T.C.

Harran Universitesi Aragtlrma ve Uygulama Hastanesi

Srra No: 02859
Konu: Teklif Mektubu

igin Adr: RADYOLoJI-KIRALAMA HizMET ALIMI
Fig Kodu

:

YAKLA$rK MALiYET iqiNOin:
Son Teklif

Tarihi: 22.08.2017 SAAT:17.00

S.No

Mal

/ Hizmet Adr

1

PETICT CIHAZ KIMLAMA

2

GAMA KAMEM CIHAZ
KiMLAMA HIZMET ALIMI

3

FDG

Miktarr

Birimi

36

AY

35i

AY

Birim
Fiyat

Toplam
Fivat

Tanrmlayrcr Farma ve

HIZMET ALIMI

TEMiNi HiZMET ALIMI

4000

ADET
Genel

Toplam(KDV
Haric):

*Tanrmlayrcr firma bilgisi olmalr ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir'

idare No : 63760.38.32.00.01 .330
idare Adl : Harran Universitesi Aragtlrma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydr igin XML dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukarrda bildirilmigtir.

lrtibattelefon: Tel.: 0 (414)344 41

65 Faks : 0 (414)

344 41 69

UBB

T.C.

HARRAN

UNivnnsirrsi

ARA$TIRMA VE UYGULAMA HASTANESi

NUxlBBn rrp

niniui

so

loruztLTr) AyLrK

xin q,LaNIA ve FDG rruiNi
nizrunr ALIMI $aRrNaunsi

citltz

Tanrm: Bu gartname 4 (Ddrt) krsrmdan olugmaktadrr.

A-) PET/CT (Pozitron Emisyon Tomografi / Multi Slice Ct Sistemi) Teknik $artnamesi
B-) De[igken Agrh, Qift Dedektrirlti, Spect Gama Kamera Teknik $artnamesi
C-) FDG Temin Teknik $artnamesi
D-) Genelve Ortak Koqullar

A-)

pEr/cr (poziTRoN EMisyoN roMocRAFi / MULTi sr,icE cr sisrEMD rBxxix

$ARTNAMESi
Konu:

I.

Bu $artname Harran Universitesi igin hizmet ahml ile kiralanacak olan "Tiim Viicut Positron
Emiision Tomography/ Multislice Computed Tomography (PET/CT) System" ile ve "De[igken
agrlr, gift detekt6rlii SPECT gamma kamera" sistemlerinin teknik 6zelliklerini, kontrol ve muayene
metotlannt ve ilgili di[er konulan igerir.

II.

56z konusu gekim hizmeti de yiiklenici tarafindan kargrlanacak olup, hizmet siiresince cihazlar
idarede kalacaktrr.

III. igin s6zlegme hiikiimlerine gdre tamamlanmasrndan

sonra yiiklenici cihaz ve

tiim ekipmanlartnt

kuruma hibe edece[ine dair taahhiitnamesini ihale teklif dosyastnda sunacakttr.

IV. Kurulac ak cihazlar srfir yagtnda olacakttr.

V.

CihazlardayalntzcaHarran Universitesi'ne bagvuran hastalara gekim yaprlacaktrr. Yiiklenicifirma
kendi ozel hastalartntn gekimini bu cihazda yapamaz.

KISALTMALAR VE TANIMLARI:
PET: Pozitron Emisyon Tomografisi
CT: Bilgisayarh Tomografi
PET-CT: Pozitron Emisyon Tomografi - Bilgisayarh Tomografi
DICOM: Digitallmaging and Communication in Medicine
F-l 8 FDG: Fluorine-1 8 fluorodeoxyglycose
FOV : Field of View
GB:Gigabyte
HD: High Definition
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Hi-REZ: High Resolution
HU: Hounsfield Unit
KGK: Kesintisiz Gtig Kayna[r
kV: Kilovolt
KW: Kilowatt
LCD: Liquid Crystal Display
MHU: Million Heat Unit
MIP: Maximum Intensity Projection
MPR: Multiplanar (multiprojection) Reconstruction
MPVR: Multiplaner (multiprojection)Volume Reconstruction
NEMA: National Electrical Manufacturers Association
SUV: Standardized Uptake Value
TAEK: Tiirkiye Atom Enerjisi Kurumu
TB:Terabyte
3D: Ug Boyutlu Gdriinttileme

TEKNiK

6Zrr,r,irr,rn

PET/CT sistemi; yiiksek rezoliisyonlu, beyin ve tiim vi.icuttaki biyokimyasal ve metabolik iglemlerin
statik imajlannr iiretebilen, anatomik lokalizasyon ve fiizyon gciriintiileri oluqturabilen tiim viicut
gdriintiileme sistemi olmahdrr.

PET/CT SiSrnUi
PET/CT sistemi aga[rdaki tinitelerden olugmahdrr;
Entegre Gantri ve dedekt<ir sistemi
Full-ring PET gantrisi
Slip-ring CT gantrisi

I.
II.
III.
IV.
V.
vl.
VII.

Hasta Yata[r

Ytiksek Hrzh Veri Toplama Elektroni[i/Terminali (ya da Terminalleri)
veri iglemleme (Processing) Unitesi (veya Uniteleri) ve Yaztltmlan

Argiv ve Film Uniteleri

PET SiSTEMi
PET Dedekt<irii kristal materyali 5ll keV fotonlann saptanmasrna olanak tanryan Lutesyum (LSO,
LYSO, Lutetium Based Sintillation Crystal) veya Bismuth Germanyum oksit (BGO) materyallerinden
birini igermelidir.
Z. PET dedekt<irti tam halka (Full ring) dizaynrnda olmahdrr. Kristal boyutlarr {X,Y ,Z}= {en az 4, en az
4, en az 20 mm) (kristal kallnh[r en az20 mm) olmalldrr.
3. PET Aksiyel gcirtig alanr (Axial Fov) l5 (onbeg) cm veya iizeri olmaltdrr.
4. PET Transaksiyel gdriig alanr (Transaxial FOV) 60 (altmrq) cm ve iizeri olmahdrr.
5. Sistemin attenuasyon diizeltmeleri entegre CT sistemi ile yaprlmahdrr.
6. PET verileri 3D Iteratif Reconstruction (High Definicion - HD) tekni[i ile iglemlenebilmelidir.
7. NEMA NU 2- 2012 standaftlanna g<ire 3D metodunda yaprlan olg{imlerde, PET performans
ozellikleri agalldaki kriterleri sa$ayacaktrr. Bu hususlar yiiklenici tarafindan belgelendirilecektir.
7.1 .Transaksiyel rezoliisyon:

l.

FWHM & I cm......... 5.1 mm ya da 5.1 mm'den kiigiik olmahdrr.
FWHM & l0 cm........ 5.6 mm ya da 5.6 mm'den ktigi.ik olmaltdtr.
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FWHM

& I cm.........

5.6 mm ya da 5.6 mm'den kilgtik olmahdrr.

FWHM & l0 cm.. ......6.4 mm ya da6.4 mm'den ktigtik olmalrdrr.

