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M üdürlüğüm üz ve bağlı b irim lerde kullanılm ak üzere aşağıdaki listede m iktarı ve birim i belirtilen 4 Kalem 
m al/ hizm et 4734 Sayılı K .İ.K  ’nun 22/d m addesine göre alım ı yapılacaktır. İlgili alım a ilişkin KDV hariç birim  
fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak  16.02.2021 günü saat 14 :00 'e  kadar Patnos D evlet H astanesi Satın A lm a B irim ine 
gönderilm esi/teslim  edilm esi hususunda;

G ereğini rica ederim

İH TİY A Ç  LİSTESİ

r
Şakir KAYA

r - ““ "
S.No M alzem e Adı M iktar Birimi Birim  Fiyatı T oplam T utar

1 ÇAĞRI EL SETİ (lamba ve çağrı kumandalı) 60 Adet
2 ACİL KOD ÇAĞRI BUTONU 25 Adet
3 ÇAĞRI LAMBASI (kapı üstü) 5 Adet
4 POWER SUPPLY (GÜÇ KAYNAĞI) 2 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 16.02.2021 g ü n ü  s a a t 14:00’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek 
asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not:l-M al teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA
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TEKNİK ŞARTNAME

1 GENEL SİSTEM TANIMI

1.1 Hemşire çağrı sistemi hastanın rahatsızlanması durumunda hemşireyi uyarabilecek hemşirenin 
müdahale etmekte olduğunu belirtebilecek bir yapıda olmalıdır. Normal çağrı ve iki acil çağrı olmak üzere 3 
adet farklı çağrı sistemde bulunmalıdır. Bu yapı dahilinde hasta yatak başı ünitesi, el seti, kapı üstü lambası, 
banyo/tuvalet ipli çağrı butonu, kapı üstü lambası , ana gösterge paneli ve sistemin haberleşmesini sağlayan 
cihazlardan oluşmalıdır.

1.2 Tüm çağrı türleri farklı şekillerde yanıp sönen kapı üstü lambaları (yeşil, kırmızı, sarı renkli Led ) ve 
hemşire bankolarında bulunan hemşire çağrı göstergesinde oda numarası yatak numarası ve çağrı türünü 
gösterebilmelidir. Beş farklı odadan gelen çağrılar aynı anda görüntülenebilmeli, çağrılar önem sırasına 
koyulabilmelidir. Hemşire odada olduğunu bir butona basarak belli edebilmeli ve hemşirenin odada olduğu çok 
rahat olarak gerek panelden gerekse kapı üstü lambasından net olarak algılanabilmelidir.

1.3 Tüm çağrı düğmeleri karanlıkta kolay bulunabilmesi için arkadan aydınlatılmış olmalı ve daha parlak 
yanarak doğrulama lambası olarak kullanılmalıdır.

1.4 Oda kontrol üniteleri, merkezi kontrol ünitesi olmadan dahi kendi başlarına çalışabilmeli ve kapı üstü 
lambaları aracılığı ile çağrıları gösterebilmelidir.

Teklifi verecek firmanın entegrasyonu yapabilecek kapasitede olduğunu gösteren yetkili servis belgesinin 
teklifle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

ÜRÜNLER SİSTEME UYGUN ENTEGRASYONU, PROGRAMLAMASI YAPILARAK TEST EDİLİP 
TESLİM EDİLECEKTİR. AYRICA ÜRÜNLER ORJİNAL KUTUSUNDA VE 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR. 
ÜRÜNLERİN İMALAT VEYA DİSTRİBÜTÖR GARANTİ SORGULAMASI YAPILACAKTIR.

