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T.C.

HARRAN UNivrnsirrsi

ARA$TIRMA VE UYGULAMA HASTANESi

NUxlBnR rtr ninirui soloruzAlTl) AvLIK
nizuBr ALIMI rprNix ganrNaursi

Tanlm: Bu gartname 3 (UE)) krsrmdan olugmaktadrr.

A-) PET/CT (Pozitron Emisyon Tomografi i Multi Slice Ct Sistemi) Teknik $artnamesi

B) Defiiqken Agrh, Qift Dedektorli.i, Spect Gama Kamera Teknik $artnamesi

C-) Genel ve Ortak Kogullar

A-) pnT/cr (poziTRoN EMisyoN ToMocRAri / MULTi sr,icE cr sisrrMf rrxxix
$ARTNAMESi

Konu:

I. Bu qartname Harran tiniversitesi'ne 2017 hizmet sattn altmt ile alrnacak;,"Ti.im Vticut Positron

Emission Tomography/ Multislice Computed Tomography (PET/CT) System" ile ve "De[iqken
agrlr, gift detektorlti SPECT gama kamera" sistemlerinin teknik dzelliklerini, kontrol ve muayene

metotlartnt ve ilgili difier konulan igerir.

II. Soz konusu gekim hizmetleri Harran Universitesi igin yiiklenici tarafindan karqrlanacak bu

gartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen 6zelliklerdeki cihazlarla gekilecek olup, hizmet siiresince

cihazlar idarede kalacaktrr.

III. igin sozlegme htikiimlerine grire tamamlanmastndan sonra yiiklenici cihazlarrnr alabilecektir.

IV. Kurulacak cihazlann yagr sdzlegme stiresi bitiminde l3 yagrndan bi.iytik olmayacakttr.

V. CihazlardayalmzcaHarran tiniversitesi'ne bagvuran hastalara gekim yaprlacaktrr. Yi.iklenicifirma
kendi ozel hastalartnrn gekimini bu cihazda yapamaz.

VI. Alrma esas PET-CT ve Gama kamera cihazlarr ile gergeklegtirilecek hizmetlere ait tahmini gekim

sayrsr ve SUT puan ve bedelleri idari qaftnamede ek tablo halinde belirtilecektir.Yi.iklenici hasta

sayrsr kadar gekim iicreti talep edecektir. Hatah veya yanhg gekimlerden dolayr hastalara birden

fazla gekim yaprlacak olursa yaprlan ikinci gekim igin yiiklenici tarafindan ek bir iicret talep

edilemeyecektir.

KISALTMALAR VE TANIMLARI:
PET: Pozitron Emisyon Tomografisi
CT: Bilgisayarh Tomografi
PET-CT: Pozitron Emisyon Tomografi - Bilgisayarh Tomografi
DICOM: Digital Imaging and Communication in Medicine
F-l 8 FDG: Fluorine-l 8 fluorodeoxyglycose
FOV : Field of Viewx*w
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GB :Gigabyte
HD; High Definition
Hi-REZ: High Resolution
HU: Hounsfield Unit
KGK:Kesintisiz Gtig Kaynafir
kV: Kilovolt
KW:Kilowatt
LCD: Liquid Crystal Display
MHU: Million Heat Unit
MIP: Maximum Intensity Projection
M PR: Mu ltip lanar ( mu lti proj ection ) Reconstructi on

MPVR: Multiplaner (multiprojection)Volume Reconstruction
NEMA: National Electrical Manufacturers Association
SUV: Standardized Uptake Value
TAEK: Tiirkiye Atom Enerjisi Kurumu
TB:Terabyte
3D: U9 Boyutlu Gdriintiileme

TEKNIK OZrr,liXr,nR

PET/CT sistemi; yiiksek rezoltisyonlu, beyin ve ttim viicuttaki biyokimyasal ve metabolik iqlemlerin
statik imajlannr iiretebilen, anatomik lokalizasyon ve fiizyon gdriintiileri oluqturabilen tiim vUcut

gdriintiileme sistemi olmahdrr.

PET/CT SiSrnUi

PET/CT sistemi aga[rdaki iinitelerden olu gmal Idrr;
I. Entegre Gantri ve dedektdr sistemi
II. Full-ring PET gantrisi
III. Slip-ring CT gantrisi
ry. Hasta Yata[r
V. Yiiksek Hrzh VeriToplama Elektronipi/Terminali (ya da Terminalleri)
VI. Veri iglemleme (Processing) Unitesi (veya Uniteleri) ve Yazrhmlan
VIL Arqiv ve Film Uniteleri

PET SiSTEMi

l. PET Dedektori.i kristal materyali 5ll keV fotonlann saptanmasrna olanak tantyan Lutesyum (LSO,

LYSO, Lutetium Based Sintillation Crystal) veya Bismuth Germanyum oksit (BGO) materyallerinden

birini igermelidir.
2. PET dedektorii tam halka (Full ring) dizaynrnda olmalrdrr. Kristal boyutlan {X,Y,Zl: {en az 4, en az

4, en az 20 mm) (kristal kalrnlr[r en az20 mm) olmalrdrr.
3. PET Aksiyel gortig alanr (Axial FOV) l5 (onbeq) cm veya iizeri olmaltdtr.
4. PET Transaksiyel gori.ig alanr (Transaxial FOV) 60 (altmrq) cm ve iizeri olmahdrr.
5. Sistemin attenuasyon diizeltmelerientegre CT sistemi ile yaprlmalrdrr.

6. PET verileri 3D Iteratif Reconstruction (High Definicion - HD) tekni$i ile iglemlenebilmelidir.
7. NEMA NU 2- 2012 standartlanna gore 3D metodunda yaprlan olgiimlerde, PET performans

cizellikleri aga[rdaki kriterleri saglayacaktrr. Bu hususlar yiiklenici tarafindan belgelendirilecektir.

MttntuygtifiWA.lo - 2
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7.1 .Transaksiyel rezollisyon:

FWHM & I cm......... 5.1 mrn ya da 5.1 mm'den ktigtik olnrahdrr.

FWHM & l0 cm........ 5.6 mm ya da5.6 mm'den kiigiik olmalrdrr.

7.2. Aksiyel rezoltisyon:

FWHM & I cm......... 5.6 mm ya da5.6 mm'den kiigtik olmalrdrr.

FWHM & l0 cm. ....... 6.4 mm ya da 6.4 mm'den ki.igiik olmahdrr.

7.3 PET NEMA Sensitivite degeri enaz 8 cps/kBq olmalrdrr. Sistem performansrnr gostermek igin
NEMA test kriterleri ile 6lgi.ilmiig sensitivite de[eri harig Efektif velveya TOF sensitivite de[erleri kabul
edilmeyecektir.

8. PET kalite kontrolti ve kalibrasyonunda kullanrlan radyoaktif kaynaklar fantom ve ekipmanlar krlrflan
ile birlikte sa[lanacaktrr. Bu iiriinlerden kullanrm cimrii slnlrll olanlar kullanrm omrti sonrastnda ve

sozlegme siiresi boyunca yiiklenici tarafindan iicretsiz olarak yenilecektir.

