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TEKLIFE DA VET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi vc miktan yazili 1 AYLIK DIYALIZ HASTA TASIMA
HiZMET ALIMI 4734 sayili ihale kanununun 22/D maddcsi kapsaminda almacak olup; soz konusu isin KDV hari?
birim ve toplani fiyatinm 30.05.2019 tarih saat: 09:00 e kadar 0472 411 20 83 mimarah belgegecere veya
tutuk.s i i l i i iulmafg 'hotniai l .com adresine gnndcrnivni/ hususunu;

Geregini bilgilcrinize rica ederim.
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NOTLAR
1-Tckliflerin en ge? son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakani ve yazi ile) KDV hari^ TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gb'nderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satmalma birimine ula§tirilacaktir.
4-Tcklif edilen fiyatlann geccrliligi teklif tarihinden itibarcn en az 90 giin olacaktir. Odemeler 90 giin icerisindc
yapilacaktir.
5-I§in Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 giin icerisinde teslim edilecektir.
7- Alimlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8- Yukarida bclirtilen siirc icerisinde teklif cikmamasi veya gelen tekJiflerin idarc tarafindan yetersiz gdrtildtigii
durumlarda bu sure maksimum 10 gun kadar uzatilabilir.

Adres: Agri-Van Yolu Uzeri lice Jandarma Karakolu Yam Ayrmtili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



T. C.
SAGLIK BAKANLIGI

Agri II Saglik Miidiirlugu
Tutak Devlet Hastanesi

DIYALIZ HASTA TA$IMA HlZMETl ALIMI TEKNJK $ARTNAMESi

KONUSU : Agn ll Saglik Mudurlugune bagh Agn Tutak Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Unites!
Hasta Tasima Hizmetlerinde Kullanilmak Uzere 1 (bir) ay i9in sofor, yakit ve diger giderler yuklenici
larafmdan karsilanmak iizere as.agida belirtilen ozelliklerde 1 (bir) adet ara? ve sofor kiralama hizmet
isidir. is basjama tarihi ihale siirecindc olusabilccek aksakhklar ve mucbir sebepler nedeniyle ileri bir tarihe
ertelenebilir.

A-Genel §artlar

1. Yuklenicinin taahhiit ettigi araclar, Kendine ait ise ara? ruhsati, degilse is. suresinde kiralandigmi
belirten yil icindc almmis. noter tasdikli kira sozlesmesini idareye ibraz edecektir.

2. Tabloda belirtilen kilometrelerin yapilmasi ve bunlann denetiminden hastanenin diyaliz sorumlu tabibi,
sorumlu hem§iresi veya acil sorumlu hems.iresi sorumlulugu ve denetiminde olacak ve yapilacak
kilometre ile cahs,acak i§ giinlerine ili^kin i§ planlan diyaliz birimince ayhk olarak hazirlanacak ve her
9ah§ma aymdan once yukleniciye verilecektir.

3. Yuklenici isin yerine getirilmesi sirasmda vuku bulacak konulardan ve maddi manevi kayiplardan
U9uncii §ahislara kar§i verilecek her tiirlu zararlardan sorumludur ve yukleniciye aittir. Idarenin hi9bir
maddi ve manevi sorumlulugu yoktur.

4. Diyaliz hasta sayisi degi§kenlik gosterebilmektedir bu sebeple, idarenin ihtiya^ duymasi halinde
kilometre miktan da artabilecek veya azalabilccektir.

5. Yuklenici ihale konusu tasima isini aksamadan yiiriitebilmek icin gerekli tiim tedbirleri almakla
yiikumludur.

6. Yuklenici ihale sonucunda cahstiracagi arac icin ise baslamadan once hastane idaresinden belirtilen
niteliklere uygun oldugunu gosteren arac uygunluk belgesi alacaktir. Uygunluk Belgesi olmayan ara9lar
cahstinlamayacaktir. Uygunluk durum kontroltinu Acil sorumlu hemsiresi tarafindan yapilacaktir.

7. Aracin dcgistirilmesi soz konusu oldugunda bu durum idareye bildirilecek ve idareden yeni arac icin
Uygunluk Belgesi almacaktir.

8. Ise basjamadan once yuklenici, SSK. is yeri sicil numarasmi (ihale konusu is adma),9alistinlacak olan
sofor veya §oforlere ait SSK. belgesi, ehliyet fotokopisini, ikametgah belgcsini ve aracin ruhsat ve
trafik sigortasi fotokopisini idareye verecektir.

9. Ara$ veya ara?lar tabloda belirtilen giizcrgahlara cikmadan once ciki§ ve gelis km'lerini puantaj
cetveline yazarak ve 2.maddede belirtilen sorumlulara kontrol ettirerek imzalatip hareketlerini
bu §ekilde yapacaklardir.

