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T. c.
SAĞLIK BAKAİILIĞI

Agn İl Sağlık Müdürlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

niyı,iz HAsTA TAşIMA rrizıunri ALIMI TEKNİK şARTNAMEsİ

İşİx xoxııSU : Ağn İl sagl* Müdtırlüğtıne bağlı Ağn Diyadin Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi
Hasta Taşıma Hizrıetterinde Kullanılmak Üzere l Oir) ay için şofür , yakıt ve diğer giderler ytiklenici
tarafından karşılanmak fiz.ere aşağıda belirtilen özelliklerde 1 (bir) adet araç ve şoför kiralama hinıet
işidir. İş başlama tarihi ihale stirecinde oluşabilecek alısaklıklar ve mücbir sebepler nedeniyle ileri bir tarihe
ertelenebilir.

A-Genel Şartlar

1. Yiiklenicinin taatılıüt ettiği araçlar, Kendine ait ise araç ruhsatı, değilse iş stiresinde kiralandığıru
belirten yıl içinde alınmış noter tasdikli kira sözleşmesini idareye ibraz edecektir.

2. Tabloda belirtilen kilometrelerin yapılması ve bıınlann denetiminden hastanenin diyaliz sorumlu tabibi,
sorumlu hemşiresi veya acil sorumlu hemşiresi sorumluluğu ve denetiminde olacak ve yapılacak
kilomete ile çalışacak iş gtinlerine ilişkin iş planlan diyalizbirimince aylık olarak hazırlanacak ve her

çalışma ayından önce ytikleniciye verilecektir.
3. Ytiklenici işin yerine getirilmesi sırasında vuku bulacak konulardan ve maddi manevi kayıplardan

üçtincü şüıslara karşı verilecek her türlü zararlardan soruırıludur ve ytikleniciye aittir. İdarenin hiçbir
maddi ve manevi sorumluluğuyoktur.

4. Diyaliz hasta §ayı§ı değişkenHk gösterebilmektedir bu sebeple, idırenin ihtiyaç duymısı halinde
kilometre miktan dı artabilecek veyı azalabilecektir.

5. Ytiklenici ihale konusu taşıma işini aksamadan ytirütebilmek için gerekli ttim tedbirleri almakla
ylllııllıınltl,atlır.

6. Ytiklenici ihale sonucrııda çalıştıracağı araç için işe başlamadan önce hastane idaresinden belirtilen
niteliklere uygun olduğıınu gösteren araç uygıınluk belgesi alacaktır. Uygunluk Belgesi olmayan araçlar

çalıştınlamayacaktır. Uygunl* durum kontoltinü Acil sorumlu hemşiresi tarafindan yapılacaktır.
7. Aracın değiştirilmesi söz konusu olduğunda bu durum idareye bildirilecek ve idareden yeni araç için

Uygıınluk Belgesi alınapaktır
8. 1şe başlamadan önce ytiklenici, SSK iş yeri sicil numarasını (lıae konusu iş adına),çalıştınlacak

o[an şofrr veya şofrrlere ait SSK belgesi, ehliyet fotokopisini, ikametgAtı belgesini ve aracın ruhsat ve
trafik sigortası fotokopisini idareye verecektir.

9. Araç veya araçlar tablodı belirtilen güzeıgahları çıkmadan önce çıl«ış ve geliş km'lerini
puantaj cetveline yazarık ve 2.maddede beürtilen sorumlulara kontrol ettirerek imzalatıp
hıreketlerini bu şekilde yapacaklardır.

10. Aynı güne denk gelen ye ıynı giizergAhtaki hastalır alınnıdan önce km futularak hastalar
hastaneye getirildiğinde oluşan km baz alınacaktır.

11. Güzergah fırklılıklınndan dolayı idıre veyı diyıliz biriminin talebi halinde 2.araç yüklenici
tarafından temin edilecektir.

