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Tutak Devlet Hastanesi

HASTANEMIZ HlZMET BINASIN1N tg VE DI$ ILA^LAMA HIZMET AL1MI
TEKNJK SARTNAMESl

1. Hastanemizde yapilacak ilaslamalar 27.01.2005 tarih ve 25709 sayih Rcsmi Ciazetcdc
yaymlanan " Halk Saghgi Alanmda Ha§crelerc Karisi llaclarna Usul ve Esaslan I lakkmda
Yonetmelik" esaslarma gore yapilacaktir.

2. Firma sozlesme imzalamasmdan sonra oncelikli olarak hastanenin zararh organizmalar
acismdan durumunu belirtici aynntih bir rapor hazirlayarak idareye sunacaktir.

a) Hazirlanan bu raporda mevcut durum ve co/.um onerileri sunulacaktir. idarenin raporu
incelcmesi ve eozum 6'nerilerinde mutabik kahnmasi durumunda. Kirmanin hazirlayacagi
ve idarenin onaylayaeagi 9ali?ma programi 9crcevesinde i§e ba^lanacaktir.

b) i5lernlerin hizh yiirutulebilmesi icin l-'irma idare ile yapilacak her tiirlii ya/i§mayi im/a
kar§ihgi elden yapaeagim taahhiil edeccktir.

3. Yapilacak llaclama I?i Tutak Devlet Hastanesi binasi ve gerekiyorsa bina disi alanlarda
her turlu zararh organizmaya (insanlara, insan faaliyetlcrine vcya insanlann kullandiklan
veya urettikleri urunlere; hayvanlara yada ccvreye yonelik istenmeyen veya /ararh etkileri
olan her turlu organizma) kar§i yapilacaktir.

A.YLlRtJYEN HA§ERE KONTROLl!

Ytiriiyen ha§ere kontrolii kapsaminda hamam bocegi, kannca ve ara sira istila eden
has.erelerin (yer kmkanatlilari, gumii^un, kulagakaean, ev cekirgesi, oriimcek, akrep,
kahverengi <;ayir akan, kirkayak, ciyan, tespih ve top bocekleri, I*ire ve kene v.s.) kontrolii
hizmetin bir parcasidir. FlRMA yiiriiyen hasere kontroliindc a§agidaki yontemleri
kullanacaktir:

a) Ha§erelerin banndiklari, urcdikleri yank ve eallaklara. yank ve catlagin bulundugu
ortamm durumuna gore likit, toz ve yem formulasyonunda rezidiiel inscktisitler
uygulanacaktir (yarik-9atlak tedavisi).
b) Ha§erelerin gezindikleri yerler olan duvar ve zemin kenarlarina diisiik basm^li reziduel
likit insektisit uygulanacaktir (bariyer ledavisi).
c) Elektrik panosu ve motoru gibi gerekli goriilen bolgelerdc, yem ve toz
formulasyonunda reziduel insektisitlcr kullamlacaktir

Akut bir hasere istilasmda:

a) Idare FIRMA ile temasa gececektir.
b) FIRMA sundugu hizmet kapsaminda iicretsiz olarak en gee 24 saat iccrisinde, hascreyi

tammlayacak, bolgeye uygulama yapacak ve istila eliminc edilene kadar durumu takip
edecektir.



B. KEMiRGEN KONTROLU

FIRMA sundugu kemirgen kontrolu hizmcti kapsammda cv farcsi, Norve9 sicani,
sicani tarla fares! v.b kemirgenlerin yok edilmcsi i^in hizmet vercccklir.
Yok etme ve/veya koruyucu ama^h kemirgen kontrolu kimyasal ve kimyasal olmayan
yonlemler ile saglanacaktir.

Kimyasal kontrol kapsammda gerekli gorulen yerlcrde yem formiilasyonunda
rodcntisit iceren kilitli, kilitsiz ve her tiirlu hava sartlanna dayamkli yem islasyonlan
kullamlacaktir.

FIRMA, kimyasal olmayan kontrol kapsammda:
a) Metal kapanlar,
b) Yayli kapanlar,
c) Yapiskanli istasyonlar (Glue hoard) kullanabilecektir.

