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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin alimi 4734
sayili Kamu lhale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu
ahm i^in KDV hari? birim fiyat tekliflerinizi TL iizerinden 17.06.2019 saat: 09:00'a kadar ivedi olarak
gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.
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NOT: Yukanda belirtilen siire i^erisinde teklif fikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
goruldiigii durumlarda bu sure maksimum 10 giin kadar uzatllabilir.
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SAGLIK BAKANLIGI

AGRI J L SAGLIK MlJD
Tutak Devlet Hastanesi

HASTANEMIZ HI/MET BINASININ T^ VE DI$ ILA^LAMA HIZMET ALIMI
TEKNIK SARTNAMESi

1. Hastanemizde yapilacak ilaclamalar 27.01.2U05 tarih ve 25709 sayih Resmi Gazetedc
yaymlanan " Halk Sagligi Alaninda Haserelere Kan§i ilaclama Usul ve Esaslari Hakkmda
Yonetmelik" esaslanna gore yapilacaktir.

2. Firma sozle§me im/alamasmdan sonra oncelikli olarak hastanenin /ararli organizmalar
acismdan durumunu belir t iei a y n n t i h hir rapor ha/irlayarak idarcye sunacaktir.

a) Hazirlanan bu raporda mevcut durum ve eoziim onerileri sunulacaktir. idarenin raporu
incelemesi ve coztim onerilerinde mutabik kahnmasi durumunda. I ' i r t nan in ha/irlayacagi
ve idarenin onaylayacagi ^ali^ma programi 9er?evesinde i§e ba^lanacaktir.

b) i^lemlerin hizh yuriittilebilmesi iyin Firma idare ile yapilacak her tiirlii yazi^mayi imza
kar§ihgi elden yapacagini taahhut edecektir.

3. Yapilacak Ha^lama i^i Tutak Devlel Haslanesi binasi ve gerekiyorsa bina di§i alanlarda
her tiirlU zararh organizmaya (insanlara, insan faaliyetlerine veya inyanlarm kullandiklan
veya urettikleri urunlere; hayvanlara yada ^evreye yonelik istenmeyen veya zararh etkileri
olan her tiirlii organizma) kar^i yapilacaktir.

A.YURUYEN HA^ERE KONTROLU

Yuriiyen ha^cre konirol t i kapsaminda hamam boccgi. kannca ve ara sira is t i la eden
ha§erelerin (yer kinkanathlan, gumii^yuii. kulagakacan, cv cekirgesi, oriimcek, akrep,
kahverengi cayir akan. kirkayak, ciyan, tespih ve top bocekleri, Pire ve kene v.s.) kontrolii
hizmetin bir parcasidir. FIRMA yiiriiyen ha§ere kontroliinde a^agidaki yontemleri
kullanacaktir:

a) Ha^erelerin barmdiklan, iiredikleri yank ve ^atlaklara, yank ve ^atlagin bulundugu
ortamin durumuna gore l i k i l . to/ ve ycm formiilasyonunda rezidiiel insektisitlcr
uygulanacaktir (yank-catlak tedavisi).
b) Ha^erelerin gezindiklcri verier olan duvar \  /emin kenarlanna dii^Lik basm^h rezidiiel
likit insektisit uygulanacaktir (bariyer tedavisi).
c) Elektrik panosu ve motoru gibi gerekli goriilen bolgelerde, yem ve toz
formulasyonunda rezidiiel insektisiller kullamlacaklir

Akut bir husere istilusinda:

a) idare FlRMA ile k-masa gev'ccektir.
b) FiRMA sundugu hizmet kapsaminda ucretsiz olarak en ge? 24 saat icerisinde, hasereyi

tamrnlayacak, bolgeye uygulama yapacak ve istila elimine edilene kadar du^.imu takip
edecektir.



B. KEMIRGEN KONTROLU

FIRMA sundugu kemirgen konlrolii hizmeti kapsaminda ev faresi, Norve^ sicani. cati
tarla faresi v.b kemirgenlerin yok edilmesi icin hizmet verecektir.

Yok etme ve/veya koruyucu amach kemirgen kontrolu kimyasal ve kimyasal olmayan
yontemler ile saglanacaktir.

Kimyasal kontrol kapsaminda gerekli goriilen yerlerde yem forrntilasyonunda
rodentisit iceren kili t l i , kilitsiz ve her tiirlii hava sartlanna dayanikh yem istasyonlan
kullamlaeaklir.

FIRMA, kimyasal olmayan kontrol kapsaminda:
a) Metal kapaniar,
b) Yayh kapaniar,
c) Yapiskanh istasyonlar (Glue board) kullanabileeektir.

FtRMA, herhangi bir kemirgen problem! durumunda, problem goriilen bolgeye ilave
kimyasal/kimyasal olmayan kemirgen kontrol aletleri yerlestirecektir. Hasar gormus ve kayip
olan kemirgen kontrol aletleri yenilenecektir. Have edilecek ve/veya yenilenecek kemirgen
kontrol aletleri yerlestirilmeden once idareye bildiri leeek ve onayi ahnacaktir.