12. Araç ve araçlır ile diyaliz merkezi ve hastaneler arası taşınmısı gereken kan, ilaç, diyaliz
solüsyonlın ve diyaliz merkezinde kullanılan tiim malzemelerin taşınacılğnda dİyaliz
sorumlusu gerekli durumlarda araçlan kullandırabilecektir.
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l3.Seıvis aracının ınzalanması, seıvis ıracrnın başlıca sebepten dolayı geç kalmısı durumundı
hıstıyı nağdur bırıkmamak için senis ırıcına talep olduğunda yüklenici tılebi kırşılamaması
halinde taksi veya minibüs kiralanması ve oluşın maliyetin hak edişe eklenerek şartsız koşulsuz
yüklenici tarıfından karşılanacıktır.

B-Teknik Şartlar

l-Araçlırda Arınacak Şartlar Ve Çalışmı Esaslan

l. Nakil araçlarında, dışandan görtilebilecek bir şekilde, mavi renkte ve büytik harflerle *HASTA NAKİL
ARACI" yazıst bulunmalıdır.

2. Nakit aıacı olarak kullanılacak taşıtlann iç dtizenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa da
yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir maddeyle kaplanmalıdır.

3. Nakil araçlannda;2918 sayılı "Kaıayollarr Trafik Kanrınıı" i|e 02.09.2004 tarih ve 2557l sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan "Kaıayollan Trafft Yönetrıeliği"nde ve bu mevzuata göre hazıılanan
21.10.2004 taıih ve 25620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Araçlann İmal, Tadil ve Montajı
Ha}&ında Yönetrıelik'te belirtilen standart, nitelik ve sayıda araçlar, gereç ve malzemeler her an
kullanılabilir durumda bulıındurulmalıür.

4. Taşıtlaıda yeterli ısıtna ve havalandırma tertibatı (Kalorifer, klima) bulunmalıdır.
5. Merkezde tedavi olan engelli hasta bulıınması halinde, hastanın nakil araçlarınr kullanımını

kolaylaştıracak gerekli dtizenlemeler yapılmalıdır.
6. Nakit aracı olarak kutlanılacak taşıtlar temia bakımlı ve güvenli durumda bıılundurulmalı ve rutin

bakım ve onanmlan yaptınlmakla birlikte, taşıtlann cinsine göre Karayolları Trafik Yönetrıetiğinin
öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptınlmış olmalıdır.

7. Araçlann imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetnelik hiikiimlerine göre tayin edilen ve o araca ait
tescil belgelerinde gösterilen otııracak yer adedi, aracrn içerisine görtilebilecek bir yere yazılarak sabit

şekilde monte edilmelidir.
8. Araçlann modeli 2016 model veya üstii olmalıdır. Koltuk say§ı muhtemel engelli hast4 refakatçi ve

diğer diyaliz hastalannda diiıkate alınarak enaz l3+l olmalıdır.
9. Motor şasi numarası orijinalolacaktıı.
10. Araçlann km saatleri çalışıyor olacaktır.
11. Araçlann iizerindeki etiket bilgileri ile ruhsattaki bilgiter ayru olacak ve orijinalliğni müafaza etrıiş

olmalıdır. Bunlann konnollerini Kurum Yetkilisinin istemesi halinde, sorumlu hemşire

denetleyebilecektir.

2-Nıkil Arıçlarryla Taşımıcılık Yapanlann Yükümlülüğü
t. Hasta ve her hasta için bir refakatçinin otıırarak ratıat bİr yolculıık yapmalarınr sağlayacak tedbİrler

alınarak, taatıhüt edilen yere kadar göttiriilüp getirilecek ve nakil hizrrıeti sırasında taşıta başka herhangi

bir yolcu alınmayacaktır.
2. Taşımacılann yanında araç stirüctisü görevini ytiriiten çalışanlar hizrrıet akdine tabi oluP, bunların

sosyal güvenlik yöntinden sigorta işlemleri yaptınlacaktır.
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3. Sigorta Zorunluluğu: Hasta taşıma işi yapan özel hulruk ttlzel kişileri ile kamu kııruluşları nakil
hizrrıetinde kullanılan söz konusu araçlanna, Karayollan Trafik kanı.ınu'nun zorunlu kıldığı Mali
Sorumluluk Sigortasınr yaptrmak ile yükiimlüdtirler.