9. Uzaysal rezoltisyonun optimal olabilmesi igin sistem HD, TOF veya VUE Point HD ozelliklerine
sahip olmalrdrr

10. Sistemde rezoliisyon de[erlerini 3mm'nin altrna diigtirecek yaztltm verilecektir.

11. Kristal sayrsr enaz 25.000 veya kristal voli.imti enaz 8 Lt olacaktrr.

CT SiSTEMi

l.Anatomik olarak lezyon lokalizasyonu ne ftizyon g<iri.intiileme igin PET Sistemi en az 16 kesitli gok-

kesit (multi-slice)-CT ile entegre olmalr ve tam bir uyurn igerisinde galrgmalrdrr.

2.Sistem transmisyon ve atteniiasyon diizeltmeleri igin CT X rqrn tiiptinii kullanrlmalrdrr. Trunkasyon

artefaktlannrn onlenebilmesi igin atteniiasyon dtizeltmelerinde kullanrlan CT goriiq alanr (CTAC FOV)
en az7jcm olmalrdrr.
3.CT hasta gegig gapr, PET hasta gegig gapr ile aynr ve en az 70 cm olmalrdrr.
4.CT Sistemi slip-ring teknolojiye sahip olmah ve 360 derecelik tam rotasyonda axial multi-slice modda

veri toplayabilmelidir.
S.CT-X Igrn Ttipii gift fokuslu ve rsr depolama kapasitesi en az 5 (beq) MHU olmahdrr.
6.Operator CT gekimlerinde kesit kahnh[rnr, rotasyon hlzrnt, mA ve kVp de[erlerini segebilmelidir. CT
Sistemi 360 derecelik tam rotasyonu en fazla 0.65 saniyede yapabilmeli ve en fazla 0.75 mm kalrnh$nda

kesitler alabi lmelidir.
7.CT yi.iksek voltaj jeneratcirti en az 50 kW grkrg giiciine sahip olmahdrr. Gerilim defieri 80 kV ile en az

140 kV arasrnda , ttip aktmt ise 20 mA ile 300 mA arastnda ayarlanabilmelidir.
8.CT sisteminde gergek zamanh doz modiilasyon sistemi bulunmalrdrr. Bu sistem ile hastaya verilen
dozlardaki azaltrm oranlan belirtilmelidir. Pediatrik hastalar igin di.igi.ik doz protokolleri bulunmahdrr.
g.Sistemin CT krsmrnrn istenildifinde sadece CT olarak kullantmr mi.imkiin olmalrdrr.
l0.CT cihazrnrn rutin kalite kontrol ve kalibrasyon iglemleri igin gerekli tiirn fantom ve ekipmanlar
krlrflan ile birlikte verilmelidir.

GANTRi VE HASTA YATAGI

l.PET/CT sistemi tek bir hasta yata$r igermelidir. PET ve BT igin gantri agrkhklan aynr gapta olacaktrr.

PET ve BT igin gantri agrklrk gapr en az 70 (yetmig) cm olacakttr.
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2.Hasta yatagrnrn maksimum tagrma kapasitesi en az 190 (yiizdoksan) kg olmahdrr.
3.Hasta yatalrnrn hareketleri elektriksel olarak motorize olmalrdrr. Yatak hareketleri manuel olarak
gantriden ve kullanrcr konsolundan kontrol edilebilme segene[ine sahip olmalrdrr.
4.Hasta yatai"l yatay (horizontal) eksende en az 170 cm hareket etmelidir.
5.Hasta yata[r dikey (vertikal) eksende hareket edebilmelidir. Motorize hareket hrzr ve
m in i mum/maksi mum hareket masa yiiksekl i[i tekl ifl erde bel irti lmel idi r.

6.Hasta yatalrnrn yatay ve dikey pozisyonlarrnrn dijital gosterimi mevcut olmalrdrr. Ttim hareket
kontrollerini durdurabilecek hasta yata$t ve gantrinin her iki yanrna "acil durum" durdurma di.i[meleri
bulunmalrdrr.
T.Hasta yata$r ile birlikte hasta kafa tutucusu, kol ve diz deste[i, hasta pozisyonlandrrma aksesuarlarr,
pediatrik adaptor ve geqitli hasta bafilarr gibi her ti.irlti standart aksesuar, kateter tutuculart verilmelidir.
8.PET/CT Sistem gantrisi, do[ru ve kolay hasta pozisyonu verebilmek igin lazer igaretleme sistemi
igermelidir.
9.PET gantri hava solutmall olmalr ve sistemde rsrnma meydana geldilinde devreye girerek otomatik
cinleme diizenefii sa$ayan uygun kapasitede ekipman, sistem ile birlikte verilerek kurulacakttr.

Y AZILIN.{ VE BiLGiSAYAR oZTUiTITNi

l.Sistem; veri toplama (aquisition), veri iqlemleme (processing), yeniden yaprlandtrma (reconstruction),

gdrtintU birlegtirme (image fusion), argivleme, filme basma ve network iglemlerini aynr anda (simultane)
yapabilmelidir. Farklr iq istasyonlanndaki kullanrcrlarrn aynr anda iglem yapmalan halinde sistemin

hrzrnr ve verimini azaltmayacak donantm sa[lanmalrdrr.
2.Sistem, veri toplama (acquisition), yeniden yaprlandrrma (reconstruction), yeniden formatlama
(reformatting), veri igleme (processing), arqiv ve filme basma iqlemlerinin yaprlabildi[i I (bir) adet
operatiir odasr ig istasyonu ile processing - raporlama iplemlerinin yaprlabildifi I (bir) adet ip
istasyonuna sahip olmalrdrr.
3.Sistemde kullanrlan bilgisayarlar aga[rda belirtilen DICOM 3.0 ozelliklerini desteklemelidir, DICOM
lisansr stiresiz olarak sa[lanmalrdrr. Gerekli hardware / software sisteme dahil edilmelidir. Hastane veri

sistemine uygun network ba[lantr imkanr sa!lanmalrdtr. Hasta verilerinin argivlenmesi amacryla

hastanede mevcut ya da kurulacak olan PACS sistemine uygun alt yapr sallanmalrdtr. Cihazrn worklist'i
hastane PACS sistemine entegre edilerek galrgmasr sa[lanmalrdrr.

a) Operasyon Odast iq istasyonu
o DICOM Storage (send/ receive)
o DICOM query/ retrieve
. DICOM basic print
o DICOM Get (HIS/RIS) worklist
r DICOM storage commitment
o DICOM MPPS

b) Raporlama iq istasyonlan (l adet)
. DICOM storage (send/receive)
o DICOM query/retrieve
o DICOM basic print

4. PBT/CT Operatiir Odasr i9 Bilgisayannda; kullanrlan sistem terminali en yeni versiyon olmaltdrr
ve ikiadet l9 inch TFT teknolojisinde yiiksek rezoliisyonlu LCD renklimonitorden (1280xl024 matrix)
olugmalrdrr.
4.l.Operatiir iq istasyonunda, operator ile hastanrn kargrhkll konugmastnr sa[layan haberlegme sistemi
(intercom) olacaktrr.

Dip.Tes.



