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SAĞLIK BAKA}.ILIĞI

rünriyg KAMU HAsTANEreN KuRUMu
Ağn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Selaeterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921 3Ç
KONU : Teklife Davet

23l0|12020

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağda cinsi ve miktarı yazılı KABLOLU KLAVYE MOU§E SETİ VE
24 poRT AKILLI sİwİcn ALIMI işi 4734 Sayılı Kaıııu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında
alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatnın 27rcln020 tarih ve saat 12:00'e kadar
hastanemiz saün alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi
rica ederim.

Teklif Mektubu Dıvet

Bilgilerinize arz ederim.

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyaya^ ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kazıntısilinti ve dtizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacalııtır.
_ Malın tiirtine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresliAğn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmelıtedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satuı almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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DiyADrN DEvLET rıasrewpsi

KABLoLU KLAvyE MoUSE sETi TEKNir şenrNeıvmsi

KLA\ryE özBı,ı,irıeni

QWERTY Türkçe Tuş takımlı,

Windows l0 ile tam uyumlu, Android 5 ile uyıım (sınırlı olabilir)

Tilrkçe ve Q klavye standardında olmalıdır. USB veya PS2 portundan bağlanmalıdn. Windovsun bütitn işletim
sistemleri, ACPI destekli olmalıdır. Üzerinde kısa erişim tuşlan (back, fonvard, mute, ses kontrol, nedia, mail, web,

search, calculator) bulunmalıdır. Num lock, F lock ve caps lock tuşları aynı zarrıanda ış*lı uyanh olmalıdır. Sıvı
sıçramasma dayanıklı tuş tasarımuıa süip olmalıdır. Yazılımsız kolay kurulınalıdır. Ergonomik olınalıdır, yazı
yazma srasmda eller ve bilekler doğal pozisyonunda tutıılabilmelidir. Q MS Comfort Curve Value Pack siyatı
(B2L00060) veya muadili olmahdır.

MAUSEÖZELLİKLPN

Dört yönlü kaydırma tekerleğine, Windows düğmesine ve geri düğmesine süip 7 butonlu Mouse (fare),

En az3 butonlu, bir scroll tekerlekli ve optik olınalıdır. 2x tıklama butonlu olmalıdır. Optik sensor ttlm y{lzeylerde

çalışmalıdır. Kablo uzunluğu en az 1.5 m olınalıdıı. X4 yü}sek hzlı optik motorlu EOOdpi/400OFPS. USB 2.0 veya
PS2 soketli olmalıdır. Optik Mouse için uygun tek renkli Antistatic mouse pad ile beraber verilmelidir. Windows
7l|OlXP, Mac OS X işletim sistemlerini desteklemelidir. .{4 Tech OP 3D moı§e veya muadili olmalıdır

En az üç yıl garaııti,

Türkçe veya İngilizce dil desteği
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