10. Ayni giine denk gelcn ve ayni giizergahtaki hastalar ahnmadan once km tutularak hastalar
hastaneye getirildiginde olu$an km baz almacaktir.

ll.Giizergah farkliliklanndan dolayi idare veya diyaliz biriminin talebi halinde 2.ara^ yuklenici
tarafindan temin edilecektir.

12. Arac ve araclar ile diyaliz merkezi ve hastaneler arasi ta§mmasi gereken kan, ilao, diyaliz
soliisyonlari vc diyaliz merkezinde kullanilan turn malzemelerin ta^imaciliginda diyaliz
sorumlusu gerekli durumlarda araclari kullandirabilecektir.



13.Servis aracinm anzalanmasi, servis aracmin bashca sebepten dolayi gee kalmasi durumunda
hastayi magdur birakmamak ii-i" servis aracina talep oldugunda yiiklenici talebi karsiluniamasi
halinde taksi veya minibus kiralanmasi ve olusan maliyctin hak edise eklenerek sartsiz kosulsu/
yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

B-Teknik §artlar

1-Araclarda Aranacak §artlar Ve (^ahsma Esaslan

1. Nakil araslannda, disandan gorulebilecek bir sekilde, mavi renkte ve biiyiik harflerle "HASTA NAKIL
ARACi" yazisi bulunmahdir.

2. Nakil araci olarak kullanilacak tasitlarm 19 diizenlemesinde demir aksam acikta olmamah, varsa da
yaralanmaya sebcbiyct vermeyecek yumusak bir maddeyle kaplanmahdir.

3. Nakil araflannda; 2918 sayih "Karayollan Trafik Kanunu" ile 02.09.2004 tarih ve 25571 sayih Resmi
Gazete'de yayimlanan "Karayollari Trafik Y6netmeligi"nde ve bu mevzuata gore hazirlanan
21.10.2004 tarih ve 25620 sayih Resmi Gazetede yayimlanan "Araclarm tmal, Tadil ve Montaji
Hakkinda Yonetmelik'te belirtilen standart, nitelik ve sayida ara9lar, gere? ve malzemeler her an
kullanilabilir durumda bulundurulmahdir.

4. Ta§itlarda yeterli isitma ve havalandirma tertibati (Kalorifer, klima) bulunmahdir.
5. Merkezde tedavi olan engelli hasta bulunmasi halinde, hastanm nakil araglarmi kullammim

kolayla§tiracak gerekli diizenlemeler yapilmahdir.
6. Nakil araci olarak kullanilacak tabular temiz, bakimli ve guvenli durumda bulundurulmah ve rutin

bakim ve onanmlari yaptinlmakla birlikte, tasitlann cinsine gore Karayollan Trafik Yonetmeliginin
ongordiigii periyodik muayeneleri de yaptinlmi§ olmahdir.

7. Araglarm imal, tadil ve montaji hakkmdaki yonetmelik hiikiimlerine gore tayin edilen ve o araca ait
tescil belgelerinde gosterilen oturacak yer adedi, aracm icerisine gorulebilecek bir yere yazilarak sabit
sekilde monte edilmelidir.

8. Araclarm modeli 2016 model veya iistii olmahdir. Koltuk sayisi muhtemel engelli hasta, refakatci ve
diger diyaliz hastalannda dikkate almarak en az 13+1 olmahdir.

9. Motor §asi numarasi orijinal olacaktir.
10. Araclarm km saatleri sahsjyor olacaktir.
11. Ara9lann iizerindeki etiket bilgileri ile ruhsattaki bilgiler aym olacak ve orijinalligini muhafaza etmi§

olmahdir. Bunlarm kontrollerini Kurum Yetkilisinin istemesi halinde, sorumlu hem§ire
denetlcyebilecektir.

2-Nakil Araclanyla Tasimacibk Yapanlarm Yukiimluliigu
1. Hasta ve her hasta icin bir refakat^inin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarmi saglayacak tedbirler

almarak, taahhiit edilen yere kadar gotiirultip getirilecek ve nakil hizmeti sirasmda tasita ba§ka herhangi
bir yolcu almmayacaktir.

2. Tasimacilann yanmda ara9 surucusii gdrevini yuruten 9ahsanlar hizmet akdine tabi olup, bunlarm
sosyal giivenlik yoniinden sigorta islemleri yaptinlacaktir.



3. Sigorta Zorunlulugu: Hasta ia§ima isi yapan ozel hukuk ttizel kisileri ile kamu kurulusjan nakil
hizmetinde kullanilan soz konusu ara^larma, Karayollan Trafik kanunu'nun zorunlu kildigi Mali
Sorumluluk Sigortasim yaptirmak ile yukiimludurler.