7.3

PET NEMA Sensitivite degeri enaz 8 cps/kBq olmalrdrr. Sistem performansrnr gostermek igin
NEMA test kriterleri ile 6lgtilmi.ig sensitivite de[eri harig Efektif ve/veya TOF sensitivite delerleri kabul
edilmeyecektir.
8. PET kalite kontroli.i ve kalibrasyonunda kullanrlan radyoaktif kaynaklar fantom ve ekipmanlar krhflarr
ile birlikte sa[lanacaktrr. Bu iiriinlerden kullanrm omrii srnrrlr olanlar kullanrm omrti sonrasrnda ve
sdzleqme siiresi boyunca yiiklenici tarafindan iicretsiz olarak yenilecektir.

9. lJzaysal rezoltisyonun optimal olabilmesi igin sistem HD, TOF veya VUE Point HD tlzelliklerine
sahip olmahdrr
10. Sistemde rezoliisyon de[erlerini 3mm'nin altrna di.igtirecek yazrlrm verilecektir.
11. Kristal sayrsr enaz 25.000 veya kristal voliimii enaz 8 Lt olacaktrr.

CT SiSTEMi
l.Anatomik otarak lezyon lokalizasyonu ne fiiryon gdriintiileme igin PET Sistemi en az 16 kesitli gokkesit (multi-slice)-CT ile entegre olmalr ve tam bir uyum igerisinde gahgmalrdrr.
2.Sistem transmisyon ve atteniiasyon dtizeltmeleri igin CT X rgrn tiipiinii kullanllmalrdrr. Trunkasyon
artefaktlalnrn 6nlenebilmesi igin attentiasyon diizeltmelerinde kullanllan CT gdriig alanr (CTAC FOV)
en az7Ucm olmalrdrr.
3.CT hasta gegig gapl, PET hasta gegig gapr ile aynr ve en az 70 cm olmahdrr.

4.CT Sistemi slip-ring teknolojiye sahip olmah ve 360 derecelik tam rotasyonda axial multi-slice modda
veri toplayabilmel idir.
5.CT-X Igrn Tiipi.i gift fokuslu ve rsr depolama kapasitesi en az 5 (beq) MHU olmahdrr.
6.Operatdr CT gekimlerinde kesit kahnh[rnr, rotasyon hlztnt, mA ve kVp de[erlerini segebilmelidir. CT
Sistlmi 360 derecelik tam rotasyonu en fazla 0.65 saniyede yapabilmeli ve en fazla 0'75 mm kahnh$rnda
kesitler alabi lmelidir.

7.CT yiiksek voltaj jeneratdrii en az 50 kW grkrq gticiine sahip olmahdrr. Gerilim de[eri 80 kV ile en az
140 kV arasrnda, tiip aklmr ise 20 mA ile 300 mA arasrnda ayarlanabilmelidir.
8.CT sisteminde geigek zamanh doz modiilasyon sistemi bulunmalrdrr. Bu sistem ile hastaya verilen
dozlardaki azalttmorantan belirtilmelidir. Pediatrik hastalar igin diiqiik doz protokolleri bulunmahdrr'
g.Sistemin CT krsmrnln istenildi[inde sadece CT olarak kullanrml miimkiin olmahdrr.
l0.CT cihazrnrn rutin kalite kontrol ve kalibrasyon iqlemleri igin gerekli ttim fantom ve ekipmanlar
krhflan ile birlikte verilmelidir.

GANTRi VE HASTA YATAGI
l.PET/CT sistemi tek bir hasta yata[r igermelidir. PET ve BT igin gantri agrkhklart aynr gapta olacaktlr.
PET ve BT igin gantri aglkhk gapr en az70 (yetmig) cm olacakttr'
az 190 (ytizdoksan) kg olmalrdrr.
2.Hasta yata[rnrn
-yata[rnrnmaksimum tagrma kapasitesi en
hareketleri elektriksel olarak motorize olmaltdtr. Yatak hareketleri manuel olarak
3.Hasta
gantriden ,e kullanrcr konsolundan kontrol edilebilme segene[ine sahip olmalrdrr.
yatay (horizontal) eksen de en az 170 cm hareket etmelidir.
4.Hasta yata[r
yutug,
dikey (vertikal) eksende hareket edebilmelidir. Motorize hareket hm ve
S.Hasta
m i n i mum/maks imum hareket masa yiiksek I i [i tek I i fl erd" 0", tn,,5?,r1$hbdrr,
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6.Hasta yata$rnrn yatay ve dikey pozisyonlarrnrn dijital gosterimi mevcut olmahdrr. Ttim hareket
kontrollerini durdurabilecek hasta yata$r ve gantrinin her iki yanrna "acil durum" durdurma dti[meleri
bulunmalrdrr.
T.Hasta yata[r ile birlikte hasta kafa tutucusu, kol ve diz deste[i, hasta pozisyonlandrrma aksesuarlart,
pediatrik adaptdr ve geqitli hasta ba[lan gibi her ti.irlti standaft aksesuar, kateter tutuculan verilmelidir.
8.PET/CT Sistem gantrisi, do[ru ve kolay hasta pozisyonu verebilmek igin |azer iqaretleme sistemi

igermelidir.
9.PET gantri hava so[utmalr olmalr ve sistemde rsrnma meydana geldi[inde devreye girerek otomatik
onleme di.izene[i sa$ayan uygun kapasitede ekipman, sistem ile birlikte verilerek kurulacakttr.

YAZILIM VE BiLGISAYAR oZrcI,IiXLERi
l.Sistem; veri toplama (aquisition), veri iglemleme (processing), yeniden yapllandtrma (reconstruction),
goriintfi birlegtirme (image fusion), argivleme, filme basma ve network iglemlerini aynl anda (simultane)
yapabilmelidir. Farkh ig istasyonlanndaki kullantctlann aynt anda iglem yapmalarl halinde sistemin
hrzrnr ve verimini azaltmayacak donantm sa[lanmalldrr.
2.Sistem, veri toplama (acquisition), yeniden yaprlandrrma (reconstruction), yeniden formatlama
(reformatting), veri igleme (processing), argiv ve filme basma iqlemlerinin yaprlabildi[i I (bir) adet
operatiir odasr ig istasyonu ile processing - raporlama iglemlerinin yaprlabildi[i I (bir) adet i9
istasyonuna sahip olmal rdlr.
3.Sisiemde kullanrlan bilgisayarlar agalrda belirtilen DICOM 3.0 ozelliklerini desteklemelidir, DICOM
lisansr siiresiz olarak sa[Lnmalrdrr. Gerekli hardware / software sisteme dahil edilmelidir. Hastane veri
sistemine uygun network ba[lantr imkanr safilanmalrdrr. Hasta verilerinin arqivlenmesi amacryla
hastanede mevcut ya da kurulacak olan PACS sistemine uygun alt yapr sa[lanmalrdtr. Cihaztn worklist'i
hastane PACS sistemine entegre edilerek galrgmasr sa[lanmalrdrr.
a) OperasYon Odast ig IstasYonu

o
o
o
o
r
O

DICOM Storage (send/ receive)
DICOM query/ retrieve
DICOM basic print
DICOM Get (HIS/RIS) worklist
DICOM storage commitment
DICOM MPPS
b) Raporlama i9 istasyonlan (l adet)
o DICOM storage (send/receive)
o DICOM query/retrieve
o DICOM basic Print
yeni versiyon olmahdrr
4. PET/CT Operatiir odasr ig Bilgisayannda; kullanrlan sistem terminali en
(1280x1024 matrix)
monitorden
renkli
LCD
ve iki adet l9 inch TFT teknolojisinle yikset< rezoliisyonlu
olugmalrdrr.