2- ÇALIŞMA PRENSİBİ
2.1 Normal Çağrı
2.1.1 Hasta el seti veya hasta başı ünitesindeki çağrı butonuna basarak çağrı başlatır. Koridor 

lambasının kırmızı kısmı, hasta el seti altındaki kırmızı ledli kısım daha parlak bir şekilde yanmalıdır.
2.1.2 Hemşire bankosundaki panel normal çağrı modu’na girmeli ve normal çağrı için gereken sesli ikazı 

vermeye başlamalı ve oda / yatak numarasını ana display inde görüntülenmelidir.
2.1.3 Çağrının iptali için 2 kez hasta yatak başı ünitesindeki reset butonuna basılmalıdır. İlk kez 

basıldığında müdahale yapıldığına dair sistem uyarı verir ikinci kez basıldığında sistem tekrar izleme moduna 
geçer.

2.2 Acil Çağrı
A ) Hata yatak başı üstündeki acil butonuyla oluşan acil çağrı :

2.2.a.1 Hemşire odada normal çağrı verilmiş ve çift fonksiyonlu reset tuşuna basılmış olması durumunda 
acil butonuna basıldığında acil çağrı verebilmelidir. Direkt olarak acil butonuna basıldığında acil çağrı 
verilebilmelidir.

2.2.a.2 Hemşire bankosunda ki hemşire ışığının yanındaki acil ışığı yanıp sönmeye başlar ve panel acil 
çağrıya göre sesli ikazda bulunmalıdır.

2.2.a.3 Kapı üstü lambasındaki kırmızı ışık hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlamalıdır.
2.2.a.4 Çağrının iptali için hasta yatak başı üzerindeki reset butonuna basılmalıdır.

B ) Tuvalet / Banyo ipli çekme butonuyla oluşan acil çağrı:
2.2.b.1 Hasta tuvalet ünitesindeki çağrı butonuna basarak çağrı başlatılmalıdır. Kapı üstü lambasının 

sarı ışığı yanmalıdır. Panelin acil ışığını yanmalıdır ve tuvalet / Banyo çağrısına özel sesli ikaz vermeye 
başlamalıdır.

2.2.b.2 Çağrının iptali için Tuvalet/Banyo ipli çekme butonu üzerindeki resete basılmalıdır.

3 - SİSTEMİ OLUŞTURAN PARÇALAR

3.1 HEMŞİRE ÇAĞRI PANELİ
3.1.1 Microişlemci tabanlı olmalıdır.
3.1.2 Aynı anda 5 adet çağrıyı gösterebilmeli ve çağrıları önem derecesine göre öncelik verebilmelidir.
3.1.3 Sesli ikazda bulunabilmen ve Çağrı sonlandırma Yetki verilmiş kartla yapıla bilmelidir.
3.1.4 Hemşire çağrı paneli ve Bilgisayar yazılımıyla beraber sorunsuz olarak çalışabilmelidir.
3.1.5 Sistemin bütün fonksiyonlarını üzerindeki tuşlar yardımı ile değiştirebilmen ve başka bir aygıt 

bağlanmasına gerek duyulmamalıdır.
3.1.6 Hafızasında gelen çağrıları tutabilmen ve istendiği zaman üzerindeki tuşlar vasıtasıyla bu olaylar 

görüntülenebilmelidir.
3.1.7 Üzerinde printer çıkışı bulunmalı ve olmuş bütün çağrıların yazıcıdan çıktısı alınabilmelidir.
3.1.8 Kullanıcı kartı masa üstü desktop ünitesi üzerindeki kart yuvasından geçirmek suretiyle sisteme 

girebilmeli ve bu kartların kullanıcı seviyeleri olmalıdır. Kullanıcılar kullanıcı seviyelerine göre masa üstü 
desktop ünitesine müdehale edebilmelidirler.



3.1.9 Masa üstü desktop ünitesi üzerinden hiçbir şekilde çağrı resetlenememelidir.
3.1.10 Netvvork sistemiyle bir netvvork kartı vasıtasıyla bağlanabilmen ve sorunsuz olarak çalışabilmelidir
3.1.11 Birim ile adres birimi arası haberleşme kablosu CAT5 olmalıdır. Birim RJ45 soketli olmalıdır.

