. ll 

Sehpanın zeminle teması en az 5 mm. yükseklikte plastik ayaklarla olmalıdır. 5- Darbelere 
karşı koruma amaçlı ambalajlanmalıdır. 

5Kalem: BİLGİSAYAR TAKIMI  

1-İşlemci teknolojisi en az 7 nci nesil Intel Core 15-7400T serisi veya dengi olmalıdır. 2-
İşlemci temel frekansı en az 2.4 GHZ olmalıdır. 3-İşlemci üzerinde en az 6 MB cache 
bellek olmalıdır. | 4-İşlemci üzerinde en az fiziksel 4 core olmalıdır. 5-Bellek en az $ GB 
DDR4 2133MHZ olmalıdır. | 6-Bilgisayar üzerinde en az 240 GB kapasiteli SSD olmalıdır. 
| 7-Ekran en az 215 ebatlarında 1920x1080 çözünürlüğü desteklemelidir. 8-Üzerinde en 
az SD/MMC kart okuyucusu olmalıdır ve SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro tiplerini 
okuyabilmelidir. 9-Anakart üzerinde dahili olarak en az 2 adet USB 3.0, 3 adet USB 2.0 ,.1 
adet HDMI, ladet ses giriş/çıkış combo jack veya 1 adet mikrofon giriş portu ila ses çıkış 
portu olmalıdır. 10-Üzerinde dahili en az 1 adet gigabit Ethernet port ve 802.1 laç, 1x1, 
Wi-Fi * Bluetooth 4.0 kablosuz LAN olmalıdır. 11-Üzerinde DVD-RW olmalıdır. 

3. Klavye tuş düzeni O ve Türkçe olmalıdır 

4. Klavye ve mouse kasa ile aynı marka olmalıdır. 

— 

14.Klavye ve Mouse kablolu olmalı renkleri bilgisayar rengi ile aynı olmalıdır. 15.Bilgisayar 
tümleşik yapıda olmalıdır. Bilgisayar ve monitör şeklinde yapılandırmalar kabul 

edilmeyecektir. 16 Üzerinde dahili olarak en az 720p webcam olmalıdır. 



6. Kalem: DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 1- İşlemci teknolojisi en az 7 nci nesil Intel Core 17-
7300U serisi veya dengi olmalıdır. 

2- İşlemci temel frekansı en az 2.7 GHz olmalıdır. 

3- İşlemci üzerinde en az 4 MB cache bellek olmalıdır. 

4- İşlemci üzerinde en az fiziksel 2 core olmalıdır. 

5- Bellek en az 16 GB DDR4 olmalıdır. 

6- Bilgisayar üzerinde en az 128 GB M.2 SSD ve 1 TB harddisk olmalıdır. 

7- Ekran 15.6” ebatlarında anti-glare özelliğine sahip en az 1366x768 çözünürlüğü 
desteklemelidir. 

8- Ekran kartı harici ve en az 2GB olmalıdır. 

9- Bilgisayar üzerinde en az dahili olarak MMC,SD,SDCH,SDXC kart okuyucusu, | adet ses | 
giriş/çıkış combo jack veya 1 adet mikrofon giriş portu ila ses çıkış portu, dahili hoparlör, 
HDMI | out portu, VGA out portu ve en az 3 adet USB port olmalı ve USB portlarından en az 
ikisi USB 

3.0 ve/veya USB 3.1 olmalıdır. 

10- Bilgisayar üzerinde dahili gigabit ethemet RJ45 port ve dahili 802.1lac, Ixl, WiFi * | 

Bluetooth 4.1 kablosuz LAN olmalıdır. 

11- Üzerinde en az 4 hücreli (Li-lon 32 Wh) batarya olmalıdır. 

12- Klavye tuş düzeni O ve Türkçe olmalıdır 

13- Üzerinde dahili olarak webcam olmalıdır. 

14- Dahili TPM (Trusted platform module) modüle sahip olmalıdır. 

7 Kalem; YAZICI 

I- Yazıcının baskı teknolojisi Siyah/Beyaz lazer olmalıdır. İ 

2- Yazıcının basım hızı A4 için dakikada en az 18 sayfa olmalıdır. 3- Yazıcı en az 600 x 600 
dpi baskı çözünürlüğüne sahip olmaldır. 

4- Yazıcının en az 150 yapraklık giriş tepsisi ve en az 50 yapraklık çıktı tepsisi bulunmalı 

5- Yazıcı Türkçe fontları desteklemelidir. 6- Yazıcıda USB 2.0 bağlantı özelliği olmalıdır. 7- 
Gerekli bağlantı kabloları yazıcı ile birlikte verilecektir. 

8- Yazıcının aylık çalışma döngüsü 4000 sayfa veya daha fazla olmalıdır. 9- Yazıcıya ait 
kullanma kitabı (Türkçe) ve sürücü yazılımları birlikte verilecektir. 

