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TEKLİF MEKTUBUDUR

İsparta Merkez Hacı Şefik ve Yüksel Dönbekci Ortaokulu Kamera Sistemi 
Yapılması İşi aşağıdaki şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında 
yapılacak olup, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, 
KDV hariç fiyatının bildirilmesini rica ederim.
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S.
No

İşin Adı Birim Miktar Birim
Fiyatı

TUTARI (KDV 
hariç)

1 İsparta Merkez Hacı Şefik ve Yüksel 
Dönbekci Ortaokulu Kamera Sistemi 

Yapılması İşi

TOPLAM

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)

ONARIM YAPIM İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

1 - Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi 15 (Onbeş) gündür.
2- Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
3- Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
4- Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
5- Malzemeler TSE’li ve en az bir (1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
6- Teklifler 27/05/2022 Cuma günü saat: 16.00’a kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
7- İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
8- Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği 
takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) 
oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
9- Teklifler İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden 
teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

İSPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE'

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık 
Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin 
talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı 
teklif ve kabul ediyorum...... /.. ./2022

İmza,Kaşe,Adres
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İşin Adı: İsparta Merkez Hacı Şefik ve Yüksel Dönbekci Ortaokulu Kamera Sistemi Yapılması İşi
i s.
İ No İş Kaîemi No i lt , ■ * ^  0 . . . . . . . .  Teklif Edilen Tutan 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması ;Bîrım!; M iktarı Bîrim  Fiyat (TL)

| 1 16 PortPÖE 
Svvitch

16 Port Poe switch 10/100 2 Gigabit 1 Gigabît SFP : 4

I 2 35.190.1301 En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC kablo kanalları
m 25

I 3

Teknik Tarifi: PVC Kablo Kanalları: (Ölçü: m)Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere 
tasarlanmış, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarına uygun, TS EN 60695-2-11 standardına uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden 
imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC, atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, İP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk 
işareti ile piyasaya arz edilmiş Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (RoHS) yönetmeliğine uygun,-25°C ila +60°C ortam sıcaklığında 
çalışabilen, dieiektrik akımı 260 kVV/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitiemeli ve folyo 
kaplamalı), Kullanılan iç köşe, dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran 
şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri buiunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, İç köşe,dış 
köşe,dirsek,sonlandırma,T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dâhil İşler halde teslimi.

35.445.1100 Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1: (Ölçü:Ad.) I . . i _ iİ Adet 2

Teknik Tarifi: Dış Ortam Bullet Kamera Tİp-1 (Ölçü: Adet)Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Gündüz Fonksiyonlu, en az 2 MP 
Bullet tipi İP Kamera, en az 1/3” ölçüsünde CMOS görüntü sensörüne sahip olacak ve Progressive taramalı olacaktır. Kamera en az 30 metre 
gece görüşlü ve mekanik İR kesici filtreli olmalı, gerçek (true) Day/Nİght özelliğe sahip olmalıdır. Çözünürlük değeri Renkli ve Siyah/Beyaz için en 
az Full HD kalitesinde (1920x1080 pixel) her video stream için, minimum saniyede 25fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) görüntü akışı 
verebiimetidir. Kamera, görüş açısı 3,2 mm ile 9 mm arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto 
focus, remote focus) özelliğine sahip olmalıdır. Kamera H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma formatianm desteklemelidir. Kamera en az 
120 dB WDR (Geniş Dinamik Işık Aralığı), ROl, 3D-DNR, BLC özelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardına göre en az IP66 
koruma ve TS EN 62262 standardına göre en az İK10 mekanik dayanım derecelerine sahip olmalıdır. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at 
standartlarında Power overethernet (PoE veya PoE+) desteği olmalıdır. Ayrıca 12/24 Volt DC harici besleme girişi olmalıdır. Kamera meta! kasa 
olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelîği'ne ve TS EN 55032, TS EN 55024, TS EN 50130-4 standartlarına uygun olarak CE işareti iie 
piyasaya arz edilmiş kameranın iş yerine nakli, montajı, her nevi montaj malzemeleri dâhil işler halde teslimi.

| 4 35.445.1301 En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera i . . . i _ i y i Adet ; 2

Teknik Tarifi: İç Ortam Dome Kamera (Ölçü: Adet)Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, S/B, Gece/Gündüz Fonksiyonlu Dome tipi İP Kamera. En az 1/3" 
CMOS sensöre sahip, 2MP çözünürlük değerini en az 25 fps (resİm/sn)/30 fps (resim/sn), 4 MP çözünürlük değerini en az 20 fps (resim/sn) olaral 
desteklemelidir. Kamera mekanik İR kesici filtreli olmalı, gerçek (true) Day/Night özelliğe sahip olmalıdır. Kamera görüş açısı 3,2 mm ile 9 mm 
arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) özelliğine sahip olmalıdır. Kamera 
H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma formatianm desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Geniş Dinamik İşık Aralığı), ROl, 3D-DNR, 
BLC, özelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardına göre en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardına göre en az IK10 
mekanik dayanım derecelerine sahip olmalıdır. 12 Volt DC harici besleme girişi olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelîği'ne ve TS 
EN55032, TS EN55024, TS EN 50130-4 standartlarına uygun olarak CE işareti İle piyasaya arz edilmiş kameranın İş yerine nakli, montajı, her 
nevi ufak montaj malzemeleri dâhil işler halde teslimi.