4. Nakil araçlann her tiirlü masraflan, akaryakıt, yağ, yedek parça, vergi, şoftir ücreti,|<aza ve hasarlardan
husule gelen 7:ırdr, ayan, rafık kazaları ytikleniciye aiffir.

5. Ytiklenici nakil aıaçlanııı mevsim ve ma}ıallin yol şartlanna uyguıı şekilde kapı fitillerinin ve diğer
teçhizatlannı uyguıı hale getirerek (toz, yağmrır, kar ve soğuğa karşı) teçhız etrıek ve ekibin
gilvenliğini sağlaırıak zorundadır. Nakil araçların avadanlıklan tam ve sağlam olacaktır.

6. Araç veya Araçlann lastikleri mevsime göre değiştirilecek. Lastikler Çıl«nq kaplama, ve yıpraıımış
olmayacaktır. Özellikle kış aylannda kışlık lastik ile birlikte zincir ve çekme halatı mutlaka
bulundurulacaktır. İdarenin gerek görırıesi halinde Acil sorumlu hemşiresi lastik diş ölçiimiinü veya
dunımıınu sorgulatabilir.

7. Aıaçlann emniyetinden ve tafik içindeki ytiktimliilüğiinden yiiklenici sorumludur. Nakit araçların
kullanımı sııasında tafik kurallarından doğan bir sebep ile idare 7zırara uğarsa bu zararı ytiklenici
ödeyecektir.

8. Ytiklenicinin aynı özelliklerde farklı bir araç satııı alması veya kiralaması dıırumıında İdarenin onayl
alınmak şartıyla ytiklenici bu araçlarla hizrıete devam edebilecettir.

9. Yiiklenici aracrn bakımını ve temizliğini diizenli olarak yapacaktır. Aracuı bakım ve temidiğinde idare
tesisleri kullanılmayacaktır.

10. İdare ihtiyaç duyması haiinde, ytiklenici aıacını hafta sonu ve resmi tatil gtinlerinde çalıştuabilir.
Yüklenici bu talebi maz-ereisizderhal yerine getirmekle sorumludur.

l l. Mevsim şartlarında aıacın gitnemesi durumunda gidebilecek ar:aç temin etmek
yfüleniciye aittir.

12. Ytiklenici işin ytirtitiilınesi esnasında idarenin bilgisi olmadan işe gelmediği gıln yapılması gereken iş
bir başka ticari araca yaptınln ve tiim giderler ytiklenicinin hak edişinden kesilecek ve cez,ai işlemler
uygulanacaktır.

3-Nıkil Araçlarını Kullanan Personel Özelikleri

1. Sorumlu ve yetkili olduğu hiznıetin niteliklerine satıip olmalıdır.
2. Enaz 5 yıllık B veya E sınıfı stirticü belgesine saiıip olınalıdır.
3. çalıştınlacak şoftirler asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak öltlmlü tafik |<aza|anı:a karışmamış,

alkollü olarak araç kullanma ve luz kuralını ihlal nedeniyle siiriicü belgeleri geri alınmamış
olınalıdır.Ytiklenici çalıştıracağı şoftir veya şofrrlere ait savcılık sabıka kaydı ile İlçe tafik şubeden
yukanda belirtilen nedenlerle stirücü belgelerine el konulmadığını gösteren belge veya belgeleri idareye
suıımak zorundadır.