Bu so/lesmenin kapsamma giren kemirgen kontrolu i^in gerekli olacak ekipmanlann
tespiti FIRMA tarafmdan ilk serviste yapilacak ve ycrlcrine yerlestirilecektir. Sozlesme feshi
veya Sozlesme bitmedikce ekipmanlar icin bir ucret talep edilmeyecektir. Sozlesme suresi
boyunca kaybolan veya kinlan ekipmanlar yenileri ile degistirilerek fatura edilmeyecektir.
Fesih soz konusu oldugunda firma ekipmanlarmi alacaktir.

C. I'^AN HA^KKi; KONTROLII

Sincklerin 30km uzaktan dahi gelebilmeleri vc ureme yerlerinin dis alan olmasi
sebebiyle sinek kontroliinde esas adim tecrit kosullanni saglayarak iceri sinek girisini
cngellemektir. Hasere kontroliinde k u l l a m l a n insektisitlcrin temas etkiti insektisitler olmasi,
tiim sinek konma yerlerine r u t i n uygulamalarda insektisit tatbik edilememesi ncdeniyle sinek
kontroliinde kimyasal uygulamalar s in i rh olmaktadir . Bu nedenlc sinek kontrolu FIRMA' run
garanti kapsaminda olmamakla birl ikte bu konuda firma idarcyc damsmanlik hizmetini
ucretsiz vermeyi ve idarenin islegi dogrultusunda giincel uygulamalari ucretsiz yapmayi
taahhiit eder.

4. ila9lama sikligi ve hangi zararli organizmaya hangi sikhkla, hangi ilacla ve/veya yontemle
ilaclama yapilacagi. aynca yiiklenici firma isi ka^ personelle yapacagmi idareye sunulacak
raporda acikca bclirtccek. ilaclama yapildiktan sonra, hastanedc Zararli Organizma
goriilur ise idarenin talebi ii/erine. en get; 2 ( i k i ) gun icinde. tekrar ilaclama yapilacaktir.
ilaclamamn tekrar yapilmasma ragmen, idarenin belirleyecegi i l g i l i komisyonlar
tarafindan ortamda zararli organizmalarm goriilcrck rapor edilmesi durumunda idari
sartnamede belirtilen cezai islemler uygulanacaktir.

5. Yiiklenici Firma idarenin belirleyecegi sorumlulann kontroliinde periyodik ilaclama
disinda spot ilaclama ve i s teni len i l a c l u m a x i h i c b i r ticrcl ta lep ctmeden yapacaklir.

6. Kuilamlacak itaclar: sartnamcnin 1 . maddesinde bahsedilei) yonctmeligin 16.
maddesindcki ozell ikleri tasimasi gcrekmcktcdir .

'



7. Yiikleniei firma ilac \  Ibnmilasum ilc i l g i l i ac ik lay ic i b i l g i l e r i ve biosidal i i runun Saghk
Bakanhgm' dan ruhsai veva iihal i/in belgelerini lekl if i le birliktc vermelidir.

8. Kullanilan ilaclarm prospektilsleri Tiirkee ve anla^ilabilir olmali. ilaslar prospektllslerinde
belirtilen oranda seyreltilmis halleri insana cevreye bitkiye zarar vermemeli, kullanilan
ila£, ilaclama sirasinda kapali mekan icerisinde hasta. hasta yakini ve personel bulunan
ortamda bile uygulanabilir olmalidir. insan sagligma zarar vcrmeyen kokusuz leke
birakmayan hastane calisma ortamim etkilemeyecek bir formulasyonda olmah ve bunu
belgelendirmelidir. Kullanilacak ilaela. tahr i$ odici ve alerji meydana gelirici elkiler
olmamahdir. Kullanilacak ilaelarm iiretim tarihlcri ilaclama tarihinden itibaren en fazla 6
ay oncesi olacaktir. ilac halk sagligi mekanlannda kullanima uygun olmalidir. Kanserojen
etkiye sahip olmamali, ilac kullani ldigi kapali alanlarda en fazla 8 haita siireyle kalici
olmalidir.

9. Ilaclama esnasmda. e§ya veya cihazlarda meydana gelebilecek hasann ta/mini. firma
tarafmdan yapilacaktir.

10. llaelama icin gerekli olan makine. arac-gerev- i lae \ b . mal/eme. yiiklenici firma larafindan
temin edilecektir. (l.Maddede zikredilen yonetmeligin 13. maddesinde belirtilen alet,
cihaz ve gere^ler gerekirse komisyon tarafmdan kontrol edilebilecektir.)

11. llaclanan alan, ilaclama \upildiklan sonra eski konumuna getirilerek, diizenli
birakilacaktir.