5.Acquisition bilgisayan; PET veri toplama tekniIi olarak statik, birden gok yatak hareketinde statik, 3D
veri toplama, tiim vticut veri toplama protokollerini igermelidir. Birden gok yatak hareketi gerektiren
statik veri toplamalar (tiim viicut galrgmalarr gibi) kullanrcrnrn araya girmesine gerek olmaksrzrn ardarda

gergeklegtirilebilmelidir. Operator bilgisayarr; CT veri toplama tekniIi olarak scout, axial, helical
(spiral), attenuation correction igin diigiik doz veri toplama teknikleri igermelidir. Ayrrca operatdr iq

istasyonunda gerekli hallerde raporlama amacryla kullanrlmak iizere standart PET/CT analiz
programlarr ytiklenmip olmalrdrr.
6.Qekim iinitesi ile entegre gahqacak processing nitesi bulunmahdrr.
7. Sistemde I adet raporlama ig istasyonu bulunmalr ve en yeni versiyon olmahdrr.
S.Sistemdeki I (bir) adet raporlama iq istasyonunda; hasta veri tabanr, tek-gok resim ve sistematik
gOsterim, resim 0zerinde gegitli iglemler (yazt yazma, pan, zoom, d<jndiirme, agrlandrrma, mesafe
iilgiimii gibi) yaprlabilmelidir. Ayrrca imaj fiizyonu (MR, CT, NM, PET) yaprlmasrnr sa[layan
programlar ile hastanrn iki farkh zamanda (tedavi ijncesi-tedavi sonrasr) giiriintiilerini otomatik olarak
kaydeden ve kargrlagtrran onkoloji yazrlrmr her ig istasyonunda yiiklenrnig olmahdrr. Yazrhm iki farkh
zaman noktasrnda yaprlan gahgmalan aynr anda aynr ekranda g0sterebilmelidir. Ekrandaki gdrtintijler
farkh renk ve kontrast pencerelerinde incelenebilmeli, yiiklenmip olan gahqmalarrn kantitatif analizi
(ortalama ve pik SUV delerleri, HU seviyesi, hacim vs.) otomatik olarak yaprlmahdrr. G<irtintiileme
metodu olarak Multi-planar reformatting (MPR), Maximum intensity projection (MIP), 3Dsurface
display ve PET/CT volume rendering (VRT) segilebilmelidir. Yiiklenici firma bu yazrhmlan sdzleime
siiresi boyunca iicretsiz olarak gilncellemelidir. Hastalann farklt zamanlarda gekilmig PETBT
gekimlerini kargrlaqtrrmah olarak agan ve tedavi yanrt defierlendirmesini PERCIST ( PET RESPONSE
IN SOLID TUMORS) ve RECIST kriterlerine gtire veren yaztltm ig istasyonunda olacaktrr.
9, Raporlama ig istasyonunda aynr kesit igin PET, CT, ftizyon ve attentiasyon di.izeltmesi yaprlmamrg
(non -attenuation corrected) PET goriintiileri aynr anda monitorde gdriilebilmelid ir.
10. Atteniiasyon Correction, Iterative (OSEM, FORE),3D Iterative (HD veya Vue Point HD veya TOF),
3D voli.im, hedefl enmig veya off-center rekonstriiksyon yapabilmelidir.
11. Kullanrcr reconstruction filtrelerini segebilme 6zelliIine sahip olabilmelidir.
12. Raporlama ig istasyonunda bir hastaya ait yeni ve gok sayrda eski PET/CT gahgmalannrn otomatik
olarak kalitatif ve kantitatif (SUV yiizde deligiklikleri vs) defierlendirmesine izin vermeli, transvers,
sagittal, koronal eksenlerde hazrrlanan PET, CT ve fiizyon gdriintiileri aynr ekranda kargrlagtrrmalr

olarak giisterilebilmeli ve film hazu'lanabilmelidir.
13. Raporlama i$ istasyonunda b<ilgesel veya voliimetrik ilgi alanr segme (ROI, VOI), ve SUV deferini
hesaplamak miimkiin olmahdrr. Di.izenli olmayan ilgi alanlan veya kenar bulma ydntemi ile segirn

mtimkiin olmahdrr.
14. Raporlama ig istasyonunda hasta adr, protokol numarasl, tarama giinii ve dosya adtnt igeren bir hasta

veri tabanr olmalrdrr.
15. Bilgi toplama ve gdriintii iqlemleme esnasrnda network iqlemleri, argivleme ve film basma iglemleri

aynr anda yaprlabilmelidir.
16, Yiiklenici gerekli dururnlarda uzaktan sisterr bilgisayanna ulaqrlrnasr, arrza tesbiti veya anzanrn
giderilmesi igin gerekli sistemi kurmahdtr.(Remote Service)
17, Cdriintii ve rapor sonuglannrn hastanemizde kurulacak ve/veya kurulu olan DICOM 3.0 uyumlu
PACS sistemi igine aktarrlabilmesi igin gerekli uyumlu donanrm ve yaztltmlar (DICOM Get (HIS/RIS)
worlist) firma tarafrndan kargr lanmahdrr.

KALiTE KONTROL

Yiiklenici,PET cihazrnrn kalite kontrol ve kalibrasyon itlemleri igin cihaz ile beraber iicretsiz PET

fantomu ve normalizasyon kaynaklannr sallamalrdrr.
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B-)DEGi$KEN Aerlr, eiFT DEDEKToRLU spECT GAMA KAMERA sisrrui ilr
cOntnsrULEME rnrrixr,nnixe a,ir rrnri ve TEKNiK 6zuu,irr.nn

I.GENBL $ARTLAR

l.l.Cihaz, i.iretici firmanrn geligtirdi[i ve halen iiretim bandrnda iiretilen en son model teknolojik

iisttinltifie sahip cihaz olmahdrr. Sistem istenildi[inde, gama kamera sistemine oldu[u yerde

mevcut sistem de[igtirilmeden CT eklenerek, SPECT/CT'ye upgrade edilebilir 6zellikte olmahdrr.

I.2.SPECT gama kamera sistemi statik, dinamik, planar, tiim vi.icut tarama, gated, SPECT, gated

SPECT gibi genel amagh ti.im ni.ikleer trp uygulamalarrnrn gdri.inti.ilemesini yapabilecek qekilde

9ift bagh bir sistem olmahdrr.

l.3.Sintilasyon dedektorleri genig goriig agrh, digital ve yi.iksek rezoliisyonlu olacak; gergek

zamanh olarak enerji, linearite, uniformite, COR di.izeltmelerini yapacaktrr.

1.4.Hasta ve gori.intiileme sisteminin emniyeti igin dedektorler velveya kolimatorler tizerinde

dokunmaya ve garpl$maya hassas ve yiizeye basrng uygulanmasr durumunda btittin hareketleri

durduracak algrlayrcrlar bulunmalr, bu algrlayrcrlar herhangi bir temas halinde dedektorlerin

hareketini otomatik olarak durdurmalrdrr.

l.5.Sistem ile birlikte, bir (l) adet veri toplama (acqusition) bilgisayan ve bir (l) adet veri igleme

(processing) tinitesi verilecektir.

l.6.Gama kamera sistemleri DICOM 3.0 uyumlu olacak, birbirleriyle ve Kurumumuz

btinyesindeki DICOM 3.0 uyumlu di[er cihazlar ile veri alrgveriqi yapabilecek, yaptlan gekimleri

kabul edebilecek ve verileri igleyebilecek <izellikte olmalrdtr.

1.7.DICOM 3.0 formatrndaki CT ve MR diagnostik gdriinttiler ile sistem i.izerinde elde edilen

SPECT gdrtintiileri fuse edilebilmel idir.

2. TEKNIK OZnr,r,iXrnn

2.1. SiNTiLASYON DEDEKTORLERi

2.l.l.Sistemin sintilasyon dedektdrleri en

alanrna (UFOV) sahip olmahdrr.