4. Nakil araflarin her tiirlii masraflan, akaryakit, yag, yedek par^a, vergi, sofor iicreti, kaza ve hasarlardan
husule gelen zarar, ziyan, trafik kazalan yiikleniciye aittir.

5. Yiiklenici nakil ara^larmi mevsim ve mahallin yol sartlarina uygun sekilde kapi fitillerinin ve diger
techizatlanm uygun hale getirerek (toz, yagmur, kar ve soguga kar§i) te9hiz etmek ve ekibin
guvenligini saglamak zorundadir. Nakil araclarm avadanhklan tarn ve saglam olacaktir.

6. Ara? veya Araclarm lastikleri mevsime gore degi§tirilecek. Lastikler £ikma, kaplama, ve yipranmis,
olmayacaktir. Ozellikle kis. aylannda kisjik lastik ile birlikte zincir ve ^ekme halati mutlaka
bulundurulacaktir. tdarenin gerek gormesi halinde Acil sorumlu hemsiresi lastik dis. dlstimunu veya
durumunu sorgulatabilir.

7. Ara9larm emniyetinden ve trafik icindeki yiikumliilugunden yiiklenici sorumludur. Nakil ara^larm
kullanimi sirasmda trafik kurallanndan dogan bir sebep ile idare zarara ugrarsa bu zarari yiiklenici
odeyecektir.

8. Yuklenicinin ayni ozelliklerde farkli bir arac satin almasi veya kiralamasi durumunda Idarenin onayi
alinmak §artiyla yiiklenici bu ara9larla hizmete devam edebilecektir.

9. Yiiklenici aracin bakimini ve temizligini diizenli olarak yapacaktir. Aracm bakim ve temizliginde idare
tesisleri kullanilmayacaktir.

10. Idare ihtiya^ duymasi halinde, yuklenici aracmi hafta sonu ve resmi tatil gunlerinde 9ali§tirabilir.
Yuklenici bu talebi mazeretsiz derhal yerine getirmekle sorumludur.

11. Mevsim §artlarmda aracin gitrnemesi durumunda gidebilecek arag temin etmek
yiikleniciye aittir.

12. Yuklenici isin yiiriitulmesi esnasinda idarenin bilgisi olmadan ise gelmedigi giin yapilmasi gereken is
bir bas,ka ticari araca yaptinhr ve turn giderler yiiklenicinin hak edis.inden kesilecek ve cezai islemler
uygulanacaktir.

3-Nakil Ara^larmi Kullanan Personel Ozclliklcri

1. Sorumlu ve yetkili oldugu hizmetin niteliklerine sahip olmahdir.
2. En az 5 yilhk B veya E sinifi siiriicii belgesine sahip olmahdir.
3. Qah§tinlacak soforler asli kusurlu ve bili^li taksirli olarak oliimlu trafik kazalarma kan§mami§,

alkollti olarak ara9 kullanma ve hiz kurahni ihlal nedeniyle siiriicu bclgeleri geri alinmamis
olmahdir.Yuklenici cahstiracagi sofor veya soforlere ait savcihk sabika kaydi ile Il9e trafik §ubeden
yukanda belirtilen nedenlerle surucii belgelerine el konulmadigini gosteren beige veya belgeleri idareye
sunmak zorundadir.

4. Nakil araflarmda 9ah§tinlacak sofor veya soforler, idare, isyeri disiplin ve kurallanna aynen
uyacaklardir.

5. Sozlesmcden once ytiklenici 9ahstiracagi sofor veya soforlerin, ikamct adresini ve niifus suretleri ile
birlikte siirucii belgesi fotokopisini bir dosya halinde Idareye vermekle, ilgili boltim, idarenin istegi
dogrultusunda sorumlu §ofore bunlan kontrol etmekle yukumliidiir. Yuklenicinin kendisi $ofor olarak
9ahsmasi halinde §oror icin istenilen belgelerin tamamini vermek zorundadir.

6. Yiikleniciye ait nakil ara9lan ile siiriiculeri idare tarafmdan gerektiginde kontrol edilecek, kontrol
sonucu tasit veya §oforle ilgili tespit edilen olumsuz durum yiikleniciye yazih olarak bildirilecek,
gerekli onlem yuklenici tarafmdan derhal almacaktir.



7. Tdarc hizmetinden memnun olmadigi §ofor veya soforlerin degi^tirilmesini yiikleniciden talep
edebilecektir. Yiiklenici tarafmdan da bir sonraki pah^ma guniine ba§ka §ofor gorevlendirmesi
yapilacaktir. Yiiklenici tarafmdan gorevlendirilen §otor veya soforlerin kihk ve kiyafetleri, hal ve
hareketlcri toplum kurallarma uygun olacak, uyumsuz ve uygunsuz davrams.1 olan soforlere (ara^lann
sahibi de olsa) gorev yaptinlmayacaktir. Bu nedenle yuklenici ile cah§tirdigi kisjler arasmda meydana
gelebilecek uyusmazhklardan idare hi9bir suretle sorumlu olmayacaktir.