10- Yazıcı Windows Xp, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, MacOs 9.x 



üstü işletim sistemleri ile uyumlu olmalıdır. 

8. Kalem: ÇEKYAT 

Koltuk Hali Ölçüleri 1- Oturum derinliği 50-60 cın aralığında olmalıdır. 

2- Oturum yüksekliği 40-45 cm aralığında olmalıdır. 

3- Oturum boyu 150-200 cm aralığında olmalıdır. 

4- Yükseklik (Sırt Dahil) 75-85 cm aralığında olmalıdır. 5- Boy (Dıştan Dışa) 180-200 cm 
aralığında olmalıdır. 

6-En (Dıştan Dışa) 90-100 cm aralığında olmalıdır. Yatak Hali Ölçüleri 

1- Boyu 150-200 cm aralığında olmalıdır. 

2- Eni 100-115 cm aralığında olmalıdır. 

3- Rengi İdaremizce belirlenecektir. 

9. Kalem: OYUNCAK DOLABI 

1- En az 8 (sekiz) çekmeceli ve 4 (dört) bölmeli, dolap gövdesi en az 18 mm MDF 

malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 

2-Dolabın arkasında en az 5 mm MDF malzeme kullanılmış olmalıdır. 

3-Dolap gövdesinde en az | mm PVC, dolap çekmecelerinde en az 2 mm PVC 

kullanılmalı ve dolap çekmeceleri çeşitli renklerde olmalıdır. 4-Oyuncak dolabı ölçüleri : 
120x 38 x 90 h em den aşağı olmamalıdır. 

5- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 

10. Kalem: ELEKTRİKLİ ÇAYDANLIK 

8 It kapasiteli olacak. 

Kazanın içerisinde demlik haznesi olacak. 

Elektrikli ısıtıcısı olacak ve otomatik 1sı kontrol sistemi bulunacak. Ana gövde paslanmaz 
çelik olacak. 

Dem haznesi ve süzgeci paslanmaz çelik olacak. 

Toplu tüketim için kullanım uygunluğu olacak. 

Isı yalıtımlı kulplarla taşınabilecek. 

ogşgamaappihpr 

Çift musluklu olacak. 



AM... 

Çay makinesinin altına uygun ebatta ve su dökülmesini engelleyen tepsisi bulunacak. 

Sayfa 3 

J1.Kalem: SET ÜSTÜ OCAK 

1-Gözü Gazlı Emaye olacak 2-Gövde Renk: Beyaz olacak 3-Düğmeden Çakmaklı olacak 4-
Havuz Bek Gaz emniyetli olacak 5-220-240 V, 50-60 Hz olacak 

12.Kalem: ELEKTRİKLİ KAHVE MAKİNESİ 

a) 18/10 Cr-Ni paslanmaz çelik gövde olacak 

b) 4 fincanlık kapasitesi olacak | 

c) Kolayca kontrol edilen açma kapama düğmesi ve lambası olacak 

d) 360 derece dönebilen portatif alt besleme ünitesi olacak 

e) Ergonomik el yakmayan ısıya dayanıklı siyah plastik kulpu olacak 

13.Kalem: OTOSKOP SETİ 

1.2.5 volt ultravioleden arınmış zenon halojen aydınlatmalı olmalıdır. . 2. Işık çıkışı 
otoskopun arka kısmından uç kışıma doğru olmalı, yansımasız ve bozulmayı görüntü elde 
edilmelidir 3. Otoskop başlığı darbelere dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. 4. 
Otoskop başlığın enerji kaynaklarına takılacak kısmı konnektör kilit sistemli olmalı, bul 
sayede kendi markasının değişik enerji kaynaklarında da kullanılabilmelidir. . 5. Otoskop 
başlığının 3x büyütme yapan optik camlı gözlem penceresi olmalı, çizilmeye dayanıklı 
olmalı ve kendi ekseni etrafında 3609 dönebilmelidir. | Vi 6. Sağlıklı bir muayene için 
yansımaları azaltmak amacıyla otoskop içi mat siyal olmalıdır. li 7. Gerektiğine otoskop ile 
orta kulak pnömatik testi yapılabilmelidir. Bunun için opsiyole i insuflasyon pompası 
olmalıdır. Pnömatik muayene için gözlem penceresi ile otoskop başlığın arasında conta 
olmalı ve gözlem penceresi hava geçirmez bir şekilde başlığı e lenebilmeii | Vi . Gözlem 
penceresi kaybolmayı önlemek için başlığa vidalanmış olmalıdır ve sade CE tomavida ile 
sökülebilmelidir. Gözlem penceresi ve lens olarak iki parçadan oluşmalıdır Sadece zarar 
gören kısım değişebilmelidir. 9. Otoskop başlığın 3,5 - 4,5 - 5,5 mm çaplarında metal kilit 
sistemli sanalon il maddesinden yapılmış, herhangi bir antiseptik ile dezenfekte ve max. 
134*c'de otoklavâ. girebilen sürekli kullanım spekulumları olmalıdır. 10. Set ile beraber 
kulak zarı testinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için sürekli kullanın) spekulumlarının 
ucuna takılan yumuşak tek kullanımlık uç verilmelidir. 3mm'lik melanin paket(40 adet) ve 
Smm”lik uçlardan | paket (40 adet) verilmelidir. : 11. Otoskop ile beraber masa üstü şarj 
cihazında şarj olabilecek bir handle verilmelidir. Şa) cihazında iki adet şarj yuvası olmalı ve 
isteğe bağlı olarak iki adet handle aynı anda Şarj 