2.l.2.Dedektorlerin Talyum'la aktiflenrnig

az 54x40 cm veya daha genig kullanrlabilir gori.ig

Nal kristalleri en az 9.5 mm (3/8 inch) kahnhkta

olmalrdrr.

2.l.3.Her bir

bulunmalrdrr.

#:Wffi,

dedektorde en az 59 adet foton go[altrcr ttip (Photo Multiplier Tube- PMT)



2.l.4.Dedektcjrlerde her bir PMT igin analog-sayrsal gevirici (Analog to Digital Converter-ADC)

bulunmalrdrr. Kullanrm srrasrnda PMT tuning otomatik olarak yaprlacaktrr.

2.l.S.Enerji seviyesinden ba[rmsrz olarak stabil bir uniformite sa$ayacak ve otomatik kazang

kontrolu bulunacaktlr

2.l.6.Sistem en az 56-51 I keV enerji arah[rndaki fotonlan kullanarak gdri.intiileme

yapabilmelidir.

2.l.7.Dalga ytiksekli[i analizdrii (PHA) farkh en az 3 (tig) arahkta enerji penceresi segilebilmeli

ve aynl gahgmada birden gok radyoizotop ile veri toplanabilmelidir.

2.l.8.Sistem performansr NEMA 2007 NU-l (National Electrical Manufacturers Association)

standartlanna uygun olacaktrr ve aqa[rdaki parametreler igin NEMA de[erleri teklifte agrkga

belirtilmelidir.

2.l.8.l.Intrinsic Spatial Resolution (igsel Uzaysal Qriziini.irli.ik) UFOV FWHM da 3.9 mm

veya daha ktigtik,

2.l.8.2.lntrinsic Energy Resolution (igsel Enerji QciziintirltiEti) UFOV igin FWHM dao/ol0

dan ktigtik,

2.1 .8.3.lnrrinsic Uniformite lntegral (Homojenite) UFOV igin FWHM daYo4'den ktigi.ik,

2.l.8.4Maximum Intrinsic Count Rate (Maksimum igsel Sayrm Hrzr) her bir dedekt<ir igin

en az 300.000 kcps olmahdrr.

2.l.8.5.Sistemin intrinsik enerji gdzi.iniirlii[ii en fazlaYo9,9 (dokuz virgi.il altr) mm olmaltdtr.

2.2. GANTRY

2.2.l.Sistem gantrisi dairesel yaprda olmah ve miikemmel mekanik stabilite ile sa[hkh dedektor

uyumunun saflanabilmesi igin zemine monte edilerek sabit olmalrdrr.

2.2.2.Sistem gantrisine drqtan bafilanmrg olan deedektcirlere en az 2 (iki) ayn agrda pozisyon

verilebilmelidir.

2.2.3.Gantry'nin rotasyon arah[r en a2540 derece, agrklr[r en az70 cm olmaltdtr.

2.2.4.Gantri agrk bir tasarrma sahip olmalrdrr. Dedektdrlerin otomatik olarak ve rahatga hareket

etmesini sa[layabilecek donanrmr bulunacak; Ntikleer Trp'ta yaprlmakta olan ttm galrgmalar igin

dedektdrler tek bir tug ile otomatik olarak uygun pozisyona getirilebilecektir.

2.2.5.Detekt<irler 180 derece drga donerek ayakta veya oturarak statik, dinamik gekim yapabildi[i

gibi istenildifiinde yere paralel yan yana pozisyonda, bir hastane yatafirnda veya sedyede planar

gekim yapabilecek qekilde pozisyonlanabilmelidir.

2.2.6.SPECT ve tiim vticut gahgmalarrnda dedektorler ile hasta arasrndaki mesafenin en az

olmasrnl sa[layan, gergek zamanh (real time), otomatik viicut stntrlannr belirleme (Body

,";lrj.Ardfrfi/vel,nlrl-
fb'girykfry-l+P
lath?klm Yardtmctst

contouring) ozel li[i bulunacakttr.
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2.2.7.Gantry iizerinde veya yakrnrnda dedektorlerin, gantrinin ve hastanrn hareket ve pozisyonunu

gdsteren ve acil durumlarda kullanrlmak lizere durdurma dtilmesi ihtiva eden sayrsal gristergelerin

bulundufu LCD gori.intii ekranr olacaktrr.

Z.2.8.Gantri ve hasta pozisyonlarrnr kontrol etmek ve acil durumlarda durdurmak igin uzaktan el

kontrol iinitesi bulunacaktrr.

2.2.9.Tnm vi.icut (whole body) gahgmalannda, "ardrgrk gok bolgeli" ("sequential multi spot")

modda velveya "siirekl i" ("continuous") modda gortintti alrnabilecektir.

2.2.l0Dedektorler SPECT galrgmalannda "circular" veya "non-circular"; saat yrintinde veya aksi

yonde; "devamlr" veya "step and shoot" geklinde ayarlanabilmelidir.

2.3. HASTA YATAGI

2.3.1.Cihaz ile birlikte tiim gahgmalann kolaylrkla yaprlabileceli tek bir hasta yata[r verilmelidir.

2.3.2.Hasta yataSr yere paralel (horizontal) ve yere dik (vertikal) eksende hareket edebilme

6zelli[inde olmahdrr.

2.3.3.Hasta yatagt yere sabitlenip pozisyonu bir kontrol i.initesi ile de[iqtirilebilir tizellikte

olacaktrr.

2.3.4.Ttim vticut gallgmalarrnda yatakhlzt yaprlacak gahgmaya ve iste[e gore ayarlanabilecektir.

Tiim viicut taramalannda, maksimum tarama uzunlu[u en az 195 (yiiz doksan beg) cm. ve

maksimum yatay hareket htzt en az25 cm/dak, olmaltdrr.

2.3.5.Cihaz, hastayr yatak iizerinde hareket ettirmeden viicudun ttim b<jli.imlerinin dedektor ile

incelenmesine izin verecek yeterlikte olacakttr.

2.3.6.Hasta yata}t hareketli olmalr, gekim anrnda yere sabitlenmeli ve gerekli durumlarda

(kolimat<ir de[igtirme, sedyede gekim vs.) gantri altrndan uzaklagtrnlabilmelidir.

2.3.7 .Hasta yata[r paletinin hasta tagrma kapasitesi en a2200 (iki yiiz) kg olmalrdrr.

2.3.8.Hasta yatalr paleti dayanrklr, ince malzemeden, hastadan gelen fotonlan gok di.igiik

oranlarda zaytflatan (140 keV enerjili gama tqrnlarr igin en fazla %ll olmalr) ve yi.izeyi kolay

temizlenebilen 6zellikte olmahdrr.

2.3.9.Hasta yatagr ile birlikte SPECT gahgmalannda kullanrlmak tizere "bag sabitleyici" (head

holder / head supporl), "kol deste[i" (arm holder/arm rest), hasta pozisyonlandrrma aksesuarlart,

yetiqkin ve gocuk hastalar igin sabitleme kayrgr iicretsiz olarak verilmelidir. Aynca pediatrik

qekimlerin kolay yaprlabilmesi igin masa tistti gekim aparatt verilmelidir.

2.4. y AZTLIM VE nilCiSa.vAR ozEl,I,iXr,rni

2.4.lSistem ile birlikte, bir (1) adet veri toplama (acqusition) bilgisayarr ve bir (l) adet veri igleme

veri toplama tinitesinden

tamamen ba$rmsrz olacakttr.
Dog,Dr.
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2.4.2.Sistem bilgisayarlan en yeni versiyon olmah ve 6zellikleri detayh olarak belinilmelidir.

