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l7.06.2020

Teklif Mektubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı KARTLI GEÇİŞ SİSrrlVrİ ALIMI işi 4734

Sayıh ramu İhale Kanunun 22|D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fıyatının |9.06.2020 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi
yada diyadindh@gmail.com adıpsine göndermenizı rİca ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve Müdiİrü

7

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
_ renıne( rakam veyaya^ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doidurulan tızerİnde kazıntı silinti ve düzeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeYe alınmaYacaktır.

- 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.
_ _ Ahmlar http://*w.agriihale.gov.trle_posta adresli ASı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
_ Ahm konusu cihaz ise eğitimi sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya veİilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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K BAİ(ANUĞİ

Ağrı İı sağılk Müdüılüğü

KARTLİ GEÇlŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Okuyucunun ana işlemcisi 8 bit olmalıdır.

2. Kullanıcı parmakizi haricinde kartla giriş yapabilmesi için okuyucunun aynı zamanda kart okuyucusu da

olmasl gerekmeKedir.

3. 13.56 MhzMifare kart okuma frekansına sahip olmalıdır

4. Kart okutma mesafesi ,t -9 cm arasında olmalıdır.

5. Okuyucunun okuma yapabileceği kaytlı parmak izi kapasitesi 3.000 adet olmalıdır.

kartı okuma ve parmak izi okuma tepkisi < 0.1 sn altnda olmalıdır.

pannak izi okuma tepki süresi < 0.5 sn altında olmalıdır.

parmak izi tanıma süresi < 1.5 sn altında olmalıdır.

FAR değeri s0.0OOO4o/6 altında olmahdıİ.

10. Okuyucunun FRR değeri s0.,t5% altında olmalıdır.

bağlantısı RS485 protokolünü destekleme|idir.

çalışma gerilim değer|eri DC 9 - 15V / 200mA olmalıdır.

üzerinde ışıklı uyarı ve buzzer ile sesli uyan vermelidir.

14. Okuyucuda zorlamalara kaşı sesli uyan veren alarm mekanizması olmahdır.

l5. Güneş ışığından etkilenmemesi için okuyucunun sensör tipi aklllı sensör olmalıdır.

'l6. Cihaz ağırlığı 250 gr olmalıdır

17, Cihaz boyutları 1 25mmx56mmx47mm olmalıdır
,l8. Cihazın çallşma sıcaklığı -10'C ile + 55'c Derecede çahşabilmelidir.

19. Cihazın çalışma ortamının Nem şartlan 5o/o - 95oA ortamlannda çalışabilmelidir.

20. Okuyucunun uluslar arası geçerli CE (EuropenConformity), FCC (Federal
isions), üreticinin ve ithalatçının lSo 9001:2000 Kalite Yönetim sistemi

1,1.
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sertifikalan olacaktır

ve Mali lşl"ı


