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TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agri Jl i Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi

Tutak live Devlct Hastanesi

TEKLIFE DA VET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazih 2018 YILI HASTANE ILACLAMA HIZMET
ALIMI 4734 sayili ihale k a n u n u n u n 22/D maddesi kapsaminda almacak olup; sfiz konusu isin KDV haric birim ve
toplam fiyatimn 12.02.2018 tarih ve saat: 15:00 *e kadar 0472 411 20 83 numarah belgegecere veya
tutak.satinalmaifl)hotmail.com adresine gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
Murat DJVARCi

Idari ve Mali Islar Mudiirii
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Firma Yetkilisi
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NOTLAR
1-Tekliflerin en gee son teklif vermc tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya go'revlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV haric TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satmalma birimine ulas.tinlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlann ge^erliligi teklif tarihinden itibaren en az30 glin olacaktir.
5-lsin Tamami icin teklif verilecektir.
6'Alimi yapilacak malzemeler 10 giin icerisinde teslim edilecektir.
7- Alimlar https://w\vw.agriihale.aov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres: Agn-Van Yolu Uzeri Il^e Jandarma Karakolu Yam Ayrintili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



T.C.
SAGLIK BAKANLIGI

AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU
Tutak Devlet Hastanesi

HASTANEMIZ HI/MET BINASIMN K VE DI$ iLA^LAMA HJZME I ALIMI
TEKNIK SARTlSAMESi

1. Hastanemizde yapilacak ila^lamalar 27.01.2005 tarih ve 25709 sayili Resmi Gazetede
yaymlanan " Halk Saghgi Alamnda Haserelere Kansi ilaclama Usul ve Esaslan Hakkmda
Yonetmelik" esaslanna gore yapilacaktir.

2. Firma so/!esme im/alamasmdan sonra oneclikli olarak hastanenin zararli organizmalar
aeisindan durumunu belirtici ayrmtili h i r rapor ha/irlayarak idareyc sunacaktir.

a) Hazirlanan hu raporda mevcut durum ve coziirn onerileri sunulacaktir. idarenin raporu
incelemesi ve coziim onerilerinde mutabik kalmmasi durumunda. Firmamn hazirlayacagi
vc idarenin onaylayacagi cali^ma programi cercevesinde i^e ba^Ianacaktir.

b) i§lemlerin hizli yurUtiilebilmesi icin Firma idare ile yapilacak her turlii yazi§mayi imza
kar^iligi elden yapaeagmi taahhiit edecektir.

3. Yapilacak Mac-lama l$i Tulak Dcvlcl 1 lastanesi binasi ve gerekiyorsa bina di$i alanlarda
her tiirlii zararh organizmaya (insanlara. insan faaliyetlerine veya insanlarm kullandiklan
vcya iirettikleri uriinlerc; hayvanlara yada cevreye yonelik istenmeyen veya zararh etkileri
olan her tiirlii organizma) karsi yapilacakur.

A.YURLJYEN HA$EKE KONTROLU

Yuriiyen hasere kontrolii kapsammda hamam boeegi, kannca ve ara sira istila eden
haserelcrin (yer kmkanatlilan, giimiiseiin. kulagakacan, ev eekirgesi, ortimcek, akrep,
kalnerengi cayir akan, kirkayak, ^lyan. tespih ve top bocekleri. Pire ve kene v.s.) kontrolii
hi/melin bir par9asidir. FlRMA yiiruyen ha§ere kontroliinde asagidaki yontemleri
kullanacaktir:

a) Ha§erelcrin banndiklan. iiredikleri yank ve eatlaklara, yank ve catlagm bulundugu
ortamin durumuna gore l ik i t . to/ \-e \'em fbnnulasyonunda rezidiiel inseklisitler
uygulanacaktir (yank-catlak tedavisi).
b) Haserelerin ge/indikleri yerler olan duvar ve zemin kenarlanna du^uk basm9h rezidiiel
l i k i t insektisit uygulanacaktir (bariyer tedavisi).
c) Elektrik panosu ve motoru gibi gerekli gorulen bolgelerde, yem ve toz
formtilasyonunda rcv.idiicl insektisitler ku l l an i l acak t i r

Akut bir hasere istilasmda:

H) Idare FIRMA ile temasa gc9ecektir.
b) FlRMA sundugu hi/met kapsammda ucretsiz olarak en gee 24 saat icerisinde, ha§ereyi

tammlayaeak, bolgeye uygulama yapaeak ve istila elimine edilene kadar durumu takip
edecektir.



B. KEMIRGEN KONTROLl

FiRMA sundugu kemirgen kontrolu hi/meti kapsammda ev tares!, Norvei; sicaiiL eati
sicani tarla fares! v.b kemirgenlerin yok edilmesi icjn hi/met verecektir.
Yok etme ve/vcya koruyucu amacli kemirgen kontrolu kimyasal ve kimyasal olmayan
yontemler ile saglanacaktir.

Kimyasal kontrol kapsammda gerekli gorulen yerlerde yem formtilasyonunda
rodentisit ie-eren k i l i t l i . ki l i ts iz ve her tiirlii hava sartlanna dayamkh yem istasyonlan
kullamlaeaktir.