2.4.3.Gama kamera sistemleri PACS, RIS ve HIS'e baflanabilmeli, Sistem bilgisayarlannda

kullanrlan network teknolojisi uluslararasr standartlarda, aga[rda belirtilen DICOM 3.0 dzelliklerini

desteklemeli ve benzer standartlardaki sistemler arasrnda network bafilantrsrna olanak vermelidir.

PACS sisteminden hasta verilerini alabilecek ve PACS'a gcirtintti atmak igin hasta bilgisinin manuel

girigini ortadan kaldrracak 'worklist' fonksiyonu olmahdrr. Bu amagla kullanrlacak her tiirlii yanltm

ve donanrm aynntrh olarak belirtilmeli ve ticretsiz olarak verilmelidir. DICOM 3,0 lisansr sliresiz

olarak sa[lanmalrdrr.

*DICOM storage (send/receive)

*DICOM query/retrieve

*DICOM basic print

*DICOM Get (HIS/RlS) worklist

*DICOM storage commitment

*DICOM MPPS

2.4.4.Yeri toplama (acquisition) ig istasyonu en yeni versiyon olmaltdrr'

2.4.5.Yeri toplama ig istasyonununda; Statik, Dinamik, Tiim Vticut, Gated, SPECT, Gated-SPECT

gibi ti.im ntikleer trp uygulamalannda kullanrlan ve vticut sistemlerine ait aynntrlr incelemelerin

yaprlmasrna olanak veren gi.incel (son versiyon) veri toplama yaz:rhmlan (predefined acqusition

protokolleri) orijinal lisansh olarak verilecek ve sisteme yiiklenecektir.

2.4.6.Kullanlcrnrn kendi veri toplama protokollerini haarlayabilmesine uygun olmalrdrr.

2.4.7.Yeri toplama manuel olarak, ya da zamana veya saytma ba[lr otomatik olarak durdurulabilir

6zellikte olmahdrr.

2.4.8.Enerji segimi, pik ayarr, pencere arah[r segimi ve uniformite dtizeltmesi otomatik olarak

yaprlacaktrr . En az iki adet enerji penceresi; en az rtg adet programlanml$ veya programlanabilir

preset enerji seviyesi olacakttr.

2.4.9.Sistem elektronik biiyi.itme kapasitesine sahip olmah ve farkh btiyi.itme faktdrleri

segilebilmelidir.

2.4.l0.Kardiyak (gated) gahgmalar igin sistemde hasta masasl ile entegre EKG tetikleyicisi (EKG

trigger) verilmelidir. EKG'de R-R aralr[rnda ayarlanmrg gekim yaptlmastnt olanak sa[lamalt,

Dof.
Hafl::r,W Dr.
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atrmlan veri toplama ekranrndan izlenebilecek ve cihaz alarm ile uyan verebilecektir. Cihazla ilgili

ba$antr kablolarr ve hasta elektrot kablolan verilecektir

2.4.ll.Gated gahgmalan igin otomatik pencere ve defiigken EKG egili tanrmlanabilir ozellikte

olmalrdrr. Qalrgma sayrma, zamana veya kalp atrgrna gore ayarlanabilmelidir.

2.4.l2SPECT gahgmalarrnda dairesel veya dairesel olmayan (dtizensiz, elips) gahgmalar

yaprlabilmeli; dedektor hareketleri "Devamll" veya "Step and Shoot" modlanndan birine

ayarlanabilmelidir.

2.4. I 3.Acquisition yazr hmlan i le aqafirdaki iqlemler yapr labilecektir.

-anal izcjrleri ayarlayabi lecek,

- veri toplama parametrelerini tanrmlayabilecek,

- tiim gamma kamera fonksiyonlartnt kontrol edebilecek,

- dedekt<ir tuning iqlemlerini kontrol edebilecektir.

2.4.14.Yeri igleme (processing) iq istasyonu en yeni versiyon (i.iretici firma tarafindan geligtirilmig en

yiiksek teknolojiye sahip) olmahdrr ve 2 (iki) adet en az l9 (ondokuz) inch boyutunda yi.iksek

gozi.iniirl0klii, renkli, medikal LCD ekranlar, CD-RW velveya DVD-RW igermelidir.

2.4.l5.Yeri iqleme i$ istasyonunda, proses protokolleri arastnda en az statik ve dinamik veriler

i.izerinde ilgi alanr gizrne, sayrm yapma, zaman-aktivite e[risi elde etme gibi temel dzelliklerin

yanlslra aga[ldaki organ iqleme protokolleri, sistem meniilerinde mevcut ttim, son versiyon igletim

ve uygulama yanhmlan orijinal lisansh olarak yiiklenmiq, ve kullanrlabilir olarak sistemde

bulunacaktrr.

Veri iqleme ig istasyonunda aga[rdakitemel yanhmlar bulunmahdrr;

. Genel SPECT AnalizYaztltmt,

o Hastanrn iki zamanh SPECT gorUntiileri kargrlagtrnlabilmeli,

o Planar Gated Kardiyak Ejeksiyon Fraksiyonu (EF) Analiz Yaztltmt,

r First-Pass Ejeksiyon Fraksiyonu Analiz Yazlltmt,

o Otomatik Kardiyak Reoryantasyon velveya reformat,

o Kardiyak $ant Analiz Yaztltmt,

r Kardiyak Gated SPECT / Tomo Analiz ve

o Motion Correction Yaztltmt (Hem kardiyak hem de genek SPECT amaglt),

o Renal Analiz ve GFR Yaztltmt (DTPA),

o Renal Analiz Yazrhmr (MAG3),

#w^anatizt^'uw
!,sh. Lim Y.tdrttitlll
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o Beyin SPECT,

. Beyin Kan Akrmr (CBF-Cerebral Blood Flow) Segmental Analiz Yazrlrmr,

. AkciEer Ventilasyon-Perfiizyon Analiz ve Segmentasyon Yazrlrmr, Akci[er kantitatif

SPECT yazl.ltmr

o Safra Kesesi (Gall Bladder) Ejeksiyon Fraksiyonu (EF) Analiz Yazrhmr,

o Mide (Gastrik) Boqalma AnalizYazrhmr,

. Ozefagus Transit Time Analiz Yazrlrmr,

o Tiroid Uptake Analiz Yazrhmr,

o Paratiroid Analiz (dual faz ve subtraction, SPECT ) Yazrlrmr,

. Ug boyutlu gori.inti.ileme, 3D sine,

o Full Iterative rekonstriiksiyon yazrhmlan,

. AVI velveya JPEG vb formatrnda resim kaydedebilme,

o kullanrcrnrn kendi renk haritasrnr olugturabilme rizelli[i,

o kullanrcrnrn kendi processing protokollerini tanrmlamasrna ve oluqturabilmesine izin

veren programlama ortamr,

2.4.l6.iqleme ig istasyonu, temel iqleme yazrlrmlanna ek olarak, Emory Cardiac Toolbox yaz;,ltmr

veya Cedars Sinai Kardiyak yaz:.lrmt ile son eklenti paketi (Kantitatif Gated SPECT, Kantitatif

Perfusion SPECT) bulunmaltdtr.