3.2 HASTA BAŞI ÜNİTESİ
3.2.1 Hasta başı ünitesi, hasta el seti ve varsa tuvalet çağrı ünitesinden oluşmalıdır.
3.2.2 Her yatak için 1 adet olmak üzere standart elektrik kasalarına veya hasta başı trunk sistemine 

monte edilebilir olmalıdır.
3.2.3 Kolay basılabilmesi için anti bakteriyel yumuşak lastikten veya uygun bir beyaz tuş ile yapılmış 

kırmızı çağrı düğmesi ve yeşil iptal düğmesi bulunmalıdır.
3.2.4 Hasta başı ve tuvalet çağrı ünitelerinde çağrı butonları kırmızı renkte doğrulama LED i olmalıdır.
3.2.5 İptal butonu yeşil renkte ( çift fonksiyonlu ) ve yeşil bir led'e sahip olmalı ve hasta başı ünitesinde 

olmalıdır. Hemşire odada olduğunu belirtmek için bu çift fonksiyonlu butona. İlk basma işlemini 
gerçekleştirdiğinde sistem hemşirenin odada olduğunu belirtecek şekilde davranmalıdır. İkinci kez basıldığında 
ise çağrı iptal edilebilmelidir.

3.2.6 Birim ile adres birimi arası haberleşme kablosu CAT5 olmalıdır. Birim RJ45 soketli olmalıdır.

3.3 HASTA El SETİ ÇİFT KUMANDALI
3.3.1 Her yatak başı ünitesi için bir adet olmak üzere bağlanmalıdır.
3.3.2 Kolay basılabilmesi için antibakteriyel yumuşak lastikten yapılmış, kırmızı renkli çağrı düğmesi 

bulunmalı, yan çerçevesi aydınlatılmış olmalıdır. Çağrı esnasında bu yan led parlak olarak yanmalıdır.
3.3.3 Kırmızı renkli çağrı düğmesi karanlıkta kolay bulunabilmesi için arkadan aydınlatılmış olmalıdır.
3.3.4 Opsiyonel olarak lamba kontrolü ve sadece bir modül eklemek ve elsetinin gerekli modeli takılmak 

suretiyle çalışmalıdır. Bu işlem esnasında herhangi bir şekilde sistemde tekrar yükleme vb olaylar 
yapılmamalıdır.

3.4 HEMŞİRE ODADA BUTONU ( RESET BUTONU )
3.4.1 Hemşire odaya gelir gelmez hemşire odada butonuna çift fonksiyonlu yeşil reset butonuna bir kez 

basmalı ve reset üzerindeki yeşil led yanmalı ve bu anda kapı üstü lambasında kırmızı + Yeşil ışıklar yanmalı 
ve panel bu esnada sesli ikazını kesmeli ve sadece ana displayinde oda numarası görüntülenmen ve hemşire 
Ledi yanmalıdır. Reset tuşuna ikinci kez basıldığında sistem normal çalışma durumuna geçmelidir.

3.5 Kapı üstü Lambaları
3.5.1 Her çağrı tipine göre ayrı bir ışık veya ışık kombinasyonu ile yanmalıdır.
3.5.2 Her oda kapısı üzerine monte edilmeli, kırmızı, sarı, yeşil olmak üzere üç farklı renkte olmalıdır.
3.5.3 Hemşire odada için yeşil lamba kullanılmalıdır. Hemşire odada iken bir acil çağrı geldiğindede 

yanmaya devam etmelidir.
3.5.4 Kırmızı lamba odadaki en öncelikli çağrı türüne göre farklı aralıklarla yanıp sönmelidir. Normal 

çağrıda yanıp sönmeli , hemşire odaya geldiğinde bir butona basarak odada olduğunu belirttiğinde kırmızı+yeşil 
Led yanmalı bu esnada çıkabilecek bir acil çağrıda yeşil yanmaya devam etmeli kırmızı tekrar yanıp sönmeye 
başlamalıdır.