12. ilaelama, insan. e^ya ve mal/eme lahliyesi gerektirmeyecek §ekilde programlanacak; bu
konuda hastane yonetimi ile isbirligi yapilacaktir. Yapilacak ilaclama programi ve ilaclar
idarenin onayina sunulup olur almdiktan sonra ilaclama i?lemi yapilacaktir.

13. ilaclama i^inc. binalarm vatilarmdan ba^lamlacak ve a^agiya dogru hie atlama yapilmadan
devam edilecektir. Biirolar. ar§iv depolan, diger depolar. Pis su giderleri. lavabo 9evre ve
alt kisimlan, tuvaletler ve on son olarak da rogarlar ila^lanacaklir.

14. Tcknik ve tibbi ozelligi olan cihazlar. ozenle korunaeak ve sorumlu personel nezaretinde
ilaelanacaktir.

15. ila^lamanm etkisini koruyabilmek icin. / emtn in o/,el ^artlarda tomi/lenmemesi
/orunlulugu 3 (tie) giinden fa/la o!ma\acakt i r .

D. GENEL HUSHSLAR

a) Firma; isbu sozlcsmede bel i r t i len faaliyetlerinin tiimiinu 3. sahis mali mesuliyet
sigortasi kapsammda ytirutmekte yiikumliidur.

b) Ilaclama sllresince personeller yaka karti takmak zorundadir.

c) Ilaclama yapacak personollerin kiyaletleri firma tarafmdan is kanunu hiikumlerine
gore olmalidir. ilaclama yapihrken giiro\i personel bel i r t i len kiyafetleri giymek
zorundadir.

d) Yuklenici Firma eahstirdigi iscilerin ulasim ve beslenme sorunlarmi giderecek.bu
konuda idareye istekte bulunmayacaktir.

e) Kaza ve zehirlenmeye kar^i kul lamlmak iizere her ekibe ekibin kullandigi ilacagore
spesifik antidotlan ile ilk yardim mal /emosi bulunan ilk yardtm cantasi temin etmek,
ku l l an i l an ve miad i do lan la rm i k m a l i n i \ a p m a \  \-c bu malzemelwin kullamlmasma
ait delay l i talimatname h a / i r l a \ i p ok ip le ro dagitilmasmda// yiiklenici firma
sorumludur. r



f) Her ekip goreve giderken ka/a ve zehirlenmelerde kul lani lacak ilk yardim canlasi ve
koruyucu ekipmanlan yamnda getirmek zorundadir.

g) Kaza ve zehirlenmelere karsi gerekli tedbirlerin almmasi, herhangi bir zehirlenme
halinde ilk yardimm yaptinlmasmdan ve bir tedavi kurulusuna sevkinden yuklenici
firma sorumludur.

h) Yuklenici firma her birimin ilaclandigma dair birim sorumlularmdan imza alaeaktir.

i) Yiiklenici Ilaclama sirasinda sorumlu bulunduracaktir.

j) Sosyal Sigortalar mevzuati, her tur lu i^ei ve isveren hakkindaki kanunlardan dolayi
isci almmasi ve Qcretlerinden haklanmn odenmesi, isci cikartilmasi gibi hadiselerden
dolayi turn sorumluluklar yuklenici firmaya aittir.

k) Ihmalkarlik, tedhirsizlik ve ehliyetsiz isci cahstirmak gibi nedenlerden dolayi sirket
personelinin bina i9inde, cevresinde kazaya ugramalan. yaralanmalan ve hayatlarmi
kaybetmeleri halinde tiim sorumluluk firmaya aittir.

1) Kesinlikle sigortasiz isci ca l i s t i r i lmayacakt i r .

m) Firma hicbir ika/ ve ihtara gerek kalmaksizm. gerekli emniyet tedbirleri ile kazalardan
korunmak i^in gerekli onlemleri alaeaktir. I lerhangi bir sebeple meydana gelebileeek
kazalardan, firma sorumlu olacaktir.

n) Firma, Is Kanunu ile Isci Saghgi ve Is Giivenligi Tuziigu hiikumlerine gore, iscilerin
sagligmi korumak tizere, her turlu saglik onlemlerini alacak ve tehlikeli kosullar
altmda cahsmasma meydan vermeyecektir. Firma genel vc yerel her turlu mevzuata
uymak zorunda olup; hizmet yuriitulurken olusabilecek mevzuat dtizenlemelerine de
uyum saglayacagmi taahhut edecektir.

o) tsin muayene vc kontrolu, Muaycne Kabul Komisyonu Baskanhgi tarafmdan
"HIZMET ALIMLAR1 MUAYENE VE KABUL YONETMELlGr hukumlerine gore
yapilacaktir.

16. Is bu teknik sartnamc 4(D6rt) sayfa vc 16 madde olarak komisyonumuz tarafmdan
hazirlanarak imza altma ahnmist i r .
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