2.4.l7.Ka"diyak gekimlerin yan zaman velveya yan dozda gekilmesine imkan tantyacak yaahm

velveya donanrm sistemde mevcut olacakttr.

2.4.18.CD/DVD ile gelen DICOM 3.0 uyumlu PET-BT gdri.inti.ilerinin raporlanmasrnda da

kullanrlmak amacryla CD/DVD ile gelen ham verileri iqlemleyebilecek, fiizyon gtiriinttileri

oluqturabilecek ve PET SUV hesaplamalarr, ROI ve VOI hesaplamalan yaprlabilen kantitafif

yanhm verilecektir.

2.4.19.Yeri igleme bilgisayanna ba$anarak hasta gdri.inti.ilerini A,4 boyutunda normal veya parlak

ka[rda basabilecek bir adet Renkli Lazer Yazrcr (Color Laser Printer) verilecektir. Kuru film
makinasrna uygun filmler, iyi kalite yazrlabilir CD, disket, 44 ka[rdr vb her t0rlii sarf malzemesi ve

krftasiyeler yiiklenici fi rmaya aittir.

2.S.KOLiMATORLER

2.5.1 .Tiim sistemlerle birlikte aqa[rdaki kolimattirler depolama ve de[iqtirme arabalartyla

verilmelidir;

o I (Bir) gift Dtiqiik Enerjili Yiiksek Rezoliisyonlu (LEHR) kolimatdr,

o I (Bir) gift Ytiksek EnerjiliGenelAmaqh (HEGP) kolimatdr,mw
D i p.Te{fr a B GZU, o.* o,, Orfi
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2.5.2.Kolimatorler otomatik veya yan otomatik olarak defiiqtirme pozisyonuna getirilecek ve

kolayl rkla de[iqtiri lecektir.

2.5.3.8u kolimatorlere ait sensitivite ve rezollisyon de[erleri ile gerekli diger bilgiler tekliflerde

verilecektir.

2.6. DiGER YARDIMCI EKiPMANLAR:
2.6.1 Asetata ve standart 44 ka[rda yiiksek rezoliisyonlu renkli baskr yapabilen bir adet printer
verilecektir.

2.6.2.Sistem ile birlikte raporlamaya yardrmcr olarak iki (2) adet en az2.}Ghz 9ift iglemcili,2
CB RAM , 160 GB sabit disk ve lginch LCD ozelliklerine sahip Rapor Bilgisayarr ve bir ader
siyahlbeyaz baskr yapabilen Laser Yazrcr verilmelidir.

2.6.3.Sistem ile birlikte bir (l) adet Ko$u Banth Stress Test Sistemi verilmelidir. Sistem
konrpakt yaprda, bilgisayar kontrolli.i stress test iinitesi ve kogu bandr (treadmill) biriminden
oluqmahdtr. Sistemde altr (6) adet hazrr stress protokoli.i yi.iklti olmalr kullanrcr istedifiinde
protokol oluqturup sisteme yiikleyebilmelidir. Hazrr protokoller igerisinde Bruce ve Modifiye
Bruce protokolii mutlaka olmahdrr. Sistem ile birlikte hasta ballantr telleri ve di[er bafilantr
aksesuarlan veri lecektir.

2.6.4.Sistem ile birlikte radyasyon giivenl[i ve radyofarmasdtik hazrrlamak igin gerekli olan tiim
ekipmanlar sa!lanacaktrr;

2.6.4.1.Rad),ofarmasrjtik Cahsma Kabini : En az l.20rn geniqli[inde ve ig yiizeyinin
ternizlenmesi kolay paslanmaz gelik ile kaplanmrg, her tarafi 4mm kurgun ile kaplanmrq
olacaktrr. Oda havasr ile diliie edilen kabin havasr uygun bir bacalama sistemi ile drg

ortama gdnderilecektir. Kabin zemini zrrhlama igin kullanrlan kurgun tu$alan tagryacak
gtigte olacak; kabine doz kalibratcirti ve kurgun gri[i.is zrrhr monte edilebilecek ve alttaki
dolaplar ile iligkilendirilmig olacaktrr. Kabin igi iyi bir gekilde aydrnlatrlmrq olacak;
kabin iginde velveya on panelde en az dort adetpriz bulunacaktrr. Kabinin alt boli.imti
kapaklr ve radyasyon srzrntrsrna izin vermeyecek qekilde kurgunla zrrhlanarak bir dolap
geklinde diizenlenmig olacaktrr. Bu dolabrn bir yarrsrnda Jeneratcir ve Radyoizotop
modiilleri yer alacak; di[er yansr bir rafla alt ve iist olmak iizere iki b<iltme aynlacaktrr.
Ust boltirnde kabin tabantna yerlegtirilecek kapaklarla iligkilendirilmig bir adet
radyoaktif atrk kutusu yer alacaktrr.

2.6.4.2.Kursun GciEi.is Zrrhr : En az 2cm kalrnlrkta kurqun bulunduran ve i.istte agrlr, en

az lOmm kalrnlrlrnda kurgun alagrmh cam boli.imi.i olan, paslanmaz gelik ile kaplanmrq
bir adet Koruyucu Go[i.is Zrrhr verilecektir.

2.6.4.3.Zrhlama igin l0xl0x5 cm boyutlannda 16 adet kcige,64 adet diiz olmak iizere
toplam 80 adet Krrlangrc rnodel kur$un tuEla verilecektir.

2.6.4.4.Do2 kalibratori : Tiim fonksiyonlan mikroprosesor ile kontrol edilebilir
olacaktrr. 0.001-9999 mCi arasrnda Tc99m aktivitesini otomatik kademelendirme ile
cilgebilecek, Eok diigiik miktarlardaki radyoizotoplann 6lgiimiini.i hrzh ve do[ru olarak
yapacaktrr. SIk kullanrlan radyoizotop igin (en az 6 farklr izotop) programlanmrq
olmalrdrr.

2.6.4.5.Survey Meter : igerisinde GM dedektorti bulunan, dijital ekranh bir adet yizey
kontaminasyon dedektririi (Survey Meter) verilecektir. Cihaz, belli bir di.izeyi agan

trywasv'nvarryw
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2.6.4.6.Dijtal Alan Monitdrii: Ayarlanan seviyeleri a$trgrnda sesli uyan veren bir adet

Dijital Alan Monitcirti verilecektir.

2.6.4.7.Enjektor talrma kutusu : Kurqun zrrhlamasr en az 3mm, ig boyutlan 200x50x40

mm.'den az olmayan iki (2) adet tagrma kutusu verilecektir.

2.6.4.8.Enjektor zrrhr : l.5mm. kurgun eq de[eri koruma sa[layabilen 2-3 ve 5 cc.'lik
enjektcirlere uygun iki (2) adet enjektor zrrhr verilecektir.

2.6.4.9.Forseps : Bir ( I ) adet trbbi amaglr, trrnaklr, paslanmaz gelik forseps verilecektir.

Radyoaktif atrk kutusu (giinliik) : Enjeksiyon odasr ve gamma kamera odasl igin

kullanrlmak iizere toplam tiq (3) adet kapakh, en az 4mm kurgun zrrhh giinli.ik radyoaktif
kutusu verilecektir.

2.6.4.10.Kur;un <inli.ik : Standartlara uygun koruma sa$ayan, kolay giyilip grkanlabilen,

cinden

2.6.4.1l.0.5mm kurgun koruma sa[layan iiq (3) adet kurgun kruvaze (wrap-around)

6nltik verilecektir.