edilebilmelidir. Masa üstü şarj cihazı pilin doluluk durumunu ölçmeli, gerektiği kadar şarj 

ettikten sonra otomatik durmalı ve bu durumu ışıklı göslermesiyle bildirmelidir. 12. Set bir 
çanta içinde olmalıdır. 

13. Cihaz 2 yıl fabrika, 10 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis temin garantisi 



taşımalıdır. 14. Cihazla beraber 1 adet yedek batarya verilmelidir. 

14.Kalem: TANSİYON ALETİ PEDİATRİK (STETOSKOP DAHİL) 

1-Tansiyon aleti Perfect Aneroid tipinde olmalıdır. Manometre haznesi ve puar kaşığı ni kel 
kaplama 

kromajlı olmalıdır. Manometre gövdesi ve puar kaşığı tek parça olmalı, vidalanmış veya 
yabı ştırılmış 

olmamalıdır. Manometre kadranı hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalıdır. 2-
Manometrenin camı metal çerçeve üzerinde bulunan özel yuvasına oturmalı, manometre 

cam çerçeveden ayrılmamalıdır. 

açıldığında 

3-Manometre gövdesi üzerinde kalibrasyonun geçerlilik tarihini gösteren üretici fim 

tın| ismini 

taşıyan orijinal bir etiket bulunmalıdır. 

4-Manometre 48 mm çapında olup, skala üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve ba azın 
seri 

numarası skala üzerinde baskılı olmalıdır. 

5-Manometre, düşük basınçta çalışmasını sağlamak için üç kanallı (iki giriş ve bir çıkış) olr 
alıdır. 

(Birinci kanal puardan aldığı havayı tazyik kesesine vermeli, ikinci kanal tazyik kesesirid ki 
havayı k 

manometreye taşımalı, üçüncü kanaldan da iç lastikteki hava boşaltılarak ölçümün gör; 
ekleşmesi 

sağlanmalıdır.) Hava verilirken manometre ibresi aşağı-yukarı titrememelidir. | 

6-Manometre iç mekanizmasında plastik malzeme kullanılmamalı, manometre — 
vdesinden 

manometre diyaframına hava taşıyan boru bakırdan yapılmış ve sıkıca lehimlenmiş 
olmalıdır i 

7-Manşet dış bezi yapışkanlı olup, dayanıklı kumaş ve iplikten dikilmiş ve üzerinde mari 

belirtilmiş olmalıdır. 

8-Manşet dış bez ölçüleri 10X39 em olmalıdır. Manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı İç g- 

belirtilmiş olmalı ve manşet üzerinde steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır. 
9-Manşet iç lastik ölçüleri 7X20 cm (4/- 2 cm) olmalıdır. 



10-Manşet iç lastik vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında da al 
şişmeli | 

ve gevşememelidir. 

vel menşei 

9 cm) 

11-Manşet iç lastik hortumları çiftli olup, çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize 
kauçuktan 

imal edilmiş olmalıdır. 12-Puar yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalıdır. | 

13-Puar, iç lastiği (tazyik kesesi) kolayca şişirebilmeli ve puar dip kısmında filtresi bulunma 

a RF 

ıdır. 

T.C. AĞRI VALİLİĞİ Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü 14-Alet, iyi cins suni deriden yapılmış, sağlam 
dikilmiş ve üzeride orijinal markası belirtilmiş çantasında olmalıdır. 15- Cihazla birlikte 1 
(bir) adet stetoskop ücretsiz verilecektir. 

ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır. | 

| | 

16-Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları 
ile l 

17-Tansiyon aleti Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır. 

18-Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, 150) haiz 

Bilgi Bankası'na kayıtlı olmalıdır. 

