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Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 835294ll-|0l11406
Konu : Teklif vermeye Davet (Doğudan Temin)
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Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik
özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayı|ı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın
alınacaktır.

iıgııi malzer
llgl|l
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Idari Şartlar:

l.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyalı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.Piyasa Fiyat araştırma mehuplarlk./.|!.lZOll Saat:l.?:00'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. TekIiflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara
belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
6.Ödeme en geç l50 ÜÜZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktır.
7. İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.
8. İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet
ile ilgili kiterleri de değerlendirir.
9. Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyüut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin
yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme süiptir.
l O.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
l l. Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında ma|zemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul
komisyonunca değerlendirilir.
l 2.Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
l3.Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
l4.TürkiYe Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden
TİTUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak ,ururl* rücu edilecektir.

Adres :Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO.193 K.l SatmAlma Birimi Adapazar/SAKARYA (Merkez Kampüsü)

"Tel: 0264 888 40 14 (SABiT) 444 54 00 (SANTRAL)
(Dahili: ) |614 Bilgi İçin: ASUMAN ŞAHİN Faks: 0264 275 67 40"
E-mail : Doğrudanteminiçin: seahdogrudantemin@gmail.com
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SAKARYA ÜNİvpnsirpsİ gĞİrİııı vp ARAşTIRMA rıasreNgsİ
KART KABI şanrxeıvrrcsi:
l-) Şeffaf olmalıdır.
2-) Kırılmamalıdır.
3-) Kart hanesi

sür$ilü ve çapaksız olmalıdır.

4-) Numune değerlendiri lecektir.

ll.

SAKARYA üıı.ıivPnsirnsi eĞiriı,ı vp ARA şTIRMa ııa sraNpsi

ıvıiranr KART

rrxxix şmrxıvınsi:

Frekansı 13,56 MHz, Haberleşme hızı 106 KBaud olmalıdır ve hafizası l Kb
CMOS
EEPROM olmalıdır.
1-) ÇalıŞma

2-) Çip ömrü ortalama 3 ( üç )

yıl olmalıdır.

3-) Kart ile ortalama l00.000 ( yüz bin okuma yapılabilmelidir.
)
4')

-

25 oC ile +70oC sıcaklık aralıklarında
çalışabilmeli ve nıutlaka ISI/IEC l4443 Standartlarında

olmalıdır.

5-) BoYutları ISO Kredi kartı standartlarında ( 760 mikron kalınlıkta: 54mm
x 86mm ebatlarında )

olmalıdır.
6-)

kart yijzeyi pürüzsüz, parlak ve kart çeperleri çapaksız olmalıdır.

7-) Her kart 32kbit unique ID sahip olmalıdır.
8_)

Kart üzerinde 16sektör bulunmalıdır.

9_)

Kart üzerindeki sektörlere ulaşım çift sektörlll olmalıdır.

l0-) Mifare kartlarda orijinal çipler kullanılmalı ve yüklenici firma bunu taahhüt
etmeli ve
belgelemelidir.
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SAKARYA ı_rııİvpnsİrpsi pĞİriM VE ARAŞTIRMA ı-ıasreNpsİ

ninox rnrcşir şı.nrxııınsi:
l-) Magiccard Enduruo+ kart basma cihazına uyumlu olmalıdır.
2-) Renkli baskı yapabilin ribon olmalıdır.
3-) Minimum 300 Kart/Baskı (Tekyüz) kapasitesine sahip olmalıdır.
4-) Firma numune getirmelidir. Getirilen numuneye göre karar ı,erilecektir.
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SAKARYA Üİ{İVERSİTESİ

EĞİTİİİa

VP ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOYO TEKNİK ŞARTNAMESİ:

l)

Yakaya veya kemere takılabilme özelliği olmalıdır.

2-) Krom olmalıdır.

3-) Yuvarlak tıp olmalı, kolay bozulmamalıdır.
4-) ortasında Hastanemiz logosu (damla tip
şeklinde ) yapışık olmalıdır.
5-) İp uzunluğu en

az40 cm olmalıdır.

6-) Firma numune getirmelidir. Getirilen numuneye göre karar
verilecektir.