2.6.4.12.iki (2) adet Tiroid korulucu verilecektir.

2.6.4.l3.Korumah G<izltik'. En az 0.5mm kurgun egde[eri cam igeren, yandan da

korumasr olan bir (1) adet gdzltik verilecektir.

2.6.4.14.iki (2) adet Radyasyona duyarh eldiven verilecektir.

2.6.4.l5.Kursun Paravan: iti 1Z; adet Radyasyondan korunmayr sa[layacak, en az2mm.
kalrnh[rnda ve 1.60rn. yi.iksekli[inde kurgun plaka ile i.istte 40x50cm ebatlannda kurgun

alagrmlr cam igeren, en az90cm genigli[inde, dengesi iyi sa$lanmrg, giivenli pozisyonda

kilitlenebilir tekerlekleri olan mobil zrrh verilecektir.

2.6.4.16. Enjeksiyon odasr donanrmr (enjeksiyon koltugu, enjeksiyon masasr, dolap,

vs.) fi rma tarafindan kargrlanacaktrr.

c-) GENEL VB ORTAK KO$ULLAR

l. Teklif edilen sistemler 13 (oni.ig) yagrndan kiigi.ik olacaktrr. Hizmet siiresi igersinde l3 ya$rnr

doldurmamr g olacaktrr.

2. B[ttin sistemler idari agrdan Bagtabipli[in kontrolii altrnda olacaktrr. Qekilen filmlerin
raporlandrnlmasr ve radyonuklid tedaviler Harran Universitesi Araqtrrma Ve Uygulama

Hastanesi Niikleer Trp uzmanlarrnca gergeklegtirilecektir.

3. Sistemlerin kurulmasr igin yeterli btiyi.ikli.ikte bir yer kurumumuz tarafindan gcisterilecektir.

Yiiklenici bu yere ve mevcut alt yaprya gcire, sistemlerin amaca en uygun kullanrlmasrnr

sa[lamak iizere oftamr sabit rsrda tutmak dahil her ttirlii tedbiri almak ve sistemleri monte

etmekle yiikiirnli.i olacaktrr. Bu amagla Yi.iklenici sistemlerin yerleqtirilmesini, kablo

kanallarrnrn agrlmaslnl, duvarlarrn boyanmasrnr, oftamln rqlklandrnlmasrnr ve sistemlerin

kurulaca[r yerin amaca uygun dekore edilmesini sa[layacaktrr.

4. Raporlama iinitesi de Ytiklenici tarafindan uygun gekilde haztrlanacak ve bu linitenin donanrmr

(bilgisayar, printer, bilgisayar masasr, sandalye, gdp kutusu v.s. teqkil edecek. )

5. Yi.iklenici TAEK'ten ruhsat almaya esas olacak gekilde PET/CT hizmetine uygun srcak odayr

kuracak ve ekipmanlannr (geker ocak, multipl izotop olgebilen doz kalibratciril, kurgun gcigiis
YA:Plt0rDite!, tenDAKUH;g;t '.4-' '/ " "
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1

8.

9.

10.

zlrhl, kur$un tufilalar, kurgun 6nltik, alan monitorii, enjektor tagrytctlart, enjektor ktltflart, kurqun

kaph radyoaktif atrk kutusu, v.s.) sallayacaktrr. Aynca hasta bekleme (sandalye, mini

televizyon..vs) ve enjeksiyon (en az2hastahk olacak gekilde; ortopedik hasta yata[r, battaniye,

etejer, serum askrsl, gop kutusu ...vs) odasrnln amaca uygun dekorasyonu Yiiklenici tarafindan

yaptrnlacaktlr. Hasta tuvaletinin kurulumu Yi.iklenici tarafindan yaptrnlacak ve gerekli sarf

malzemeleri (gdp kutusu, srvr sabun, ka[rt havlu...vs) Ytiklenici tarafindan karqtlanacaktrr.

Cihazlara gerekli teknik baklm ve onartmrnrn (periyodik bakrmlar da dahil olmak i.izere)

yaptrnlmasrndan Yiiklenici sorumlu olacakttr.

Hasta alrmrna baglanmasrndan 6nce idarenin belirleyece[i personele cihazlann kullanlml

kon usunda e[iti m Yi.iklen ici tarafi ndan safilanacaktrr.

Cihazrn anzas;r veya FDG sa[lanamamasr gibi klinifimiz drgr nedenlerden dolayt hasta

alamamasr durumunda; alrnabilecek hasta saylsr anlaqmada belirtilen hasta saytstndan

diigiilecek ve ytiklenici tarafindan ek 6deme istenmeyecektir.

Hasta gekimi igin gerekebilecek ti.im sarf malzemeleri (glukometri, glukometri stick'leri,

enjektdr, ilag, vs.) Ytiklenici tarafindan kargrlanacakttr.

FDG teslimatr resmi tatiller drgrnda; idare ile ytiklenicinin kargrlrkh mutabakatryla en az I iq

gtini.i onceden kesinlegtirilerek, hasta randevulanna gore yiiklenici tarafindan her gi.in en geg saat

8:00'den itibaren toplu ya da parsiyel olarak fakat hasta randevulartnr olanaklar cilgtistinde

ardrgrk tertipleyerek ve randevu iptali veya randevuya icabet etmemesi gibi durumlarda

ytikleniciyi olabildi[ince erken bilgilendirecektir. Yi.iklenici FDC'yi zamantnda ve eksiksiz

olarak teslim etmek igin gerekli 6nlemleri almak zorundadtr.

Qekim sonrasr radyoaktif atrklarrn eliminasyonundan Yiiklenici sorumlu olacakttr. Bu amagla

kullanrlabilecek zrrhlr materyalleri Yiiklenici temin edecektir.

Yi]klenici firmanrn harcayaca[r elektrik ve su sarfiyatr kurumumuz tarafindan kargtlanacaktrr.

Firma kurulacak ttim cihazlarrn ruhsatr ve lisansr (Ti.irkiye Atom Enerjisi Kurumundan) gibi

gerekli ttm izinleri almak, bunlar igin gerekli altyapryr hazrrlamak ve bunlarla ilgili masraflarr

karg r lamakla yiiki.im I i.idi.ir.

Bi.itiin sistemlerle ilgili olugabilecek her ti.irlii yangrn, kaza, qikayet ve her tiirlti yasal tazmin

durumlarrnda hukuki ve cezai sorumluluk firmaya aittir.

Firma iqin devamr sliresince hastanenin zarar gcirmesini 6nleyici her ti.irlti gtivenlik onlemini

almakla ytikiimliidi.ir. Yeterli gi.ivenlik onlemlerinin altnmamast sebebiyle do[abilecek

kazalardan meydana gelebilecek hasar ve zararr:, odenmesinden yi.iklenici firma sorumludur.

Ytiklenici firma, PET/CT (pozitron emisyon tomografi / multi slice ct) sistemlerin sorunsuz

hizmet verebilmesi amacryla, konusunda deneyimli 2 (iki)tekniker,l (bir) raportor,l(bir)

hemgire,l(bir)sekreter ve 1(bir) temizlik gorevlisi istihdam etmelidir. Bu personelin ozltik

haklarr (maaq, sigorta, prim, tazminat vb) konusunda firma mali ve hukuki agtdan tek sorumlu

olacaktrr.

