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SAĞLIK BAKA}ILIĞI

rünriyp KAMu HAsTANErBni KuRuMU
Agn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :?01678921515
KONU : Teklife Davet

02109l20l9

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZ\4ETİ
ALIM İŞİ işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin
KDV hariç birim ve toplam fıyatının 04l09l20l9 tarih ve saat 12:00'a kadar hastarıemiz satın alma birimine
elden teslim edilmesi yada diyadindh@email.com adresine göndermeniziica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.

Ve Mali

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme arihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
_ Teklifle( rakam Yeyayazl ile) KDV hariç TL olarak diİzenlenecektir.
- Eksik doldurulan tizerinde |<azıntısilinti ve düzeltrıe yapılan teklİfler değerlendİrmeye alınmayacaİıtır.

- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyeıı teklİfler değerlendİrme dışı bırakılacaktn.
- Ödemeler 90 gün içdrisinde yapılacaktır
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - Alımlar http://*w.aeıriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Vatiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Biıgi icin: Adfes: Göl Mü.9 nolu kiıme evler no:3lDiyadin / AĞRI : Tel : 0 472 51l 24 76

Faks:0 472 511 27 36 e-mail: diyadindh@gmail.com

Srrı No İşin Adı Miktır Birimi Birim Fivatı Toolam

ı çEVRE DAN!şMANIıK HİZMET AtıMı 12 AY



T.c.
SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI n SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

ç EVRE DA N ış ıtllAN Lı K H İzttiETi rç xN İx şARTNA MEs İ

l.Amac ve Kapsam:

Ağrı |l Sağlık Müdürlüğu, Diyadin Devlet Hastanesi Sağlık Tesisimize Çevre Danışmanlığı Hizmeti satın

alınacaktır.
Bu şartname iIe 29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resml Gazete'de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması
Gereken lzin ve Lisanslar Hakkında Yönetme]ik kapsamında bağlı sağlık tesislerimiz için "Çevre lzin Belgesi"

alınmasına esas işlemler ile 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre
Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde sürekll hizmet alınması ile ilgili işlemlerde çalışacak

çevre görevlilerinin danışmanlık hizmetlerinin teknik özellikleritianımlanmıştır.

2.Gerekli Belgeler:
o Çevre Danışmanlık ve Yönetim Hizmeti verecek olan firmanın "Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi"

olmalıdır.
. Hastanemiz adına görev]endirilecek Çevre Görevlisine ait'Çevre Görevlisi Belgesi'olmalıdır.

3.lsin Tanımı:
3.a.Geçici Faaliyet Belgelerinin Alınması

o Faatiyetimize ilişkin gerekli oIacak ortak ve tesise ait özeI belgelerden eksik oIanlar beIirlenecektir. Bu

belgelerden gerekli olanlar ilgili kurumlardan temin edilecektir.

ı Belge]erin temin edi]mesinden sonra her bir faaliyet için ayrı bir dosya tanzim ed]]ecektir.

o Çevre lzin Belgesine konu olan Hastanemiz koordinatIarı be]irlenecektir.

. Geçici Faaliyet Belgesi alınması için gerekli başvurular yapılacak (başvuru dosyası, bilgi, beIge ve rapor

hazırlanacak) ve takibi yapılacaktır.
3.b.Çevre lzin Belgesi Alınması

ı Çevre kirlenmesine kaşı alınan ve alınacak tedbirler belirlenecektir.

ı Faaliyetimiz sonucunda oluşacak bütün atıkların (tıbbi, tehlikeli, ambalaj, evse|, atık yağ vb.) kaynakları

her bölüm için üretilen atık ]istesi ve atık miktarları ile 05.07.2008 tarih ve26927 sayılı Atık Yönetimi Genel

Esaslarına lllşkin Yonetmelikteki atık kodları tespit edilecektir.

ı Atık cinsIerine göre uygun depolama kapları, konteynerleri ve depolama alanlarının yerleri ve tiaşıma

şekilleri konusunda (yurudükteki mevzuat çeçevesinde) gerekli düzenlemeyi yapacaktır.

ı Hastianemiz faaliyetlerinden kaynaklanan atık]arla ilgili yürtlrlükteki mevzuatlar doğrultusunda zorunlu

olan atık yönetim planları ve envanteri hazırlanacak ve ilgili makamlara sunulacaktır.

ı çevre lzni alınması ile ilgili başvuruların yapılması sağlanacak ve takibi yapıIacaktır.

4.Genel Hususlar:
ı çevre Görevtisi personelayda en az 1 (blr) tam gün hastanede çalışacaktır.
ı Hastiane içerisinde yılda iki defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik yapıIacak

ve iç tetkik raporu hazırlanarak yetkililere bildirilecektir. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde

uygunsuzlukların düzeltitmesi için (mevzuat çerçevesinde) gereklidüzenIemeyiyapacaktır.