FIRMA, kimyasal olmayan kontrol kapsammda:
a) Metal kapanlar,
b) Yayh kapanlar,
c} Yapiskanli istasyonlar (Glue board) kullanabilecektir.

FlRMA. herhangi bir kemirgen problem! duriimunda, problem goriilen bOlgeye ilave
kimuisal/kimyasal olmayan kemirgen kontrol aletleri yerlestireeektir. Hasar gormiis ve kayip
olan kemirgen kontrol aletlcri yenilenecektir. ilave edileeek ve/veya yenileneeek kemirgen
kontrol aletleri yerlestirilmeden Once idareye bildirilecek ve onayi almacaktir.

Bu so/.lesmenin kapsamma giren kemirgen kontrolu icJn gerekli olacak ekipmanlann
tespiti FIRMA tarafindan ilk serviste yapilacak ve yerlerinc yerlestirileeektir. Sozlesme feshi
veya Sozlesme bitmedik9e ekipmanlar icln bir ucret talep edilmcyecektir. Sozlesme siiresi
boyunca kaybolan veya k i r i l an ekipmanlar yeniler i ile degistirilerek fatura edilmeyecektir.
Fesih so/ konusu oldugunda llrma ekipmanlanni alacaktir.

C. U^AiN HA*>ERE KONTROLl

Sineklerin 30km uzaktan dahi gelebilmeleri ve iireme yerlerinin dis alan olmasi
sebebiyle sinek kontrolunde esas adim tecrit kosullanni saglayarak i^eri sinek girisini
engellemektir. Hasere kontrolunde kullamlan inscktisitlerin temas etkili insektisitler olmasi,
turn sinek konma yerlerine ru t in uygulamalarda insektisit tatbik edilememesi nedeniyle sinek
kontrolunde kimyasal uygulamalar smir l i olmaktadir. Bu nedenle sinek kontrolu I'lRMA' nm
garanti kapsammda olmamakla birlikte bu konuda firm a idareye damsrnanlik hizmetini
ucretsiz vermeyi ve idarenin istegi dogrultusunda giincel uygulamalan ueretsiz yapmayi
taahhiit eder.

4. lla^lama sikligi ve hangi zararli organizmaya hangi sikhkla, hangi ila^la ve/veya yontemle
ilaelama yapilacagi, aynea ytiklenici firma isi ka^ personelle yapaeagmi idareye sunulacak
raporda a^ik^a belirteeek, Ilaelama yapildiktan sonra, hastanede Zararli Organizma
goruliir ise idarenin talebi iizerine. en get; 2 ( i k i ) giin ieinde. tekrar ilaelama >apilacaktir.
lla^lamanin tekrar yapilmasma ragmen, idarenin belirleyecegi ilgili komisyonlar
taral'mdan otlamda zararli organizmalarm goriilerek rapor edilmesi durumunda idari
sartnamede belirtilen cezai islemler uygulanacaktir.

5. Ytikleniei Firma Idarenin belirleyecegi sorumlularm kontrolunde periyodik ilaelama
dismda spot ilaelama ve istenilen ilai;lamayi hiebir iieret lalep etmeden yapacaktir.

6. Kullamlaeak ilaelar; sartnamenin 1. maddesinde bahsedilen yonetmeligin 16.
maddesindeki ozellikleri tasimasi gerekmektedir.



7. Yuklenici f l rma ila? ve formiilasyon ilc i lgi l i a^iklayici bilgileri ve biosidal iiriiniin Saglik
Bakanligm' dan ruhsat veya ithal i / in helgclerini tekl i f i le birlikte vermelidir.

8. KLullamlan ila^larm prospektiisleri Turk9e ve anlasilabilir olmali. lla^lar prospektQslcrinde
belirti len oranda seyreltilmis halleri insana cevreye bitkiye zarar vermemeli, kullamlan
ilac. i laclama sirasmda kapah mekan icerisinde hasta, hasta yakini ve personel bulunan
oriamda bile uygulanabilir olmahdir . Insan saghgina zarar vcrmcyen kokusuz leke
birakmayan hastane cahsma ortamini etkilemeyecek bir formulasyonda olmali ve bunu
belgelendirmelidir. Kullamlacak ilucta, tahris edici ve alerj i meydana getirici elkiler
olmamahdir. ICullamlacak ila^lann Ciretim tarihlcri ilavlama tarihinden itibaren en fazla 6
ay onccsi olacaktir. flat; halk saghgi mekanlannda kullamma uygun olmahdir, Kanserojen
elkiye sahip olmamah. ilai; ku l l amld ig i kapah alanlarda en fazla 8 hafta siireyle kahci
olmahdir.

9. llaclama csnasinda, e$ya veya cihazlarda meydana gelebilecek hasann tazmini, firma
tarafmdan yapilacaktir.

