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u$AK trNivEnsiresi nbirirvr vE ARA$TIRMA HASTANESI

SAYI:4578601119341V
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I{ONU:TEKLIF

4734 sayltKamu ihale Kanunun 22ldmaddesi kapsammda hastanemizin ihtiyacr olan
TELS|Z ALIMI igi yaprlacaktrr. Ahmrn en diiqiik teklifr veren firmadan y

verebilecefiniz EN nU$i-rf KDV HARIQ birim fiyat teklifleinizi, teklifte
stinii saat 14:00 kadar hastanemizde olacak gekilde gdndermeniz hususunun;

.

GereEini rica ederim,

EKLER:

1

Adet ihtiyag Listesi

Srra

Mal Kaleminin Adt ve Ktsa

No

Agtklamast

L

TELS Z

Birimi

adet

Miktarr

Teklif Edilen Birim
Fiyat (Para birimi
belirtilerek)

32

Toplam Tutar (K,D.V Harig)

Ugak Universitesi E[itim ve Aragttrma Hastanesi ( Do$rudan Temin Birimi)
Fevzigakmak Mah. Denizli Cad. NO:4 Ugak
OO Dahili 4362 Faks 02762238475
Ayrrntrlr Bilgi igin G. SENTURK

Tel0276224OO

Tutarr (Para birimi

belirlilerek)

tirir,q.LlANALOG
1.

KONU:

Bu teknik qart
bandr Diiiial/

nl rnlsizi rnrNiK

$ARTNAMESI

UHF
stanemiz Giivenlik Flizmetleri' nde kullanrlmak iizere ahnacak
telsizi ozelliklerini kapsamaktadrr.

2. GENEI, OZNIIITLER:
haberleqmesi yapabilecek
2.1-DMR (TDMA) El telsizleri hem sayrsal hem de analog telsiz
kapasiteye sahiP olacaklardrr.
Z.i -tlarici kul akhk v e mikro fon b afl anab ilecektir'
2.4 -Cihaz bi I gi sayar yardtmt ile pro gramlanabilecektir'
olarak 200
2.s-Rltelsizi ile birlikte en az 1500 mAh 'lik t,ityum Ion bir batarya,(Opsiyonel
lacaktrr'
rnah batarya),
2.6a-Prcgram
2.6b-Crhazda
bulunmahdrr'
2.9-Cthazda meggul kanal kilidi, ve gdrtigme z anstntrlaytct ozellikleri
2.lo-cihazda cTCSS /DCS Ton kodlu susturma olmahdrr.
2]]-Cihazda 12.5125 KHz kanal band arahfirnda ayarlama imkanr olmahdrr'
lmel idir.
2, 1 2 -CihazLn g rkr g giicii s eviy e si kanal b aznda ay arl anabi

ID tanrmlanabilmelidir.
CE Sertifikasrna sahip olacaktu'
2. | 6 -Cihaz Dij ital ve Analo g o larak gahqabilmelidir'
ihtiva etmelidir.
2.17 -Cihazgeiektifinde iletigim giivenlifi igin scrambler ozellifiini
2.1 8 -Cihaz repeter ile gah gabilmelidir'
2. 1 9 -Cihaz maksimum 2 8 OGr' o lmahdtr'
2.2}-Cihazda aynr fiekansr 2'ye bolme ozelli$ olmahdrr'(Qift slot)
2.21-Crhazkigisel ga[rr ve grup ga[nsr alabilmelidir
tize[igibulunmahdrr.(Dijital kanalda iken analog olarak gelen
2.22-Cihazda Mix
"t-u".t
anonsu duyabilme ozelli$)
gerekli olan rooming
2,23- Cthazopsiyonel olarak birden fazlatekrarlayrct kullamlan yerlerde
otomatik olarak
mod ozellifini desteklemelidir. (cihazsinyal seviyesine gore tekrarlayrcryr
segebilmelidir)
zi+- cinazopsiyonel olarak giivenli haberlegme igin en az I28 karakter $ifreleme ohnahdrr'
2.25-Cihazopsiyonel olarak uzaktanagrhp kapatrlabilmeyi desteklemelidir'
iiZ-cliiopsiyonet olarak uzaktankapsamaalarunda olup olmadr[r kontrol edilebilmelidir'
gafrt
2.27-C\hazopsiyonel olarak yetkilendirilebilmeli, oncelikli gafrr almah ve oncelikli
yapabilmelidir.
zig-ctnaz. opsiyonel olarak (pseudo trunk dzellifini desteklemelidir) dijital modda iken,
(otomatik olarak seqilerek)
aynr frekansti mevcut olan2 slottan hangisi boqsa o slot iizerinden
grup
gonderme yapmayr destekleyecektir. Bu sayede daha az frekans kullanrlarak dal-ra fazla
yonetilebill".k u. olasr kanal megguliyeti minimuma indirgenebilecektir,

2. I 4 -Cihaza

2.1 5 -Cihaz

3

TEKNiK 6ZNTI.II<LER:
Bandr: 400-47 0 Mhz

3, I -Frekans

3.2-Crhanngrkrg giic1i en az 4 W olmahdn ve cihazkademeli gtig ayanna sahip olmahdrr.
3.3-Crhannbatarjakapasitesi tam garj ile en az 16 saal goriigme siiresine sahip olmah'
3,4-Cihann kanal sayrsr en az 32 olmahdrr.
3.5-Crhaz MIL-STD810 C/D/E standartlarrnr kargrlayacakttr.

3,6-C\hazen az IP55 tozve su kQrumasma sahip olmahdrr'
3.7-C\hazCTCSS ton ve Dijital ton squelch'li olacaktrr'
3.8-Cihazrn gahqma srcakhfr -30C +60C olmahdrr'
gahqabilmelidir'
3.8-Cihaz farkh marka konvansiyonel telsizlerle uyum iginde
4 ECi'riM
hakkrnda kullanrct
4.1- Teklif edilen cihazlann teknik donarumr, programlamasl ve kullanrmr
personellere i.icretsiz e[itim verilmesi taahhiit edilecektir.
5

GARANTi

halalarrnakargr 2 yrl
5,1- Teklif sahibinin verecefi cihazlar her ttirlti montaj ve iiretim
Bataryalar igin 6 Ay boyunca yiiklenici firma garantisi altrnda olacaktrr.
her turlii yedek parqa
5.2- yijklenici tirma tesiim tarihinden itibaren 10 yrl boyunca cihazlarn
teminini ve baktm onanmlnl yapmayl garanti edecektir'
6 DOKUMANTASYON
edecektir.
6.1-yiiklenici teslim ettifi her bir cihaz igin Tiirkge kullamm ktlavuzunu da teslim