Ytiklenici firma, Defiigken agrh, qift dedektiirlii spect Gama Kamera sistemlerin

sorunsuz hizmet verebilmesi amacryla, konusunda deneyimli 2 (iki) tekniker,l (bir) raportor,

l(bir)sekreter istihdam etmelidir. Bu personelin rizli.ik haklan (maaq, sigorta, prim, tazminat vb)
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konusunda firma mali ve hukuki agrdan tek sorumlu olacakttr.
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ihale tarihinin sonlanmasrna miiteakiben ihale, hizmet veren firmada kalmaz ise hastane idaresi

tarafindan firmaya yaprlacak tebliSi takiben firma l0 (on) giin igerisinde higbir hak talep

etmeden ve mahkeme hakkr kullanmadan yeri tahliye edecektir. Kullandrfir yerde bir sonraki

firmanrn galrgmasrnr engelleyebilecek veya kasrtlr geciktirebilecek hasar brrakamaz. Bu

durumda hastanenin her ttirlti zarartnt kargrlamayr peginen kabul ve taahhtit eder.

ihaleyi kazanan firma hastanenin kendisine gosterece[i yere sistemleri kurarak hizmet verrneye

hazrr hale getirecektir. Bu tarih firma ve hastane idaresi arasrnda bir tutanak ile tespit edilecektir
ve zaruri gartlarda belgelenmesi suretiyle idarece stire uzatrmr verilecektir. ihale sonucunda,

yeni ihalenin gecikmesi v.b. gibi nedenlerle yeni sistemin kurulmasrnrn gecikmesi halinde ilgili
firma ile 4734 sayfi kanunun ilgili htikiimlerine gore aynr gartlarda alrm yaprlabilir.

Odemeler aylrk gekim sayrlannrn ( otomasyondan ahnacak sayrnrn ) SUT birim puanryla

garprlarak bulunacak puanlann teklif edilen birim fiyatr ile garprmr sonucu hesaplanacak bedel

iizerinden yapr lacaktrr.

Ytiklenici firma tetkik yaptrpr hastalardan herhangi bir nedenle iicret talebinde bulunamaz.

ihalenin sonlanmasrnr mtiteakip grup igindeki puanlann azalmasr ya da bitmesi durumunda

gruplar arasr d<inilgi.im yaprlabilecektir. Dontiqiim yaprlrrken teklif edilen birim fiyatlar baz

al rnarak yapr lacaktrr.

Cihazlarda herhangi bir arza olugtu[unda 24 saat igerisinde mi.idahale edilecek, parga

gerekti[inde en geg l0(on) giin igerisinde temin edilerek arva giderilecektir. Arna
giderilmesinin belirtilen siireleri agmasr halinde firma gecikme olan her giin igin rideme yapar.

Odenecek miktar, bir dnceki ayhk gelirinin gtin sayrsrna boliinmesiyle elde edilen giinliik
kazancrn, anzantn giderilmedi[i gi.in sayrsr ile garprlarak elde edilen hastane payrna diiqen

miktarrdrr.

Teknik $artnamede yanh olmayan hususlarda idari qartname hiiktimleri gegerlidir.Yi.iklenici

firma,Radyofarmasotik'lerin temininden ve kalitesinden sorumlu olup,herhangi bir nedenden

tekrar gerektirecek gekimlerden ek bir ticret talep etmeyecektir.
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A. PET/CT HiZMET ALIMI
Srra
No

Sut
Kodu

Agrklama Birimi Iglem Puanr

I 800.840 Miyokard PET, viabilite Qahsmasr PUAN I .56 r,55
2 800.690 Beyin PET PUAN 1.647,22
) 801 .440 Onkoloiik PET (F-18 FDG) PUAN 1.736,93

Okas Kodu Okas Acrklamasr
85 l 00000 Saglrk hizmetleri

PET/CT HiZMET ALIMI TOPLAM PUANI 13.176.352

B. GAMMA KAMERA HiZMET ALIMI

Srra
No

Sut
Kodu

Agrklama Birimi Iglem Puanr

I 800.620 Akci[er perfiizyon sintigrafisi, planar PUAN 47,t1
800.640 AkciEer Perfiizyon Sintisrafisi, SPECT PUAN 90,56

800.641 Akc Aer Perfi.izyon Sintigrafisi, Kantitatif PUAN 42.89

800.660 Akc Aer Venti lasyon Sintigrafi si,Planer(Aerosol) PUAN 38.32

800.66 r Akc [er Ventilasvon Sintigrafi si,Spect(Aerosol) PUAN 90,56

800.680 Bevin Perfi.izyon SPECT (Tc-99m HMPAO) PUAN 654,09

800.800 Miyokard Perfiizvon SPECT. GATED (Tc-99m kompleksleri) PUAN 134,91

800.830 Miyokard Perfiizvon SPECT (Tc-99m kompleksleri) PUAN 370.83

800.862 Farmakoloiik STRES PUAN 40,47

t0 800.863 Miyokard Atteniiasyon diizeltme PUAN 20.24

ll 800.880 Kemik Sintigrafis Ug fazlr PUAN 91,6

l2 800.890 Kemik Sintigrafis tiim viicut PUAN 148,r3

l3 800.900 Kemik Sintigrafi si, SPECT PUAN 1 70,1 5

t4 800.940 Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz (Tc-99m MIBI) PUAN 213,49

15 800.942 Paratiroid Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI) PUAN 168,63

16 800.950 Tiroid Sintierafisi PUAN 40,81

17 800.960 Tiroid Uptake Cahsmast (Tc-99m Perteknetat) PUAN 35,08

l8 800.991 Gastrointestinal Kanama Cahsmasr (Tc-99m RBC) PUAN 184,s7

t9 80 0r0 Gastrocizefai iyal Refl i.i Caltsrnast PUAN t39,97

20 80 .020 Hepatobi I iyer Sintigrafi PUAN 327,t5

21 80 .040 Mekkel Divertikiilii Ara$trrmast PUAN 62,06

z2 80 ,07 TUkri.ik Bezi Sintigrafisi PUAN 75.21

!) 80 .090 B6brek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA) PUAN 263,91

z4 80 .09 r Bdbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3) PUAN 393,76

z5 80 l0 B0brek Parankim Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA) PUAN 190,56

z6 80 21 GFR Olqi.imU, Kamera Metodu (Tc-99m kompleksleri) PUAN 140,98

z7 80 40 B6brek Sintigrafisi, ACE inhibitorlU (Tc-99m MAG-3) PUAN 886,96

28 80 70 Bdbrek Parankim Sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA) PUAN 9t,48
29 80 80 Testis Sintigrafisi PUAN 55,63

30 80 271 Hemanjiyorn gdriintUleme, SPECT, iqaretli eritrosit ile PUAN 281,62

3l 80 .290 Lenfosintisrafi PUAN 137,61

32 80 350 iyot- l3 I T0m Viicut Tarama, tantsal PUAN 583.47

33 80 .410 Sentinel Lenf Nodu Qahgmasr PUAN 189,21

34 80 471 RadyonUklid Tedavi, I-l 3 l( I 0) PTJAN 345,7

l5 80 .472 Radyoni.iklid Tedavi, I-l 3 I ( I 5) PUAN 369,31

)6 80 473 RadvonUklid Tedavi. I-l 3 I (20) PUAN lq, q?

)t EO .))u Dakriosintigrafi PUAN +9,4 t

GAMMA KAMERA HiZMET ALIMI TOPLAM PUANI 3.546.049
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