10. lla^lama icin gerekli olan makine, ara^-gerei,:, ila^ vb. malzeme, yiiklenici firma tarafmdan
lemin edilcccktir. (l.Maddede zikredilen yonetmeligin 13. maddesinde belirtilen alet,
cihaz ve gereeler gerckirse komisyon tarafmdan kontrol edilebilecektir.)

l l . t l a v l a n a n alan. i la^lama yapildiklan sonra eski konumuna getirilerek, diizenli
birakilacaktir.

12. ila9lama. insan, e^ya vc malzeme tahliyesi gerektirmeyeeek §ckildc programlanacak: bu
konuda hastane yonetimi ile i^birligi yapilacaktir. Yapilacak ila^lama programi ve ila9lar
idarenin onayma sunulup olur almdiktan sonra ilai;lama i?Iemi yapilacaktir.

13. llaclama isiue. binalunn catilanndan ba^lamlacak ve a^agiya dogru hi£ atlama yapilmadan
devam cdileceklir. Biirolar. ar§iv depolan. diger depolar. Pis su giderleri, lavabo 9evre ve
alt k i s imlan . t u \ a l e t l e r \ en son olarak da rcigarlar i laclanacaklir .

14. I'cknik \e t ibb i ozelligi olan cihazlar, o/cnle korunacak ve sorumlu personel ne/,aretindc
ila^lanacaktir.

15. ilaclamanm etkisini koruyabilmek i9in, zeminin 6'zel ^artlarda lemi/Ienmemesi
zorunlulugu 3 (tie) giinden fazla olmayacaktir.

U . G K N K L HUSUSLAK

a) Firma; isbu so/lesmcde belirtilen faa l iye t ler in in tumiinii 3. sahis mali mesuliyet
sigortasi kapsaminda yiiriitmekte yukiimltidur.

b) ilaglama siiresince personeller yaka karti takmak /orundadir.

e) llaelama yapacak personellerin kiyafelleri flrma tarafmdan is kanunu hiikumlerine
gore olmahdir. ilaelama yapihrken gorevli personel belirtilen kiyaletleri giymek
/orundadir.

d) Yuklenici Firma vah^tirdigi iseilerin ulasim ve beslenme sorunlarim giderccek,bu
konuda idareye istekte bulunmayaeaktir.

c) K.aza ve zchirlenmeye karsi kullamlmak uzere her ekibc ekibin kullandigi ilacagore
spesifik antidotlan ile ilk yardim malzemesi bulunan ilk yardim 9antasi temin etmek,
kullamlan ve miadi dolanlarm ikmalini yapmaya ve bu malzemelerin kullanilmasma
ait detayh talimatname hazirlayip ekiplere dagitilmasmdan yiiklenici firma
sorumludur.



f) Her ekip goreve giderken kaza ve zehirlenmelerde kullanilacak ilk yardim ^antasi ve
koruyucu ekipmanlan yanmda getirmek zorundadir.

g) Kaza ve zehirlenmelere kar§i gerekli tedbirlerin alinmasi, herhangi bir zehirlenme
halinde ilk yardimm yaptinlmasmdan ve bir tedavi kurulusuna sevkinden yiiklenici
firma sorumludur.

h) Yuklenici firma her birimin ilaclandigma dair birim sorumlulanndan imza alacaktir.

i) Yuklenici ilaclama sirasmda sorumlu bulunduracaktir.

j) Sosyal Sigorlalar mevzuatl, her turlii is?i ve isveren hakkmdaki kanunlardan dolayi
i§9i alinmasi ve iicretlerinden haklarimn odenmesi, i^i ^ikartilmasi gibi hadiselerden
dolayi turn sorumluluklar yiiklenici firmaya aittir.

k) ihmalkarhk, tedbirsizlik ve ehliyetsiz 1591 cahstirmak gibi nedenlerden dolayi sirket
personelinin bina icinde, 9evresinde kazaya ugramalan, yaralanmalari ve hayatlanni
kaybetmcleri halinde tiim sorumluluk firmaya aittir.

1) Kesinlikle sigortasiz i§ci 9ah§tinlmayacaktir.

m) Firma hi9bir ikaz ve ihtara gerek kalmaksizm, gerekli emniyet tedbirleri ile kazalardan
korunmak i9in gerekli 6'nlemleri alacaktir. Herhangi bir sebeple meydana gelebilecek
kazalardan. firma sorumlu olacaktir.

n) Firma, 1§ Kanunu ile 1591 Saghgi ve 1§ Guvenligi Tiiztigu hukumlerine gore, is9ilerin
saghgini korumak uzere, her turlii saghk onlemlerini alacak ve tehlikeli kosullar
altinda 9alismasma meydan vermeyecektir. Firma genel ve yerel her ttirlu mevzuata
uymak zorunda olup; hizmet yiiriitulurken olusabilecek mevzuat diizenlemelerine de
uyum saglayacagini taahhiit edecektir.

o) isin muayene ve kontrolii, Muayene Kabul Komisyonu Baskanhgi tarafmdan
"HlZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YONETMELtGl" hiikumlerine gore
yapilacaktir.

16. 1? bu teknik sartname 4(D6rt) say fa ve 16 madde olarak komisyonumuz tarafmdan
hazirlanarak imza altina almmistir.

Baskan

Murat DtVARCl

idari Mali sler Mudtiru