haberleqme sistemi
4.l.Operator ig istasyonunda, operator ile hastanrn kargrhklr konugmastnr sa[layan
(intercom) olacakttr.
gok yatak hareketinde statik, 3D
i.ecquisiiion bilgisayaru PET veri toplama tekni[i olarak stali\, birden
gok yatak hareketi gerektiren
Birden
igermelidir.
veri toplama, ttim vticut veri toptama protokolleiini
gerek olmakstzrn ardarda
girmesine
araya
statik veri toplamalar (ttim vticut'galrgmalarr gibi) kullanrcrnrn

axial, helical
gergeklegtirilebilmelidir. Operator bilgisayan; CT veri toplama tekni[i olarak scout,
operat<ir i9
Ayrrca
diigiik doz veri toplama teknikleri igermelidir'
'ruporiurnu
[spiral), attenuation correction igin
analiz
PET/CT
amactyla kullanrtmak iizere standart
iriu.yonunaa gerekli hallerde
programlart yiiklenmig olmalrdtr.
b.QIf.i* iiniiesi ile entegre gahqacak processing iinitesi bulunmahdrr.
7. Sistemde I adet raporiama i9 istasyonu bulunmalr ve en yeni versiyon olmalrdrr'
g.Sistemdeki I (bir) adet raptrla*u iq irturyonunda; hasta veri tabant, tek-gok resim ve sistematik
mesafe
gosterim, resim tizerinOe geiitti iglemler (yazt yazma, pan, zoom, dondurme, agtlandtrma,
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dlgiimii gibi) yaprlabilmelidir. Aynca imaj fi.iryonu (MR, Cl', NM, PET) yaprlmasrnr sa$ayan
programlar ile hastanrn iki farklr zamanda (tedavi oncesi-tedavi sonrasr) gciriinttilerini otomatik olarak
kaydeden ve karqrlagtrran onkoloji yazrhmr her ig istasyonunda yi.iklenmig olmalrdrr. Yazrhm iki farkh
zaman noktasrnda yaprlan galrgmalarr aynr anda aynr ekranda gdsterebilmelidir. Ekrandaki gdrtinttiler
farklr renk ve kontrast pencerelerinde incelenebilmeli, yiiklenmig olan galrgmalann kantitatif analizi
(ortalama ve pik SUV de[erleri, HU seviyesi, hacim vs.) otomatik olarak yaprlmahdrr. G<iriintiileme
metodu olarak Multi-planar reformatting (MPR), Maximum intensity projection (MIP), 3Dsurface
display ve PET/CT volume rendering (VRT) segilebilmelidir. Ytklenici firma bu yazrhmlarr scizleqme
siiresi boyunca iicretsiz o!arak gi.incellemelidir. Hastalarrn farkh zamanlarda gekilmig PETBT
gekimlerini kargrlagtlrmah olarak agan ve tedavi yanrt deperlendirmesini PERCIST ( PET RESPONSE
IN SOLID TUMORS) ve RECIST kriterlerine g6re veren yanltm i9 istasyonunda olacaktrr.
9. Raporlama ig istasyonunda aynr kesit igin PET, CT, fiizyon ve atteniiasyon dtizeltmesi yaprlmamrq
(non -attenuation corrected) PET gciri.inttileri aynr anda monitdrde gdriilebilmelidir.
10. Atteni.iasyon Correction, Iterative (OSEM, FORE), 3D Iterative (HD veya Vue Point HD veya TOF),
D vo ltim, hedefl enm i g veya off-center rekonstrtiksyon yapab i I me I id i r.
11. Kullanrcr reconstruction filtrelerini segebilme <izelli[ine sahip olabilmelidir.

3

12. Raporlama ig istasyonunda bir hastaya ait yeni ve 9ok sayrda eski PET/CT galrgmalanntn otomatik
olarak kalitatif ve kantitatif (SUV yiizde deligiklikleri vs) de[erlendirmesine izin vermeli, transvers,
sagittal, koronal eksenlerde hazrrlanan PET, CT ve ftizyon gdriinttileri aynr ekranda kargtlagttrmalr
olarak gdsteri lebi lmel i ve fi lm hazrrlanabilmel idir.
13. Raporlama ig istasyonunda bdlgesel veya voliimetrik ilgi alant segme (ROI, VOI), ve SUV de[erini
hesaplamak miimktin olmahdrr. Dtizenli olmayan ilgi alanlan veya kenar bulma yontemi ile segim

miimktin olmahdrr.
14. Raporlama ig istasyonunda hasta adr, protokol numarasl, tarama gtinii ve dosya adlnr igeren bir hasta
veritabanr olmalldrr.
15. Bilgi toplama ve gdri.intti iglemleme esnasrnda network iglemleri, argivleme ve film basma iglemleri

aynr anda yaprlabilmelidir.

16. Yiiklenici gerekli durumlarda uzaktan sistem bilgisayanna ulaqllmast, artza tesbiti Yeya arvanllr.
giderilmesi igin gerekli sistemi kurmahdrr.(Remote Service)
17. Gdriintti ve rapor sonuglarrnrn hastanemizde kurulacak velveya kurulu olan DICOM 3.0 uyumlu
PACS sistemi igine aktarrlabilmesi igin gerekli uyumlu donantm ve yazrhmlar (DICOM Get (HIS/RIS)
worl ist) fi rma tarafindan kargr lanmal tdrr.

KALiTE KONTROL
Yiiklenici,PET cihazrnrn kalite kontrol ve kalibrasyon iglemleri igin cihaz ile beraber ticretsiz PET
fantomu ve normalizasyon kaynaklartnl sa[lamalldrr.
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l.l.Cihaz, iiretici firmanrn geligtirdi[i ve halen iiretim bandlnda i.iretilen en son model teknolojik
iisttinlii[e sahip cihaz olmalrdrr. Sistem istenildi[inde, gama kamera sistemine oldu[u yerde
mevcut sistem deligtirilmeden CT eklenerek, SPECTiCT'ye upgrade edilebilir ozellikte olmalldtr.
I.2.SPECT gama kamera sistemi statik, dinamik, planar, tiim vticut tarama, gated, SPECT, gated
SPECT gibi genel amagll ttim niikleer trp uygulamalanntn g<iriintiilemesini yapabilecek qekilde

gift baglr bir sistem olmalrdrr.
l[ehmet lrl
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l.3.Sintilasyon dedektdrleri genig gdriiq agrh, digital ve ytiksek rezoliisyonlu olacak; gergek
zamanh olarak enerji, Iinearite, uniformite, COR diizeltmelerini yapacaktrr.

