
T.c.
SAĞLüK BAKANLIĞl

şınhurf. İl sığllk Mİdürlİğü
Akçıkale DevletHısırntsi

HastanemizinihtiyaçlanndanaşağıdacinsivemiktanyazllıolaJımalzemeler'işler.47]4sayılıKamulhaleKaJıunununDoğudan
Temin 22ld (paıossl limitler r"psamu,aa) nİ,İİ,İ"'"ın''*-,", "lınacaktır 

, KDV Hıriç en 8eç l l/05/202t tarih ve saat l5:00'a

kada. l'iyıt ve.ilmesini rica ederim,

Tclefon Nümır.§t :04l4 3l8 94 65

fıx Numırısı :0414 3l8 94 23

E-mıil :satinalmaakcd@gmail,com

sıyı : ?8379617
Konu : Teklife Dıvet

05.05.202l

ULDr.Emre ALTINTAŞ
}lısiınc yöneticisi

il-cİLi FiRNrALARA

lh Listesi

DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR vE ALıM ŞARTLARI

ı. Teklifedilec€k iiriın {TsE,lso,cE vs) belgelerine haiz olacalrtır,

2. Teklifedilen malzer"ı". ı."rin .ip"ri]t;,iİ"ii"a""",i*"""7*o" *,*. teslim edilecektif.(firma taİafindan yazılacak)

İ. İat ra *aeli ozerinden kanuni kesintileı yapılaca}ııır, 
.

i. ll1,1T"lİl"lİ,liffi:il,;:H t,trlTnİTjilH"Tr;,#lklı ] a§lnlr Kaylı Konırol Birimine teslim edilecekir,

O. r"llİnri *raiginiz ürUnUn UBB kodunu tek|ifkağıdına yazınız,

i. T"rııinnı ,"raiginiz tırtlntın markasını b€lirtiniz,

EKi T.kltik şırtnimc Teklif Vercn Firmı
KAŞE_tMzA

Noı: Tekliflerde Karala ğ ve Daksil Kesinıiae Olmayacakıır

Tutar
8lRIıt Fıl,A1,|
xl)\,llBirim§tiktarMaıın / Adlstrı No

ADETl
KAYIT cİHAztl

ToPLANl



T.c.

AKçAıGLE DEVIET HAsrANEsi HASTANESİ

TEKNI!( §ARTNAME

Şartname Tarihi I o3,o5,zo?!

MALZEME ADl: D|JiTAL EL sEs KAY|T ciHAZl

l(onu: Bu teknik Şartname hastanemiz Radyoloji klinğinde radyolojik raporlamalar için kullanllacak
olan 1 adet Dijital5e5 Kay,t cihaz, setı |Ayak Pedah raporlama si,tem'e.ı ve ya zııımıarıl teknik
özelliklerini, aksesuarlarlnl, garanti şartlarlnl, muayene Ve kontrol yöntemleri ile ilgili hususları kapsar.

A. GENEL şARTI_AR

1, istekliler, kendilerine v€ya yetkialdlkıarl firmaya ait TsE'nin'Hazmet Yera Yeterlilik Belgesi,, ihale dosyasında
teklifi ile bidikte sunmahdır.

8. TEXlİIl( tİrRIıt(ER

B.1. Dijital §es Kayıt Qhaz

1, Cihaz en geliŞmiŞ ve en son model dijital ses kay[ cihazı olmalı, dış kabı uzun sürc kullanıma uygun sağlam ve
paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

2. Kaylt cihazlnda üstün kay( kaıitesi için en az ıki dahili mikrofon otmalıdır.

3. Cihaz, yüksek kalite Dss formatlnda yüksek slkıştırmall ve MP3 ile PcM formatlnda kayrt yapabilmelidir.

4. Cihaz bir PC'Ye doğrudan USB kablo ile bağlanıp kaydedilmiş bilgiler kolaylıkla bi|gisayara aktarı|abilmelidir.
Aktarma iŞlemi otomatik Ve manuel olank seçilebilmelidir. Yüklenici bu işlem için gerekli lisanslı yazılım ve
donanımları (ara bağlantı kablolan vs.) cihaı ile birlikte

ücretsiz olank sağlamaldır.

5. Cihaz en az 2.4 inch (6.1cm) TFT renkliekrana 5ahip olmalı ve tüm bilgiler bu ekrandan izlenebilmelidir.

6. Cihaz da ses aktivasyonu, hızlı/yavaş oynatma, ileri/geri alma, Durdurma, oynatma, ilerigeri8ibi fonksiyonlar
basmah düğmeler ile yapılacaktır.

