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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DE\'LET HASTANESİ

Sayı : 359
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /

Dosya i d  : 1085
İL G İL İ F İR M A L A R A

14.10.2019

Hastanem izin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin  / hizm etin 
alımı 4734 sayılı K am u İhale K anununun 22 m addesine göre D oğrudan Temin U sulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim  fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.10.2019 saat: 14:00'a kadar ivedi 
olarak gönderm eniz hususunda; G ereğini rica ederim .
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12 A det

KDV Hariç Genel Toplam

NOT: Y ukarıda belirtilen süre içerisinde tek lif çıkm am ası veya gelen tekliflerin  idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durum larda bu süre m aksim um  10 gün kadar uzatılabilir.
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K işi / Oda / Firmanın A dı veya Ticaret Ü nvanı - K aşe/İm za

Bilgi için : M ehm et Sena ULAŞ -A dres:Sansu M ahallesi A dilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@ hotmail.com Web:

mailto:patnosdh@hotmail.com


Ağrı İl sağlık Müdürlüğü 

Patnos Devlet Hastanesi 

İlaçlama Teknik Şartnamesi
AMAÇ: Aşağıda tarif edilen Hastanemize bağlı kapalı-açık alanlarda depolar ve eklentiler

dahil) insektisit ve rodentisit'lerin biyosidal ürün kullanılarak halk sağlığının korunması
amaçlanmıştır.

Genel Hükümler

1. ilaçlama işi Patnos Devlet Hastanesi ve ADSM idari birimlerinin tümü, poliklinikler, 
servisler, ek binalar ve tüm kapalı-açık yerleşim alanlarında zararlı ve haşerelerle 
mücadele ve ilaçlama işidir.

2. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren toplam 12 (on iki) aydır.
3. Yüklenici firma ilaçlama işini her ay periyodik olarak yapacaktır. Kurum tarafından talep 

edilen spot uygulamalar için herhangi bir ücret talep edilmeden ilgili birimler 
ilaçlanacaktır.

4. Ağrı il sağlığı müdürlüğü tarafından tüm ili kapsayan ihale yapılması durumunda bu 
sözleşme geçerliliğini yitirecektir. Yüklenici firma herhangi maddi ve kanuni hak talebinde 
bulunmayacaktır.

5. İlaçlamaya başlamadan 1 (bir) hafta önceden haber verilecek ve ilaçlama öncesi Kontrol 
Teşkilatı hazırda bulunacaktır. Aksi takdirde ilaçlama işlemi yenilenecektir.

6. İlaçlama işinin yürütülmesi sırasında gerekli her türlü araç gereç malzeme ve işçilik 
giderleri firma tarafından karşılanacaktır.

7. Ödemeler hizmet ifa edildikten sonra aylık y;,pılacaktır. Yüklenici firma ile idare arasında 
sözleşmenin imzalanmasından iş uygulama yılı sonuna kadar malzeme , araç-gereç, işçilik 
vb. sebeplerden dolayı firma herhangi bir fiyat farkı talebinde bulunamaz.

8. Yüklenici firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Halk sağlığı alanında 
haşerelere karşı ilaç uygylama izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi olmalıdır. İlaçlama 
işinden sorumlu mesul müdür hekim, eczacı, veteriner hekim, ziraat mühendisi veya tıbbi 
teknolog ünvanlardan birine sahip olmalıdır ve belgelendirilmelidir.

9. İlaçlama firması Gayri sıhhi müessese ruhsatı almış olmalıdır.
10. İlaçlama yapacak personel Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik ve İlgili mevzuata uygun olarak çalıştırılacaktır. Muayene Kabul 
Komisyonunca istenildiğinde bu hususlar belgelendirilecektir.

11. Firma iş esnasında ilaçlamadan dolayı meydana gelebilecek zarar ve hasarı tazminle 
mükelleftir.

12. İlaçlama yapan personelin sağlığı ve emniyeti ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasından 
yüklenici firma sorumludur.



13. Arşiv birimi ozon yöntemiyle ilaçlanacaktır.
14. ilaçlama hizmeti hastane idaresi tarafından yeterli görünmediği takdirde sözleşmeyi iptal 

etme hakkı hastanemiz tarafından saklı tutulmaktadır.

KULLANILACAK İLAÇLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

1. Kullanılan ilaçlar WHO normlarına uygun olmalıdır. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı insan sağlığı 
açısından problem oluşturmayan haşereler için toksidesi yüksek ilaçlar kullanılmalıdır. İaçlara 
ait izin belgeleri muayene aşamasında sunulacaktır.

2. İlaçlar leke bırakmamalıdır.

3. Parçalanabilir özellikte olmalıdır.

4. Kullanılan ilaçların LD 50 değeri en az 4000 mg/70 kg olmalıdır.

5. Zararlının biyolojik özelliği bilinerek uygun ilaç ve ilaçlama sisteminin seçimi yapılmalıdır.

6. Kapalı alanda kullanılacak ilacın etken maddesi sentetik piretroid grubundan olmalıdır.

7. Kemirgen mücadelesinde kullanılacak ilaç belirtilerini birkaç gün sonra göstermelidir.

8. Kemirgen mücadelesinde kullanılacak ilaç ikinci jenerasyon anti koagulant grubuna ait 
olmalıdır.

9. Rodentisitin mücadele amacıyla kullanılmak üzere palet ve mum blok formülasyonu 
olmalıdır.

10. İlaçlama yapıldığında ilaçlar hastanede kontrol teşkilatının nezaretinde hazırlanmalıdır.

11. İlaçlar orijinal ambalajında kapalı olarak getirilecektir. Etiketler yırtık, silik vs. 
olmayacaktır.

HİZMET İFA ŞEKLİ

1. Firma iş programına uygun olarak ilaçlama yapılacaktır. İlaçlama yapan personel hasta ve 
personele karşı nezaket içerisinde olacaktır.

2. Yüklenici firma ilaçlamaya gelmeden önce idareye haber vermeli idare buna göre 
programını yapmalıdır.

I
3. Zehirlenme durumunda 'ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN (UZEM) 114 NOLU 
TELEFONU aranmalıdır.
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