1.4.Hasta ve g<iri.inttileme sisteminin emniyeti igin dedektcirler velveya kolimatorler lizerinde
dokunmaya ve garpt$maya hassas ve ytizeye basrng uygulanmasr durumunda biitiin hareketleri
durduracak algrlayrcrlar bulunmalr, bu algrlayrcrlar herhangi

bir temas halinde

dedektorlerin

hareketini otomatik olarak durdurmaltdrr.

l.5.Sistem ile birlikte, bir

(l)

adet veritoplama (acqusition) bilgisayan ve bir

(l)

adet veri igleme

(processing) i.initesi verilecektir.

1.6.Gama kamera sistemleri DICOM

3.0 uyumlu olacak, birbirleriyle ve

Kurumumuz

btinyesindeki DICOM 3.0 uyumlu di[er cihazlar ile veri ahgveriqi yapabilecek, yaptlan gekimleri
kabul edebilecek ve verileri igleyebilecek 6zellikte olmalrdrr.

1.7.DICOM 3.0 formatrndaki CT ve MR diagnostik g<irtintiiler ile sistem iizerinde elde edilen
SPECT gdri.intiileri fuse edilebi lmelidir.
2.

TEKNiK

2.1.

6ZrU,irr,nn

SiNTiLASYON DEDEKTORLERi
2.l.l.Sistemin sintilasyon dedektdrleri en az 54x40 cm veya daha genig kullanrlabilir goriig
alanrna (UFOV) sahip olmahdrr.

2.l.2.Dedektdrlerin Talyum'la aktiflenmig Nal kristalleri en az 9.5 mm (3/8 inch) kahnhkta
olmahdrr.

2.l.3.Her bir dedekt6rde en az 59 adet foton go[altrcr tiip (Photo Multiplier Tube- PMT)
bulunmalrdrr.

2.l.4.Dedekt6rlerde her bir PMT igin analog-sayrsal gevirici (Analog to Digital Converter-ADC)
bulunmalrdrr. Kullantm srrastnda PMT tuning otomatik olarak yaprlacaktrr'

2.l.S.Enerji seviyesinden balrmsrz olarak stabil bir uniformite safilayacak ve otomatik kazanq
kontrolu bulunacakttr

2.l.6.Sistem

en az

56-51

I keV enerji

arah[rndaki fotonlarr kullanarak g<irtintiileme

yapabilmelidir.

2.l.T.Dalgayiiksekli[i analizcirii (PHA) farkh en az 3 (iig) arahkta enerji penceresi segilebilmeli
ve aynt gaftgmada birden gok radyoizotop ile veritoplanabilmelidir.

2.l.8.Sistem performansr NEMA 2007

NU-l (National Electrical

Manufacturers Association)

standartlalna uygun olacaktrr ve aga[rdaki parametreler igin NEMA delerleri teklifte agrkga
belirtilmelidir.
2. 1.8.

l.Intrinsic Spatial Resolution (igsel Uzaysal Qoziiniirliik) UFOV FWHM da 3.9 mm

veya daha kiigiik,
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2.l.8.2.lntrinsic Energy Resolution (igsel Enerji QozUntirliigU) UFOV igin FWHM daYol\
dan ktigiik,

2.l.8.3.Intrinsic Uniformite Integral(Homojenite) UFOV igin FWHM da%o4'den kiigiik,
2.1.8.4Maximum Intrinsic Count Rate (Maksimum igsel Sayrm Hrzr) her bir dedektor igin
en az 300.000 kcps olmahdrr.

2.1

.8.5.Sistemin intrinsik enerji gciztintirl0lti en fazla %9,9 (dokuz virgiil altr) mm olmahdrr.

2.2. GANTRY

2.2.l.Sistem gantrisi dairesel yaprda olmah ve mtikemmel mekanik stabilite ile saghkh dedektdr
uyumunun sallanabilmesi igin zemine monte edilerek sabit olmalrdrr.

2.2.2.Sistem gantrisine drgtan baflanmrg olan deedektdrlere en az

2 (iki) ayrr agrda

pozisyon

verilebilmelidir.
2.2.3.Gantry'nin rotasyon arah[r enaz540 derece, agrklr[r enaz70 cm olmaltdrr.
2.2.4.Gantri agrk bir tasarrma sahip olmalrdrr. Dedektdrlerin otomatik olarak ve rahatga hareket
etmesini saflayabilecek donanrmr bulunacak; Ntikleer Ttp'ta yaprlmakta olan tUm galrgmalar igin
dedekt<irler tek bir tug ile otomatik olarak uygun pozisyona getirilebilecektir.

2.2.5.Detektorler 180 derece drga ddnerek ayakta veya oturarak statik, dinamik gekim yapabildi[i

gibi istenildi[inde yere paralel yan yana pozisyonda, bir hastane yata[lnda veya sedyede planar
gekim yapabilecek gekilde pozisyonlanabilmelidir.

ve tiim viicut gallgmalarrnda dedektdrler ile hasta arasrndaki mesafenin en az
olmasrnr sa[layan, gergek zamanlr (real time), otomatik viicut slntrlarlnl belirleme (Body

2.2.6.SPECT

contouring) 6zel

li[i

bu lunacakttr.

2.2.7.Gantry iizerinde veya yaklnlnda dedekt<irlerin, gantrinin ve hastantn hareket ve pozisyonunu
g6steren ve acil durumlarda kullanrlmak iizere durdurma dii[mesi ihtiva eden sayrsal gostergelerin

bulundu[u LCD gdriintii ekrant olacaktrr.
2.2.8.Gantri ve hasta pozisyonlarrnr kontrol etmek ve acil durumlarda durdurmak igin uzaktan el
kontrol iinitesi bulunacaktrr.

2.2.91nm viicut (whole body) gahqmalannda, "ardrgtk gok bolgeli" ("sequential multi spot")
modda ve/veya "siirekli" ("continuous") modda gori.intii allnabilecektir.

2.2.l0Dedekt<irler SPECT gallgmalannda "circular" veya 'onon-circular"; saat ydniinde veya aksi
ydnde; "devamll" veya "step and shoot" geklinde ayarlanabilmelidir.
2.3. HASTA

YATAGI

2.3.1 .Cihaz ile

birlikte ti.im gahqmalann kolayhkla yaprlabilece[i tek bir hasta yatalr verilmelidir.

6zelli[inde olmahdrr.
Mehma
rer\igrsi
Trp

Hastanesi

Sorumlu Teknikeri

2.3.3.Hasta yatapr yere sabitlenip pozisyonu

bir kontrol i.initesi ile de[iqtirilebilir

6zellikte

olacaktlr.
2.3.4.Tnm vi.icut galrgmalarrnda yatak hrzr yaprlacak gahqmaya ve iste[e gdre ayarlanabilecektir.

Ttim vticut taramalannda, maksimum tarama uzunlu[u en az 195 (yi.iz doksan beg) cm. ve
maksimum yatay harekethtzt en az25 cm/dak. olmahdrr.

2.3.5.Cihaz, hastayr yatak i.izerinde hareket ettirmeden vticudun ti.im boliimlerinin dedektor ile
incelenmesine izin verecek yeterlikte olacaktrr.