I 5 35.445.1504
64 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ö lçü 'A de t) j j  ̂ i

6

Teknik Tarifi: 64 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü: Adet)Cihaz BMP kayıt desteğine sahip olmalı, en az 16 adet 2 MP 
kameranın aynı anda canlı izlenmesine olanak vermelidir. Cihaz en az 320 Mpbs boyutunda giriş ağ bant genişliğine sahip olmalıdır. Cihazın 
üzerinde 10/100/1000 Mbit ethernet portu olmalıdır. Kayıt cihazı H.265, H.264 ve MJPEG formatianm desteklemelidir. Cihazda canlı izlemede ve 
kayıt izlemede dijital zoom yaparak görüntüyü yakınlaştırma özeiiiği olmalıdır. Cihazın yüksek çözünürlüklü HDMI çıkışı olmalıdır. Cihazda en az ' 
adet VGA ekran çıkışı bulunmalıdır. Cihazda en az 8 harddisk girişi olmalıdır. Cihazda en az 64 TB kayıt hafıza kapasitesine sahip harddisk 
olacaktır. Cihaz RAİD5 veya RAİD6 yapılandırma mimarisini desteklemelidir. Cihaz, e-Sata çıkışına sahip olmalı ve bu sayede kayıt kapasitesi 
arttırılabilir yapıda olmalıdır. Kayıt cihazı üzerinde aiarm girişi ve çıkışı olmalıdır. Cihaz aynı anda kayıt izleme, kayıt yapabilme, uzak bağlantı ve 
canlı izleme yapabilecek yapıda olmalıdır. Kayıt cihazında RS485 bağlantı portu bulunmalıdır, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan 
Elektrikli Ekipman İie iigili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz ediimiş cihazın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak 
montaj malzemeleri dâhîi işler halde teslimi.

40,150.1401 1 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika) j j  ̂ i

7 35.550.1006
12U 600 mmx600 mm 19" kabinet, Duvara monte edilebilir kabinetler • j

\ AuSt j 1 j j

Teknik Tarifi: Duvara monte edilebilir kabinet!er:Tip testleri yapılmış ve buna ait test sonuçlan idareye verilmiş, arka kapaklan ve iç dikmeieri(önde 
2 adet arkada 2 adet) en az 2 mm kalınlığında, kabinetlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19" 
genişliğinde, kabinetlerin alt şaseieri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön ve 
yan kapaklan anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir kabinetlerin ön kapaklan, tamperli, anti statik, secure (güvenli), füme renkli, rodajiı kalınlığı en az 
mm kalınlığında cam olan en 135 derece anahtarlı küitli açılabilir, sökülebilir yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın 
etrafına camı tutan en az 3 cm eninde vidalı, meta! geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında 
ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgaifan olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı en az 9,5+0.01 mm ö lçüsünde  
olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikteki cihazın temini, her nevi ufak montaj malzemeleri dâhil işier halde 
yerine montajı.
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İŞ
® İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimii Miktarı Teklif Edilen i Tutan 

Birim Fiyat j (TL)

8 35.505,2030
Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI m | 250

9

Teknik Tarifi: Utp Cat 6 Kablo (Ölçü: m, İhzarat: %60)Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kuruiumlar için bilgisayarlar arası 250 iVthz band genişliği 
ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli, 4 renk kodlu (mavi-mavibeyaz, turuncu-turuncu beyaz, yeşil-yeşil beyaz, kahverengi- 
kahverengi beyaz) korumasız bükümlü pertar yıldız biçimli ayırıcı etrafında hepsini kapsayan PVC dış kılıf, 4 Çift Kablo, Cat 6 Standartsnda, 23 
AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSl/TİAyEIA-568, TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801 Standartlarına uygun 
kablonun temini, iş yerine nakil, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj, test dâhil (Boru İçerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasından 
geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi)

HDMi Kablo
HDMİ Görüntü, ses (veri) aktarma kablosu m 15

10
__ İ 40 İnç FUL HD LED TV 

L b U  I v Adet 1

Toplam Tutar (KDV Hariç)

Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tariflerİ’nde (Teknik Şartname) yer alan nakiiyelerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten 
ifadeler yerine buradaki “Nakliye fiyatlara dâhildir” bilgisi geçerlidir.


