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Yüklenici,

2

ektir. Montajiçingereklitümmalzemevemasraflaryüklenicitarafındankarşılanacaktır.
ürünün monte edileceği maha|lerin monta.ia hazır hale getirilmesi için gerek|i her türlü plan
ve proje çalışması, ürünün yerine montajl, sistem içinde diğer üniteler ile olan her türlü

ürünüücretsizolarakmonteedecekvetümmalzemeveaksesuarlarıiIeçalışırdurumdateslimedec

bağlantllarlnln yapılarak çalışlr hale getirilmesi, yüklenici tarafından ücretsiz

gerçekleştirilecektir.
3

Yüklenici cihazın kurulumu ve çalışması esnasında alınması gereken her türlü güVenlik
sistemlerini Ve uyarılarını kurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmediğinde
oluşabilecek her türlü maddi-manevi tazminat gerektirecek durumlardan (yangın, ölüm ve
yaralanma vb) yüklenici sorumludur.
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1.
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idaresinin belirleyeceği tarihte yap|lacak Ve cihaz ça|ışır durumda teslimedilecektir.
Hastanemizde mevcut bulunan Toshiba marka anjiografa cahazlnln üretİci
firmasınınonaylad|ğl bir X-lşln tüpü olduğu ibraz edilecektir. Bu onaya haiz olmayan
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X-lşın Tüpü, TOSH|BA marka lnfınix cs-i model An.iiografi Cihazına uygun DSRX-7ıI44 GDS
model tüp olacaktlr. X-lşln tüpünün montail Ve tüm ayarlarl teslimattan sonra hastane

sistemlerkabul edilmeyecektir. X-lşın Tüpü orijinal, yeni ve kullanılmamış olacaktır. Xlşıntüpünün yeni ve kullanılmamış olduğu, gümrük belgeleri ile belgelendirilecektir.
X-lşın Tüpü, Toshiba lnflnix cs-i model an.iiografi cihazına uyumlu Liquid MetalLubricant
Bearin8 tekniği ile imal edilmiş olmalıdır.
X-lşln Tüpü Anot lsl kapasitesi en az 3 MHU olmalıdır.
X-lşln Tüpü Anot disk çap| 140 mm olmalıdır.
X-lşın Tüpü fokus sayısı iki olmalıdır. Küçük fokus 0.5 mm büyük fokus 0.8 mmolmalıdır.
Ayrıca yedekleme amaçlı ikinci bir fokus olmalı ve bu sayede küçük fokusarızasında cihaz
yedek fokusu kullanarak sistemi çalıştırmalıdır.
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X-lşln Tüpü Grid kontrollü olmalıdır.
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X-lşln Tüpü 5G125 kV aralığındaki fluoroskopi ve radyografi değerlerindeçalışabilmelidir.
X-lşın Tüpü fokus güç değerleri küçük fokus için 50 kW ve büyük fokus için 1OO kW olmalıdır.
X-lşln Tüpünde kullanılan bütün parçalar orijinal fabrika çıkışlı olmalı,
'refurbished'(yenilenmiş) veya 'reloaded' (iç tüpü değiştirilmiş) olmamalı, ürünün bu durumu
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ithalat Veüretici fi rma sertifi kalarıyla ihale slraslnda belgelenmelidir.
X-lşln Tüpü arızalara karşı 12 ay garantİli olmalldIr.
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