2.3.6.Hasta

yata[r hareketli olmalr, gekim anrnda yere sabitlenmeli ve gerekli durumlarda

(kol imatdr defiigtirme, sedyede gekim vs.) gantri altrndan uzaklagtrn labi lmel idir.
2.3.7 .Hasta yatagr paletinin hasta tagrma kapasitesi en a2200

(iki yiiz) kg olmahdrr.

2.3.8.Hasta yata$t paleti dayanrklr, ince malzemeden, hastadan gelen fotonlan gok di.igtik
oranlarda zaytflatan (140 keV enerjili gama rqrnlan igin en fazla

%ll olmalr) ve yi.izeyi kolay

temizlenebilen ozellikte olmalrdrr.
2.3.9.Hasta yata$t ile birlikte SPECT gallgmalarrnda kullanrlmak tizere "bag sabitleyici" (head
holder

I

head support),

"kol deste[i" (arm holder/arm rest), hasta pozisyonlandtrma aksesuarlart,

yetigkin ve gocuk hastalar igin sabitleme kayrgr iicretsiz olarak verilmelidir. Ayrtca pediatrik
gekimlerin kolay yaprlabilmesi igin masa iistti gekim aparatt verilmelidir.

2.4.

y AZTLIM VE nir-CiSAvAR oZELLiXr,Bni
2.4.lSistem ile birlikte, bir (1) adet veri toplama (acqusition) bilgisayarr ve bir
(processing) iinitesi verilecektir.

(l)

adet veri iqleme

Veri igleme (processing) ig istasyonu veri toplama i.initesinden

tamamen ba[rmsrz olacaktlr.
2.4.2.Sistem bilgisayarlan en yeni versiyon olmalr ve ozellikleri detayh olarak belirtilmelidir.

2.4.3.Gama kamera sistemleri PACS,

RIS ve HIS'e ba[lanabilmeli, Sistem bilgisayarlarrnda

kullanrlan network teknolojisi uluslararasr standartlarda, agafirda belirtilen DICOM 3.0 ozelliklerini
desteklemeli ve benzer standartlardaki sistemler arasrnda network ba[lantrsrna olanak vermelidir.
PACS sisteminden hasta verilerini alabilecek ve PACS'a gdriintii atmak igin hasta bilgisinin manuel

girigini ortadan kaldrracak 'worklist' fonksiyonu olmalrdrr. Bu amagla kullanrlacak her ti.irlti yanltm
ve donanrm ayrrntrlr olarak belirtilmeli ve iicretsiz olarak verilmelidir. DICOM

3.0

lisanst si.iresiz

olarak sa$anmalrdrr.

*DICOM storage (send/receive)
*DICOM query/retrieve

lftehnwtillu,

*DICOM basic print

TrP F
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*DICOM Get (HIS/RIS) worklist

o*tlt$"M?:!l$-

*DICOM storage commitment
*DICOM MPPS

2.4.4.Yeri toplama (acquisition) iq istasyonu en yeni versiyon olmahdlr.
2.4.5.Yeri toplama ig istasyonununda; Statik, Dinamik, Ttim Viicut, Gated, SPECT, Gated-SPECT

gibi ttim niikleer trp uygulamalannda kullanrlan ve v[cut sistemlerine ait aynntrlr incelemelerin
yaprlmasrna olanak veren gtincel (son versiyon) veri toplama yazirmlan (predefined acqusition

protokolleri) orijinal lisansh olarak verilecek ve sisteme yi.iklenecektir.
2.4.6.Kullamcrnrn kendi veri toplama protokollerini haztrlayabilmesine uygun olmahdrr.
2.4.7.Yeri toplama manuel olarak, ya da zamana veya sayrma baflr otomatik olarak durdurulabilir
ozellikte olmahdrr.

2.4.8.Enerji segimi, pik ayarr, pencere arahfir segimi ve uniformite diizeltmesi otomatik olarak
yaprlacaktrr. En az

iki

adet enerji penceresi; en az

iq

adet programlanmrs veya programlanabilir

preset enerji seviyesi olacaktrr.

2.4.9.Sistem elektronik btiyiitme kapasitesine sahip olmalr

ve farkh

btiyi.itme faktdrleri

segilebilmelidir.
2.4.10.Kardiyak (gated) gahgmalar igin sistemde hasta masasr ile entegre EKG tetikleyicisi (EKG

trigger) verilmelidir. EKG'de R-R arah[rnda ayarlanmrg gekim yaptlmastnr olanak sa[lamall,
ortalama kalp hrzrndan sapmalar ve aritmilerde, uygun olmayan attmlart glkarmalrdrr. Hasta kalp

atrmlarr veri toplama ekranrndan izlenebilecek ve cihaz alarm ile uyan verebilecektir. Cihazla ilgili
ba[lantr kablolarr ve hasta elektrot kablolan verilecektir

2.4.ll.Gated gahgmalan igin otomatik pencere ve de[iqken EKG e9i[i tanrmlanabilir dzellikte
olmalrdrr. Qalrgma sayrma, zamana veya kalp atr$rna g<ire ayarlanabilmelidir.

2.4.l2SPECT gallgmalarrnda dairesel veya dairesel olmayan (di.izensiz, elips) galrgmalar
yapllabilmeli; dedektdr hareketleri "Devamlr" veya "Step and Shoot" modlanndan birine
ayarlanabilmelidir.
2.4. I 3.Acqui sition y
-anal

azrltmla'l i le aqa[r daki i glem ler yapr lab i lecektir.

izorleri ayarlayabi lecek,

- veri toplama parametrelerini tanrmlayabilecek,
- tiim gamma kamera fonksiyonlannl kontrol

edebilecek,

- dedektor tuning iglemlerini kontrol edebilecektir.

-*#w,#:ffi,
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2.4.l4.Yeri igleme (processing) iq istasyonu en yeni versiyon (i.iretici firma tarafindan geligtirilmiq

en

yilksek teknolojiye sahip) olmahdrr ve 2 (iki) adet en az 19 (ondokuz) inch boyutunda yiiksek
gozilni.irli.iklii, renkli, medikal LCD ekranlar, CD-RW ve/veya DVD-RW igermelidir.

2.4.l5.Yeri igleme ig istasyonunda, proses protokolleri arasrnda en az statik ve dinamik veriler
tizerinde ilgi alanr gizme, sayrm yapma, zaman-aktivite e[risi elde etme gibi temel ozelliklerin
yanlsrra agalrdaki organ igleme protokolleri, sistem meniilerinde mevcut ttim, son versiyon igletim

ve uygulama yanltmlan orijinal lisanslr olarak ytiklenmig, ve kullanrlabilir olarak

sistemde

bulunacaktrr.