7. Klsmi si|me, üstüne yazmak, araya eklemek gibi düzenleme fonksiyonları bulunmalıdır. Cihazın hangi modda
kayt yaptlğlve kayt durumu §lkh gösterg€ ile kullanlcl bilgilendirilmelidir.

8. Cihaz üzerinde harici mikrofon ve kUıaklik girişi bulunmalidır.

9. cihaz üzerinde harici hafiza kart ywası olmalı, SD/SDHC kartlan kul|anılabilme|i ve en az 4 GB haflza kartl ile
teslim edilmelidir ve 32GB haf|za kartlarını desteklemelidir.

10. Cihazda hor kayİt ayn bir numara ile kodlandınlmalldlr. cihaulara isim veya kod verilebilmelidir. Bu şekilde
5ekreter, ses kaytlarının hangi cihazdan geldiğini ay|rt edebilmetidir.

11. Cihazda istenildiği zaman açllabilecek kayt uyarrcl ses özellüi bulunmalıdır. Bu şekilde kullanrcl kaytta
olduğunda "biP" sesi ile uyarabilm€|idir. Kayt sırasında kullanıc|yı uyaran ışıkfu bir sistem bulunmalıdır.



ı2. cihazda yapllan ses kayİtlannln istenilmeden silinmesini önleyecek bir koruma tedbiri olmaldır.

13. cihaz ses tanlma prognmları ile uyumlu olmalıdır.

14. Cihaz, Şrj edilebilen Li-ion batarya ile çalışmalıdır. Cihazlar USB üzerinden şari olabilmelidir. Batarya i|e en
az 27 saat kayıt yapllabilmelidir (Dss mod da). stand By süresi en az 2@ gün olmahdlr.

15. cihaz opsiyonel olarak alınacak USB masaüstüne ünitesine (Docking station) bağlanabilme öze|liğine sahap
olmalıdır, Masaüstü ünitesine bağlandĞlnda buradan usB veya adaptör ü2€rinden şarj olabilmelidir.

16. cihaz standart kayrt ve uzun kayıt kalit8sinde kay]t yapabilmelklir.

17. cihaz, wındows: Vista, Microsoft windows 8/7lVista (32164bit) ve Mac: Mac os 1o.9/1o.8 i5letim sistemleri
ile uyumlu olmalıdır.

g.z. Avak Pedah

1. Transkript kitiB.1 maddesinde belirtilen Dijitalses Kayt cihazı ile uyumlu olmahdır.

2. Farklı klasörler kullanllarak DSS dosya yönetimi sağlanmahdır. Bu işlem için 8erekli lisanslı yazılımlar ücret5iz
olarak verilmelidir.

3. yazılım ile ses kayt cihazIndan dosyalann otomatik olarak transkript yazlllmına kolay aktarımı
yapılabitmelidir.

4. Trdnskript yazlllml ile rapörtiir ses dosyaslnl istğdiğigibi yavaş|atabilmeli veya hızlandırabilmeli, ses düzey,ni
ayarlayabilmeli, pedal fonksiyonla rın ln yerini değiştirebilmeli veya en az 4 çeşit hrkll konfi8ürasyonu
bulunmalıdır.

5. TranskriPt kitinde standart kuhkhlç ayak pedalı, lisansh yazılımı ve gerekliara bağlantı kablo|arı bulunmalıdır.

6. Ayak pedah bilgisayara usB ile bağlanabilmelive gerekli ara bağlantı kablo|arı verilmelidir.

7. Kulaklık standart jak ile bilgisayan bağlanabilmelidir.

8. Ayak pedaİ ile ileri gerive dinleme yapılabi|melidir.

9. Tüm sistem 1yll boyunca ganinti kapsamlnda olmalldlr.

10. Numune, katalog veya ayd|nlatlcı dokğman teklif esnasında teslim edİlmelidir.(Numune|er orİinaI
ambalajında olmalıdlr.) Numune teslim edilmeyen teklif|er değerlendirmeye ahnmayacaktır.

11. Teknik şartnamede beliıtilen öze|liklere göre numuneler denenerck ürünterin uygunluğuna karar
verileceııir
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AXçAKALE DEVLET HA§rANESİ HAsTANEsl

GEREKçE

03,o5,2021-

Hastanemizde radYoloji kliniğinde radyolojik raporlamalar için ku|lanılacak olan 1 adet Dijital
ses kayıt cihaz Seti (Ayat< pedalı raporlama sistemleri ve yaalımları) için ihüyaç vardr.
Gerekli ekipmanların alımı için değerlendirmenin yapılması arz olunur.

Radyoloji Uzm. Dr.
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