3.5.5 Sarı lamba yanıp sönerek WC/Banyo çağrısını göstermelidir.
3.5.6 Birim ile adres birimi arası haberleşme kablosu CAT5 olmalıdır. Birim RJ45 soketli olmalıdır.

3.6 Tuvalet Çağrı Ünitesi
3.6.1 Her tuvalet için 1 adet olmak üzere standart elektrik kasalarına monte edilebilir olmalıdır.
3.6.2 Kolay basılabilmesi için uzun bir ip ve çağrı iptal düğmesi bulunmalıdır.
3.6.5 Birim ile adres birimi arası haberleşme kablosu CAT5 olmalıdır. Birim RJ45 soketli olmalıdır.

3.7 Oda kontrol Ünitesi ( Adres Modülü )
3.7.1 Oda kontrol üniteleri mikroişlemci kontrollü olmalıdır.
3.7.2 Sistem ağına 256 adet oda kontol ünitesi ve her oda kontrol ünitesine 1 hasta başı ünitesi ve buna 

bağlı el seti ,bir hemşire odada, bir tuvalet çağrı ünitesi ve bir kapı üstü lambası bağlanabilmelidir.Bir Multsvvich 
kullanılarak hasta başı ünitelerinin sayısı artırılabilmelidir.

3.7.3 Oda kontrol üniteleri Hemşire çağrı paneli, bilgisayar programı, masa üstü desktop ünitesi olmadan 
dahi kendi başlarına çalışabilmen ve kapı üstü lambaları aracılığı ile çağrıları gösterebilmelidir.

3.7.4 Panelle tüm haberleşmeyi sağlamalıdır.
3.7.5 Çağrı esnasında çağrı ile ilgili bir reset olayı olmadığı sürece panele çağrıyı yollamaya devam 

etmelidir.
3.7.6 Panele oluşan çağrı tipine göre haber verebilmelidir.
3.7.7 Oda kontrol üniteleri kablo bağlantısı yapılırken bağlı ana kontrol ünitesine bir geri kablo 

çekilmemelidir ( sistem çevrimli bağlantılı deil doğrusal bağlantı olmalıdır.)
3.7.8 Birim ile diğer adres birimleri arası haberleşme kablosu CAT5 olmalıdır. Birim RJ45 soketli 

olmalıdır.
3.7.9 Cihaz üzerinde 9 adet LED çıkışı bulunmalıdır.



3 adet kapı üstü ledi için 
2 adet buton ledi için 
1 adet elseti ledi için
1 adet hard bit ledi (cihazın çalıştığını göstermelidir.)
2 adet habereşme ledi için

3.8 Multisvvitch

3.8.1 Hasta odalarında birden fazla yatak varsa ve oda bazlı adres olarak sistem kurulacaksa bir odada 
her 5 yatak için max 1 tane kullanılmalıdır. Yatak bazlı adresli sistemde ise 5 yatak için max 1 adet kullanılarak 
kapı üstü lambasının ortak kullanılmasını sağlamalıdır.

3.8.2 Birim ile adres birimi arası haberleşme kablosu CAT5 olmalıdır. Birim RJ45 soketli olmalıdır.

3.11 Güç Kaynağı

3.11.1 SMPS olmalı ve 12-14V/DC aralığında ayarlanabilmelidir ve en az 20A değerinde yüksek akım 
üretebilir ve kısa devre korumalı olmalıdır.

Sistem montaj, devreye alma, en az 1 yıl arıza müdahale ve ürün garantisi dahil olacaktır. Ürünler 10 yıl yedek 
parça temin garantili olacaktır.

60 Adet Kablolu Çağrı El Seti (Lamba ve Çağrı Kumandalı) 
25 Adet Banyo -  WC ipli Acil Çağrı Butonu 
5 Adet Kapı Üstü Çağrı Lambası 
2 Adet Güç Kaynağı Power Supply
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