Veri igleme ig istasyonunda aqa[rdaki temel yaztltmlar bulunmahdrr;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Genel SPECT Analiz Yazrhmr,
Hastanrn iki zamanh SPECT gtiriinttileri kargrlagtrnlabilmeli,
Planar Gated Kardiyak Ejeksiyon Fraksiyonu (EF) Analiz Yaztltmt,
First-Pass Ejeksiyon Fraksiyonu AnalizYaztlrmt,

Otomatik Kardiyak Reoryantasyon velveya reformat,

Kardiyak $ant AnalizYaztltmt,
Kardiyak Gated SPECT / Tomo Analiz ve

Motion Correction Yazrhmr (Hem kardiyak hem de genek SPECT amagh),
Renal Analiz ve GFR Yaztltmt (DTPA),
Renal Analiz Yazrhmr (MAG3),

Renal analizyazrhmr (DMSA),

Beyin SPECT,
a

Beyin Kan Akrmr (CBF-Cerebral Blood Flow) Segmental AnalizYaztllml,

a

Akci[er Ventilasyon-Perftizyon Analiz ve

Segmentasyon Yazrlrmr,

Akciler kantitatif

SPECT yazhmt
Safra Kesesi (Gall Bladder) Ejeksiyon Fraksiyonu (EF) Analiz Yazrhmt,
a

Mide (Gastrik) Bogalma Analiz Yaztltmr,

a

Ozefagus Transit Time Analiz Yaztlrmr,

a

Tiroid Uptake Analiz Yazr I rmr,

a

Paratiroid Analiz(dual faz ve subtraction, SPECT )
l[ehma
Haran
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a

Ug boyutlu gririintiileme, 3D sine,

a

Ful I Iterative rekonstrtiksiyon yazr I rmlan,

a

AVI velveya JPEG vb formatrnda resim kaydedebilme,

o
.

kullanrcrnrn kendi renk haritasrnr olugturabilme 6zelli[i,

kullanrcrnrn kendi processing protokollerini tanrmlamasrna ve oluqturabilmesine izin
veren programlama ortaml,

2.4.l6.igleme ig istasyonu, temel igleme yazrlrmlanna ek olarak, Emory Cardiac Toolbox yaz;'hmt
veya Cedars Sinai Kardiyak yanhmt ile son eklenti paketi (Kantitatif Gated SPECT, Kantitatif
Perfusion SPECT) bulunmahdrr.

2.4.17.Kardiyak gekimlerin yarr zaman velveya yan dozda gekilmesine imkan tanryacak yanhm
velveya donanrm sistemde mevcut olacakttr,

2.4.18.CD/DVD

ile

gelen DICOM 3.0 uyumlu PET-BT goriintiilerinin raporlanmasrnda da

kullanrlmak amaclyla CD/DVD
oluqturabilecek

ile gelen ham verileri

iqlemleyebilecek, fiizyon goriinttileri

ve PET SUV hesaplamalan, ROI ve VOI hesaplamalarr yaprlabilen kantitafif

yanltm verilecektir.
2.4.19.Yeri igleme bilgisayanna ba[lanarak hasta gdriintUlerini ,A.4 boyutunda normal veya parlak
kafirda basabilecek bir adet Renkli Lazer Yazrcr (Color Laser Printer) verilecektir. Kuru film
makinasrna uygun filmler, iyi kalite yazrlabilir CD, disket, A.4 ka[rdr vb her tilrlti sarf malzemesi ve
krrtasiyeler ytiklenici fi rmaya aittir.

2.5.KOLiMAT6RLER

2.5.l.Tiim sistemlerle birlikte aqa[rdaki kolimatorler depolama ve de[iqtirme

arabalanyla

verilmelidir;

.
o

I (Bir) gift Dtigtik Enerjili Yiiksek Rezoliisyonlu (LEHR)
I (Bir) gift Yiiksek EnerjiliGenel Amagh (HEGP)

kolimatdr,

kolimatcir,

2.5.2.Kolimat<irler otomatik veya yan otomatik olarak defiigtirme pozisyonuna getirilecek ve
kolayhkla deligtirilecektir.

2.5.3.Bu kolimatdrlere ait sensitivite ve rezoliisyon delerleri ile gerekli di[er bilgiler tekliflerde
verilecektir.

YARDIMCI EKiPMANLAR:
2.6.1 Asetata ve standart .{4 ka[rda y0ksek rezoltisyonlu renkli baskr yapabilen bir adet printer

2.6. DIGER

verilecektir.
2.6.2.Sistem ile birlikte raporlamaya yardrmcr olarak iki (2) adet en az2.DGhz gift iglemcili, 2
GB RAM, 160 GB sabit disk ve l9inch LCD cjzelliklerine sahip.Rapof ,_B.ilgimlarr ve bir adet
siyahlbeyaz baskr yapabilen Laser Yazrcr verilmelidir.
0n
lii'rn

MehmetMrlotilffRAKLt
Hanar{Ua/'Arifrtbsi
TDfelfi#{si Hasta}esi
RaOydt6ji Sorumtu Teknikeri
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2.6.3.Sistem ile birlikte bir (1) adet Ko$u Banth Stress Test Sistemi verilmelidir. Sistem
kompakt yaprda, bilgisayar kontrollii stress test tinitesi ve koqu bandr (treadmill) biriminden
oluqmalrdrr. Sistemde altr (6) adet hanr stress protokolti yi.iklil olmah kullanrcr istedi[inde
protokol olugturup sisteme yiikleyebilmelidir. Hazrr protokoller igerisinde Bruce ve Modifiye
Bruce protokolii mutlaka olmahdrr. Sistem ile birlikte hasta ba[lantr telleri ve di[er ba[lantr
aksesuarlan veri lecektir.
2.6.4.Sistem ile birlikte radyasyon giivenl[i ve radyofarmasotik hazrrlamak igin gerekli olan tiim

ekipmanlar sa[lanacaktrr;
2.6.4.1.Radyofarmasotik Qahsma Kabini : En az 1.20m geniglifiinde ve ig yiizeyinin
temizlenmesi kolay paslanmaz gelik ile kaplanmrq, her tarafi 4mm kurqun ile kaplanmrg
olacaktrr. Oda havasr ile diliie edilen kabin havasr uygun bir bacalama sistemi ile drg
ortama g<inderilecektir. Kabin zemini ztrhlama igin kullanrlan kurqun tufilalan tagryacak
giigte olacak; kabine doz kalibratdri.i ve kurgun go[i.is zrrhr monte edilebilecek ve alttaki
dolaplar ile iligkilendirilmig olacaktrr. Kabin igi iyi bir qekilde aydrnlatrlmrq olacak;
kabin iginde ve/veya 6n panelde en az d6rt adet priz bulunacaktrr. Kabinin alt boltimi.i
kapaklr ve radyasyon srzrntrsrna izin vermeyecek gekilde kurgunla ztrhlanarak bir dolap
qeklinde dtizenlenmiq olacaktrr. Bu dolabrn bir yarrsrnda Jenerator ve Radyoizotop
modiilleri yer alacak; di[er yansr bir rafla alt ve i.ist olmak iizere iki boliime ayrrlacakttr.

Ust b<iliimde kabin tabanrna yerlegtirilecek kapaklarla iliqkilendirilmiq bir

adet

radyoaktif atrk kutusu yer alacaktlr.
2.6.4.2.Kursun GdEtis Zrrhr '. En az 2cm kalrnhkta kurgun bulunduran ve tistte a9llt, en
az 1Omm kahnlr[lnda kurgun alagrmh cam bdliimti olan, paslanmaz gelik ile kaplanmlg
bir adet Koruyucu Goli.is Zrrhr verilecektir.
2.6.4.3.Ztrhlama igin l0xl0x5 cm boyutlarrnda l6 adet koge,64 adet dtiz olmak tizere
toplam 80 adet Krrlangrg model kur$un tuEla verilecektir.