15.Kalem: OFİS TİPİ MASA 

1- Masa üst tablası 30mm lamine kaplama olacaktır 

2- Masa üst tablası kenarı ve gözüken kenarlarda 2 mm pvc kullanılarak kapatılacaktır 3- 
Masa uzunluğu en az 2 metre olacaktır 

4- Masa genişliği en az I metre olacaktır 

5- Masa yüksekliği en az 73 cm olacaktır 

6- Masa oval veya köşeli olabilir 

7- Masa traves 50x30x1,5 mm kesitli metal profilden olacaktır 

8- Masa ayakları metal ayak olup elektrostatik toz boya ile boyalı olacaktır 



9- Masa ayakları en az 50x50x1,5 mm kesitli metal profilden olacaktır 

10-Masa ayaklarının alt kısımlarında plastik ayak olacaktır 

16.Kalem: MAKAM KOLTUĞU 1- Koltuğun oturağında ve sırt yaslanma kısmında en az 32 
dns kesme sünger olacaktır 2 -Koltuğun oturağındaki ve sırtındaki sünger döşemeye dikili 
olacaktır. 

3- Koltuğun ayakları kromajlı elips metal yıldız ayak olacak ve üzerinde 5 adet hareke tl). 

teker bulunacaktır 

4- Koltuğun kolçakları kromaj kaplı elips metal boru olacak, gövde rengi ile kolçak üst taraf 

aynı suni deri ile kaplanacaktır. 

5- Koltuğun iskeleti özel olarak koltuk formunda preslenmiş monoblok ahşap koni 

olacaktır 6- Koltuk suni deri ile istenen renkte kaplanmalıdır İ 7- Koltuğun yukarı aşağı 
hareketini sağlayan gazlı amortisörü olacaktır 

8- Koltuğun arka oturak ve sırt kısmı belli açı ile arkaya yatabilen ve bir kol yardımı ile a i 

konumda kilitleme yapabilen mekanizması olacaktır 

9- Koltuk kendi etrafında 360 derece dönme kabiliyetinde olacaktır 

10- Koltuğun oturma derinliği en az 46 cm olmalıdır 

11- Koltuğun oturma yüzey genişliği en az 48 cm olmalıdır 

12- Koltuğun arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği en az 62 cm olmalıdır 13- 
Koltuğun arkalık genişliği en az 48 cm olmalıdır 

14- Koltuğun yıldız ayak çapı genişliği en az 60 cm olacaktır 

w A »” 

A... — 

modeli 

üretici 

Ulusal 

T.C, “AĞRI VALİLİĞİ Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü 

15-Koltuk boyutlarında */-942 cm tolerans olabilir. | 

17.Kalem: BEKLEME KOLTUĞU | 1- Koltuk ana taşıyıcı metal iskelet olacaktır 

2- Koltuk iskeleti en az 1,5 mm metal saç olacaktır 3- Koltuk ana taşıyıcısı en az 58x58x1,5 
mm, ayaklarda en az 48x30x1,5 mm profilde olacaktır Iİ 4- Koltuk derinliği en az 60 cm 



olacaktır 5- Koltuk genişliği en az 170 cm olacaktır 6- Koltuk oturma derinliği en az 41 cm 
olacaktır 7-Koltuk oturma yüzey genişliği en az 158 cm olacaktır | 8- Koltuk arkalık üst 
kenarı oturma yüzeyinden yüksekliği en az 40 cm olacaktır 9- Koltuk oturak ve sırt 
döşemelerinde en az 28 dansite kesme sünger olacaktır | 10- Koltuk metal aksamları 
elektro statik toz boya ile boyalı olacaktır 11- Koltuk suni deri ile istenen renkte 
kaplanmalıdır 

12 Koltuk boyutlarında t/-62 cm tolerans olabilir. 

18.Kalem: SU SEBİLİ 

1-Damacana gizli olmalı, damacana için adaptör kapağı olmalıdır 2-Soğutma kapasitesi: en 
az: 21 /saat olmalıdır 

3-Isıtma Kapasitesi: en az 31 /saat olmalıdır 

4-Soğuk Su-derece aralığı: en fazla 5-12 derece aralığı olmalıdır 5-Soğuk Su tank kapasitesi: 
En az 3L olmalıdır 

6-Sıcak Su kapasitesi: En az IL olmalıdır. 

7-Boyutlar: En fazla olarak; Yükseklik:1 10cm, Genişlik:40cm, Derinlik:40cm olmalıdır. 8-
Bardaklık aparatı olmalıdır. 

İyprer 

— 

Sayfa 7 

Teklife sunulan ürünler bir bütün olarak alınacak kısmi teklif verilmeyecektir. Yüklenidi 
Firma sistemi mevcut sisteme entegre ederek çalışır konuma getirecek, kurumun 
belirleyeceğ kişilere eğitim vererek cihazın kullanımı hakkında eğitim verecektir. 

Video / Ses Çıkışı 

 