4. Nakit araçlannda çalıştınlacak şoftir veya şofrrler, İdare, işyeri disiplin ve larrallarına aynen
uyacaklardır.

5. S-özleşmeden önce ytiklenici çatıştıracağı şofrr veya şoförleriı1 ikamet adresİnİ ve ntifus sı.ıretlerİ İle

birlikte siirücü belgesi fotokopisini biı dosya halinde İdareye vermekle, ilgili btlltim, idarenin isteği

doğrulfusunda sorumlu şofrre bunlan kontrol etrıekle ytikilmlüdtlr. Ytiklenicinin kendisi şoftir olarak

çalışması halinde şofdr için istenilen belgelerin tamamını vermek zorwıdadır.
6. Yiikleniciye ait nakil araçlan ite stirüciileri idare tarafindan gerektiğinde kontol edilecek, kontol

sonucu taşıt veya şofrrle ilgili tespit edilen olumsuz durum yiikleniciye yazılıı olarak bildirilecek,
gerekli önlem ytiklenici tarafindan derhal alınacaktır.
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7. İdare hizrrıetinden meınnun olmadığı şoför veya şoftirlerin değiştirilmesini yiikleniciden talep
edebilecektir. Ytiklenici tarafindan da bir sonraki çalışma giintlne başka şoför görevlendirmesi
yapılacakur. Ytiklenici tarafindan görevlendirilen şoftr veya şofdrlerin kılık ve kıyafetleri, hal ve
haıeketleri toplum kurallarına uygtııı olacak, uyumsuz ve uygunsrız dawanışı olan şofdrlere (araçların
satıibi de olsa) görev yaptınlmayacaktır. Bu nedenle ytiklenici ile çalıştırdığı kişiler arasında meydana
gelebilecek uyuşmazlıklaıdan İaare tılçUlr suretle sorumlu olmayacaktır.

8. Şoftir veya şoftrler görev esnasında ve gerekse daiıede resmi kunımlarda çalışmanın gerektiği futum ve
dawaıuşlara uymak zorundadır.

9. Ytiklenici çalıştırdığı şoftir veya şofdrleri değiştirmek istediği takdirde yeni şofdrle ilgili belgeleri yazı
ekinde teslim ederek talep edecek ve idarenin onayııu müteakip iş başı yaptıracaktır.

l0. Ticari araçlarda görevli şofdriin her tiirlü masrafi yiikleniciye aittir.
l l. Taşıt kiraiamalannın Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Bakanlığımız vb. makamlarca kısıtlanması veya

iptal edilmesi halinde taraflar bu kısıtlamalan ve iptali kabul etrıiş sayılırlar.

s_ÇALIŞMA YERİ vE siİREsİ

l. Nakil araçlar idare tarafindarı yiikleniciye verilecek olan iş planına aynen uymak zorundadır.
2. Nakil araçlann arızalanması halinde yiiklenici arıza giderilinceye kadar işi aksatrıayacak şekilde ayıu

özelliklere salıip başka bir vasıta temin ederek hizrııeti şartıameye uygun şekilde devam ettirmekle
yilkllmlüdilr.

3. Hastalar refakatçileriyle birlikte evlerinden veya evlerine en yakın yerden alınacak, tedavi sonrası yine
evlerine veya evlerine en yakın yere bırakılacaktır.

4. Çalışma siiıesi idare tarafindan belirlenen tarihte başlanacak ve södeşme bitim tarihinde sona erecektiı.

6_DİĞER HUSUSLAR

l_ Nakil araçlann her tiirlü giderleri ytikleniciye ait olacalç araçların görev esnasında bir tafik kazasına
karışması durumunda İaare tararından hiçbir ücret ödenmeyecelç tafik kaza tespit futanağı idareye
iletilecektir.
2_ Nakil araçlann bagajına İdare tarafindan gerek görilldüğü hallerde ytik bırakılabilecektir.
3_Taşıma hiznıetinin yiiriitiilmesi sırasında yız lrıız.artıcı suçlann olması ve idareye yazılı intikat etrıesi
halinde idare sözleşmeyi tek taraflı fesih etrıe yetkisine salıiptir.
4_Taşıma yapılacak giizergdhlan hastalann ikamet adreslerine göre idare belirleyecektir.
5_ Ytikleniciye yaptığı km kadar ücret ödenir. Araçlann yıl içinde önceden belirlenen kilometreden az
kilomete halinde yiiklenici her bir hak talebinde bulunamaz.
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