2.6.4.4.Do2 kalibratori : Ttim fonksiyonlan mikroprosesor ile kontrol edilebilir
olacaktrr. 0.001-9999 mCi arasrnda Tc99m aktivitesini otomatik kademelendirme ile
dlgebilecek, gok diiqi.ik miktarlardaki radyoizotoplann dlgiimi.inti hrzh ve do[ru olarak
yapacaktrr. Srk kullanrlan radyoizotop igin (en az 6 farkh izotop) programlanmtg
olmalrdtr.
2.6.4.5.Survey Meter : igerisinde GM dedektorii bulunan, dijital ekranh bir adet yizey
kontaminasyon dedektorii (Survey Meter) verilecektir. Cihaz, belli bir di.izeyi agan
radyasyon varhfilnda sesli uyart verecektir.

2.6.4.6.Dijtal Alan Monitorti: Ayarlanan seviyeleri agtr[rnda sesli uyan veren bir adet
Dij ital Alan Monit<irti veri lecektir.
2.6.4.7.Enjekt6r tasrma kutusu : Kurgun zrrhlamasr en az 3mm, i9 boyutlan 200x50x40
mm.'den az olmayan iki (2) adet taqrma kutusu verilecektir.
2.6.4.8.Enjektor zrrhr : l.5mm. kurgun eq de[eri koruma sa$layabilen2-3 ve 5 cc.'lik
enjektdrlere uygun iki (2) adet enjektor zrht verilecektir.
2.6.4.9.Forseps : Bir ( I ) adet trbbi amaglr, trrnaklr, paslanmaz gelik forseps verilecektir.

Radyoaktif atrk kutusu (eiinltik)

:

Enjeksiyon odasr ve gamma kamera odasr igin

kullanrlmak iizere toplam iiq (3) adet kapaklr , en az4mm kurgun zrrhlr giinli.ik radyoaktif
kutusu verilecektir.
Melmwi

AKLI

t2

2.6.4.l0.Kurlun rinltik: Standartlara uygun koruma saplayan, kolay giyilip grkanlabilen,
onden

2.6.4.11.0.5mm kurgun koruma sa[layan
6nltik verilecektir.
2.6 4 . 1 2.Iki
.

(2)

adet T iro i d koruyuc u ver

i

I

iiq (3) adet kurqun kruvaze (wrap-around)

ecekt i r.

2.6.4.13.Korumalr Gcizliik: En az 0.5mm kurgun eqde[eri cam igeren, yandan da
korumasr olan bir ( I ) adet gdzliik verilecektir.
2.6.4.14.Lki (2) adet Radyasyona duyarh eldiven verilecektir.

2.6.4.15.Kur$un Paravan: it<i (Z) adet Radyasyondan korunmayr sa$layacak, en az2mm.
kahnh[rnda ve 1.60m. yiiksekli$inde kurgun plaka ile i.istte 40x50cm ebatlartnda kurgun
alaglmlr cam igeren, en az 90cm genigli[inde, dengesi iyi sa[lanmrg, giivenli pozisyonda

kilitlenebilir tekerlekleri olan mobil zlrh verilecektir.
2.6.4.16. Enjeksivon odasr donanrmr (enjeksiyon koltu[u, enjeksiyon masasl, dolap,
vs.) fi rma tarafindan karqt lanacakttr.

rrXNiK

c-)

FDG TEMiXi

l.

F-I8 FDG (2-F18 Floro-2-deoksi-D-Glikoz) onkolojik olgularda primer ve metastatik

J.

odaklan g<irtintiilemek tizere kullamlacak radyoaktif bir madde olmahdrr.
igerisinde, izotonik sodyum klortir veya
F- 1 8 FDG soltisyonu tungsten veya kur$un
^rh
fosfat tampon igerisinde, cam flakonda, steril, apirojen, intraventiz yoldan uygulanmaya
hazrr enjeksiyonluk soliisyon qeklinde olmalt,
F-18 FDG'nin radyontiklid saflr[r (F18 oram); en az % 98 (yiizde doksan sekiz)

$ARTNAMESi

olmahdrr.
4.

F-l8 FDG'nin radyokimyasal saflr[r (Fl8/FDG) oranr; en az% 94 (ytizde doksan ddrt)

5.

olmahdrr.
F-18 FDG soltisyonunun pH de[eri; 4,5 -8,5 (ddrt buguk-sekiz buguk) arasmda olmahdrr.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

t2.
13.

14.

F-18 FDG'nin son kullanma tarihi; tiretimin bitiminden itibaren en az 10 (on)

saat

olmahdrr.
Hasta dozlanmn hesaplanmasmda; hasta randevulanrun ardrgrk olarak verildi[i ve 30
(otuz) dakika arahklarla enjeksiyon yaprlaca[r dtiqtini.ilerek hesaplanacaktr.
Yi.iklenicinin F-18 FDG'yi tedarik edecefii firma, TAEK tarafindan bu malzemeyi
tagrmaya yetkilendirilmig olmah ve ilgili kurumun radyoaktif malzeme taqtma
yonetmeligi kurallarrna uygun bigimde teslimat yaprlaca[r taahhtit edilmelidir.
Uretici firma ISO 9001-2000 veya eqdeferi kalite belgesine sahip olmahdrr.
Goriinttilemelerde kullamlacak F-18 FDG hasta dozlarr ytiklenici tarafindan iicretsiz

sa[lanacaktlr.
.,Casta dozu" enjeksiyon anrndaki radyoaktivite miktanm belirtmekte olup eriqkin
hastalar igin 15 mCi'den az olmayacaktrr. Pediatrik yaq grubu hastalan igin uygun doz
miktal Niikleer Trp Boltimti hekimleri tarafindan siparigler strastnda belirtilecektir.
Hasta dozlanmn teslimi srrasmda gerekli giinltik kalite kontrol test sonuglarl ve iiriiniin
standartlara uygun oldugu ile ilgili belgeler teslim edilecektir.
Yi.iklenici F-18 FDG'yi zamamnda ve eksiksiz teslim etmekle ilgili gerekli ttim Onlemleri
almakla yiikiimliidiir.
Ytiklenici F-18 FDG'yi tiretim, satrq izini Sa[hk Bakanhfr ve TAEK tarafindan izin
verilmig bir firmadan alaca[tnr taahhi.it edecektir.

'Vir,4,WWffi,'
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15.

16.

t7.

18.

ile Sa[hk
Bakanh[r'ndan ahnmrg "Uri.in Tescil Belgesi'ni" tekliflerinde belgelemek zorundadrrlar.
Ntikleer Trp Bdltimti talebi do[rultusunda giinde iki kez F-18 FDG teslimatr yaprlabilir.
Teslimat saatleri, FDG tiretim ve mesai saatleri dikkate almarak Niikleer Trp Bdltimti ve
ytiklenici fi rma ile birlikte belirlenecektir.
Doz sipariqleri firmaya ihtiyag giiniinden bir dnceki i9 gtinii mesai saatleri iginde
bildirilecektir. Niikleer Trp Boltimii siparigin bir krsmrnl veya tamammm teslimattan l6
saat <inceye kadar olan stirede iptal edebilecektir.
Yiiklenici firma rinceden haber vermek koguluyla iiretim sorunu nedeniyle teslimatr
erteleme talebinde bulunabilir. Ancak bu talep ardrqrk 7(yedi) i9 gtinii ve yrlda l2(on iki)
iq giinii stireyi agmamahdrr. Aksi halde idari gartnamede belirtilen ceza uygulanrr.
istekliler tedarik edecekleri FDG hususunda TAEK'ten altnmrg "lisans"

D-)

GENEL VE ORTAK KO$ULLAR

1.