Faaliyetimiz i|e ilgiti çevresel konularda gerekli izin, lisans beIgeleri aIma, güncel|eme ve/veya yenileme

çalışmaları iIe hastaneye geri bildirim yapılacaktır.

o Bakanlık ve/veya diğer kurumlar tiarafından jstenecek bilgi ve belgelerin isten]len formatta, zamanında ve

eksiksiz olarak iletilmesi sağlanacaktır.
. Hastanemiz adına Belediyeıer, Mahalli ldareler, ll Mudü]rlukleri ve Bakanlık ile gerektiğinde Çevresel

konu|ar hakkında Hastane ldaresi'nin bilglsi dahilinde yazışma ve göruşmeler yapacaktır.

ı yapıIacak denetimler sırasında çevre görevlisi hastanedehazır bulunacaktır.

ı Hastianemiz personeline çevresel konularda bilgilendirici, eğitici eğitimler verİlecek ve özendirici

faaliyetlerde bulunulacak ve hastanenin çevre yönetim faaliyetlerini kontrol edecektir. Bu eğitim

içeriğive süresl hastane idaresi ile birlikte be]irlenecektir.
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o Hastanemlz içindeki çevresel konularda faaliyetler yönetim ile ortaklaşa be]ir|enen aralıklar]a kontrol

edilecektir.
o Hastanemiz tarafından verilen bilgi ve belgeler ile firma uzmanı tıarafından düzenlenecek raporlar, gizlilik

prensipleri gereğl hastiane izni o]madan çoğaltılmayacak ve 3. şahıslara verilmeyecektir.
. yapıIacak tüm işlemlerde Hastane ldaresi ile koordinasyon içerisinde çalışılacaktır.
. Başvuru dosyasının yetkili merciIere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan s0reçler ile

bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuatia uygunIuğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda firma

sorumlu olacaktır.
ı Sözleşme imzalanmasından itibaren en geç bir ay içerisinde yetkili makamlara bildirim yapma

yükümlültlğü fi rmaya aittir.
ı Hastanede oluşan tehlike|i atıkların tesis içinde ve tiaşıma işlemleri esnasında oluşabilecek l<azayı

sonuçları ile beraber değerlendirerek kaza oluşumunda yapılacak işlemleri ayrıntılı olarak açıklayan ilgili

acil yönetim planı hazırlanacaktır.
o Firmanın yeterlilik belgesinin askıya alınması veya iptıali durumunda, en geç bir hafta içerisinde hastane

idaresine geri bildirimde buIunulacaktır.
o Firma anlaşma sağIandıktan sonra (envanter, rehber vb.) gerekli belgeleri hastane denetim]eri öncesinde

hazırlayacaktır
ı Firmanın sorumluluğu olan konularda üzerine düşeni yapmaması, yapamaması veya gecikmesinden

dolayı gerekli belgelerin alınamaması, atık yönetim pIanIarının belirlenen süre içerisinde hazırlanarak iIgili

makam|ara sunulmaması durumunda hastianemiz hakkında uygulanacak yasal, idari ve maddi

yaptırımlardan firma sorumlu olacaktır.

Çevre göıevlisinin yüküm!ü!ükleri;
a) sağİr Tesisinin çwre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şkilde yürütmeÇ koordİne
eİmeıç çevı€ yöneümi hizmeti çalışmalannı düzenli aralıklarla izleyerelç ilgili mevzuatta beliıtilen
yüküm!ülüklerin yerine getirilip geürilmediğini tespit eünekle,
b) Sağ!ık Tesisine hizmet yermeye başladığı tarihten iübaıen her ay aylık faaliyet raporunu
hazıılamalç bu raporlan en geç takip eden ayın on beşine kadar hastane yetl«ilisine sunmak.
c) Sağlık Tesisine hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde ve sözleşmenin biümine
kadar bir yıl içinde bir defadan az olmamak üzeıe hastanemizin genel durumunu kapsayacak şkilde
iç btkik raporunu hazırlamalç bu rapoıları hastane yetkilisine sunmak.
ç) Sağlık Tesisine hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içrisinde ve sözleşmenin
bitimlne kadar hastane yetkililerine ve çalışnlanna yönelik olarak mevzuat ye çevı€se! konulaıda en
az bir keıe bilgilendirici €itim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,
d) İç tetkik raporlannı, aylık faaliyet raporlannı ve eğitlmle ilgili belgeteri Bakanlıkça belirleneıek ilan
.Inm formaüara uygun olarak hazırlamakla,
e) Sağlık Tesisinin Fvı€ mevzuatı kapsamında alması gerekli çevı€ izni, çevıe izin ve lisans
belgelerini almalç güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
D Sağlık Tesisinin çeırr€ mevzuatı kapsamındaki beyan ye bildirimlerini beliıtilen formatta,
zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla,
9) yetkili makam tarafindan istenilecek bitgi ve belgeleri belirtİlen formatta, zamanında ve eksiksiz
olarak sunmakla,
h) Yetklli makam taraftndan yapıtacak planlı veya haber|i denetimler sırasında işletmede hazır
bulunmaÇ istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
ı) Sağlık Tesisi ile ilgili ğrendikleri ücari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür.
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