8. §oror veya §oforler gorev esnasmda ve gerekse dairede resmi kurumlarda 9ahsmanm gerektigi tutum ve
davram§lara uymak zorundadir.

9. Yuklenici cah^tirdigi §ofor veya §oforleri degis.tirmek istedigi takdirde yeni soforle ilgili belgeleri yazi
ekinde teslim ederek talcp edecek ve idarenin onaymi miiteakip i§ ba§i yaptiracaktir.

10. Ticari ara9larda gorevli §ororiin her tiirlii masrafi yiikleniciye aittir.
11. Ta§it kiralamalannin Basbakanhk, Maliye Bakanhgi, Bakanhgimiz vb. makamlarca kisitlanmasi veya

iptal edilmesi halinde taraflar bu kisitlamalari ve iptali kabul etmis sayihrlar.

5-CALI§MA YERI VE SURESI

1. Nakil ara^lar idare tarafmdan yiikleniciye verilecek olan i§ planma aynen uymak zorundadir.
2. Nakil araclarm arizalanmasi halinde yiiklenici anza giderilinceye kadar i§i aksatmayacak §ekilde aym

ozelliklere sahip ba§ka bir vasita temin ederek hizmeti §artnameye uygun §ekilde devam ettirmekle
ytikumludtir.

3. Hastalar refakatcileriyle birlikte evlerinden veya evlerine en yakin yerden alinacak, tedavi sonrasi yine
evlerine veya evlerine en yakm yere birakilacaktir.

4. Qah^ma siiresi idare tarafmdan belirlenen tarihte ba§lanacak ve sozle§me bitim tarihinde sona erecektir.

6-DiGER HUSUSLAR

1- Nakil araclarm her tiirlii giderleri yiikleniciye ait olacak, ara9larm gorev esnasmda bir trafik kazasma
kansmasi durumunda idare tarafmdan hi9bir iicret odenmeyecek, trafik kaza tespit tutanagi idareye
iletilecektir.
2- Nakil ara9larm bagajma Idare tarafmdan gerek goriildiigu hallerde yiik birakilabilecektir.
3-Ta§ima hizmetinin yuriitiilmesi sirasinda yiiz kizartici suglann olmasi ve idareye yazili intikal etmesi
halinde idare sozlesmeyi tek tarafli fesih etme yetkisine sahiptir.
4-Tasima yapilacak gtizergahlan hastalarm ikamet adreslerine gore idare belirleyecektir.
5- Ytikleniciye yaptigi km kadar ucret odenir. Ara9larm yil i9inde onceden belirlenen kilometreden az
kilometre yapmasi halinde Yiiklenici her hangi bir hak talebinde bulunamaz.
6-Haftanm Pazar Hari$ 6 (Alti) giinii Sabah Saat :08:00 da birinci scans , Saat :12:30 da da ikinci
scans Saat:17 iiciincii scans hastalari Hastane diyaliz Biriminde hazir bulundurulmahdir.Rutin
sartlarda diyaliz unitesi Pazar haric hafta da 6 ( Alti) giin hizmet vermekte, gundc 2 (iki) scans
uzerinden,gerekli goriilmesi halinde giinliik Scans sayisi 3 (09) olarak verilecektir.Gorevli ara^
diyaliz servisinin 9ahstigi her gun ve idarenin belirleyecegi saatte hasta nakil i§ini yapmakla
niukcllcftir.Rcsmi tatil giinlerinde veya mcsai saatlcri dis inda tasit cahstirilabilecck bu cahsma
kar^iliginda yiiklenici normal hak edisinin haricindc herhangi bir ek iicret talep edemeyecektir.
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GUZERGAH VE KM BILGILERIN

SIRA NO

1
2
3
4
5
6

GUZERGAH

EKtNCEK-KA§ONU-SUVAR-PINAR MAH
YAYIKLI KOYU
ATABINDI KOYU
CELEBA§I
KARACAN-ERDAL-DONERTAS-PINAR MAH
BINTOSUN-BURNUBULAK-GEQiMLi-
A$AGIKO$K

TOPLAM

BlRYlLYAPACAGI
TAHMiNt MESAFESl

1000

400

1000

800
1300

1500

6000

B1RIMI

KM
KM
KM
KM
KM
KM

Mevcut hasta sayisma gore l(bir) ay tahmini toplam 6000 km, is suresince bu rakam hasta sayisma gore
artabilecek veya azalabilecektir.