Teklif edilen sistemler srfir yagrnda olacaktrr.

)

Btittin sistemler idari agrdan Bagtabipli[in kontrolti altrnda olacakttr. Qekilen filmlerin
raporlandrrrlmasl ve radyonuklid tedaviler Harran Universitesi Aragtrrma
Hastanesi Ntikleer Trp uzmanlarrnca gergeklegtirilecektir.

Ve

Uygulama

3.

Sistemlerin kurulmasr igin yeterli biiyi.ikli.ikte bir yer kurumumuz tarafindan gtisterilecektir.
Yi.iklenici bu yere ve mevcut alt yaprya gdre, sistemlerin amaca en uygun kullantlmastnt
sa[lamak iizere ortaml sabit rsrda tutmak dahil her tiirlti tedbiri almak ve sistemleri monte
etmekle ytikiimlti olacaktlr. Bu amagla Ytiklenici sistemlerin yerlegtirilmesini, kablo
kanallannrn agllmasrnr, duvarlann boyanmastnl, oltamln rgrklandrrrlmaslnl ve sistemlerin
kurulaca[r yerin amaca uygun dekore edilmesini sa[layacaktlr.

4.

Raporlama iinitesi de Ytiklenici tarafindan uygun gekilde haztrlanacak ve bu iinitenin donantmt
(bilgisayar, printer, bilgisayar masast, sandalye, gop kutusu v.s. tegkil edecek. )

5.

6.

1

Yiiklenici TAEK'ten ruhsat almaya esas olacak gekilde PET/CT hizmetine uygun slcak odayr
kuracak ve ekipmanlannr (geker ocak, multipl izotop olgebilen doz kalibratorii, kurgun go[i.is
zrrhl, kurgun tu[lalar, kurgun onliik, alan monitdrii, enjektor taglytctlan, enjektor ktltflarl, kurgun
kapl radyoaktif atrk kutusu, v.s.) sa[layacakttr. Ayrtca hasta bekleme (sandalye, mini
televizyon..vs) ve enjeksiyon (en az2 hastahk olacak gekilde; ortopedik hasta yata[], battaniye,
etejer, serum askrsl, 9dp kutusu ...vs) odasrnln amaca uygun dekorasyonu Yiiklenici tarafindan
yaptrllacakttr. Hasta tuvaletinin kurulumu Yi.iklenici tarafindan yaptrnlacak ve gerekli sarf
malzemeleri (9dp kutusu, srvl sabun, ka[rt havlu...vs) Ytiklenici tarafindan karqrlanacakttr.
Cihazlann s6zlegme stiresince gerekli teknik bakrm ve onanmrnrn (periyodik bakrmlar da dahil
olmak i.izere) yaptlrtlmastndan Yiiklenici sorumlu olacaktrr.
Hasta alrmrna baglanmasrndan once idarenin belirleyeceIi personele cihazlann kullanrmt
konusunda efiitim Ytiklenici tarafindan sa[lanacaktrr.

8.

9.

10.

11.

12.

Hasta gekimi igin gerekebilecek ti.lm sarf malzemeleri (glukometri, glukometri stick'leri,
enjektor, ilag, vs.) sdztegme siiresince Yi.iklenici tarafrndan karqrlanacakttr.
ytiklenci firma Gama Kamera gekimlerinin yaprlabilmesi igin gerekli olan jenerator,
radyofarmositik, kit Vb. ttim malzemeleri sozlgeme stiresince i.icretsiz kargllayacakttr.
Hizmet siiresince gekim sonrasl radyoaktif attklartn eliminasyonundan Yiiklenici sorumlu
olacaktrr. Bu amagla kutlanrlabilecek ztrhlr materyalleri Ytiklenici temin edecektir.
Yi.iklenici firmanrn haqcayacapr elektrik ve su sarfiyatt kurumumuztarafndan karqllanacaktlr.
Firma kurulacak tUmflcih4zlafln ruhsatr ve lisanst (Tiir$yppffiXrEhftBbirfff.umundan) gibi

t4

il[ehnet
Hastanest

gerekli ti.im izinleri almak igin gerekli altyapryr hazrrlamakla ytiki.imltidi.ir.
13.

Firma igin devamr sliresince hastanenin zarar gcirmesini onleyici her ti.irli.i gtivenlik onlemini
almakla yiiktimliidtir. Yeterli gtivenlik onlemlerinin altnmamast sebebiyle do[abilecek
kazalardan meydana gelebilecek hasar ve zarartn ddenmesinden yiiklenici firma sorumludur.

14.

Ytiklenici firma, sistemlerin sorunsuz hizmet verebilmesi amaclyla, konusunda deneyimli
4(ditrt) tekniker,l (bir) rapdrttir,l(bir) hemgire,l(bir) sekreter ve l(bir) temizlik gorevlisi
istihdam etmelidir. Bu personelin <izliik haklan konusunda (maa;, sigorta, prim, tazminat vb)
sdzlegme stresince firma mali ve hukuki aqrdan tek sorumlu olacaktlr.

15.

ihaleyi kazanan firma hastanenin kendisine gdsterece[i yere sistemleri kurarak hizmet verrneye
hazrr hale getirecektir.

16.

6demeter aylrk olarak hizmet altmt firmasrna yaptlacaktrr'

17.

Yi.iklenici firrna tetkik yaptr[r hastalardan herhangi bir nedenle iicret talebinde bulunamaz'

18.

48
Cihazlarda herhangi bir arza olugtufiunda 24 saat igerisinde miidahale edilecek. arna
(Krrksekiz) saat igerisinde giderilecektir. Yurtdtqtndan parga gerekti[inde en geq l0 (on) gtin
a$masr
igerisinde temin edilerek artza giderilecektir. Arza giderilmesinin belirtilen streleri
yo
0 ,1 (Bindebir) orantnda cezai
halinde firma gecikme olan her gtin igin sozlegme bedelinin

iqlem uygulanacakttr
19.

20.

.

Teknik $artnamede yazrl olmayan hususlarda idari $artname hiikiimleri gegerlidir'Yiiklenici
nedenden
firma,Radyofarmasdtik'lerin temininden ve kalitesinden sorumlu olup,herhangi bir
tekrar gerektirecek gekimlerden ek bir iicret talep etmeyecektir.

ytiklenici firma sdzlegmenin imzalanmasrnr mtiteakip 90 (Doksan) gi.in igersinde sistemleri

ve

aksesuarlartnt kurup hizmete hazlr hale getirecektir'

ffi"ur#trroryHiil:?''
,,r

r".t"'frH#*"ttt

15