FIRMA, herhangi bir kemirgen problemi durumunda, problem gorulen bolgeye ilave
kimyasal/kimyasal olmayan kemirgen kontrol aletleri yerlestirecektir. Hasar gormiis ve kayip
olan kemirgen kontrol aletleri ycnilenecektir. Ilave edilecek ve/vcya yenilenecek kemirgen
kontrol aletleri yerlestirilmeden once idareye bildirilecck vc onayi ahnaeaktir.

Bu sozlesmenin kapsamma giren kemirgen kontrolu icin gerekli olacak ekipmanlann
tespiti FIRMA tarafmdan ilk serviste yapilacak ve yerlerine yerlestirileeektir. Sozlcsme feshi
veya Sozlesme bitmedikce ckipmanlar icin bir iicret talep edilmcycccktir. Sozlesme siiresi
boyunca kaybolan veya kinlan ekipmanlar yenileri ilc degistirilerck fatura edilmeyeeektir.
Fesih soz konusu oldugunda firma ekipmanlanni alacaktir.

C. UCAN HA^iERE KONTROLt

Sineklerin 30km uzaktan dahi gelebilmeleri ve ureme yerlerinin di§ alan olmasi
sebebiylc sinek kontroliinde esas adim tecrit ko§ullarim saglayarak iperi sinek girisini
engellemeklir. Hasere kontroliinde kullamlan insektisitlerin temas etkili insektisitler olmasi,
turn sinek konma yerlerine rutin uygulamalarda insektisit talhik edilememesi nedeniylc sinek
kontroliinde kimyasal uygulamalar smirh olmaktadir. Bu nedenle sinek kontrolu FIRMA' ran
garanti kapsammda olmamakla birlikte bu konuda firma idareye damsmanhk hizmctini
ueretsiz vermeyi ve idarcnin istegi dogrultusunda giinccl uygulamalari ucretsiz yapmayi
taahhtit cdcr.

4. Ila9lama sikligi ve hangi /ararli organizmaya hangi sikhkla, hangi ilaela ve/veya yontemle
ilaglama yapilacagi, ayrica ytiklenici firma isi kac personelle yapacagini idareye sunulacak
raporda a^ik^a belirtecek, tlaclama yapildiktan sonra, hastanede Zararh Organizma
gortiliir ise idarenin talebi iizerine, en gee 2 (iki) gun i9indc, tckrar ilaclama yapilaeaktir.
ila9lamanm tekrar yapilmasma ragmen, idarcnin belirlcyecegi ilgili komisyonlar
tarafindan ortamda zararh organizmalann goriilerek rapor edilmesi durumunda idari
sartnamede belirtilen cezai islemler uygulanacaktir.

5. Yuklenici Firma Idarenin belirleyecegi sorumlulann kontroliinde periyodik ila9lama
dismda spot ilaclama vc istenilcn ila9lamayi hiybir ucret talep ctmedcn yapacaktir.

6. Kullamlacak ila9lar; sartnamenin 1. maddcsinde bahsedilen yonetmeligin 16.
maddesindeki ozellikleri tasimasi gerekmektedir.



7. Yiiklenici firma ila^ ve formulasyon ile ilgili a^iklayici bilgileri ve biosidal iiriiniin Saglik
Bakanligm1 dan ruhsat veya ithal izin bclgelcrini teklif ilc hirliktc vermclidir.

8. Kullamlan ilaglann prospcktiislcri Turkic ve anlasilabilir olmah. ilaclar prospcktiislerindc
belinilen oranda seyrellilrnis halleri insana cevreye bitkiye zarar vermemcli, kul lan i lan
ilap, ila^lama sirasinda kapah mekan it;crisinde hasta, hasta yakini vc pcrsoncl bulunan
ortamda bile uygulanabilir olmahdir. insan sagligma /arar vermeyen kokusuz leke
birakmayan hastane 9ahsma ortamini ctkilemeyecek bir ibrmiilasyonda olmah vc bunu
belgelendirmclidir. Kullanilacak ila9ta, tahri§ edici ve alerji mcydana gctirici etkilcr
olmamahdir. Kullanilacak ila9larm iiretim tarihleri ilaclama tarihinden itibarcn en fa/.la 6
ay oncesi olacaktir. Ila? halk saghgi mekanlarmda kullamma uygun olmalidir. Kanserojen
etkiye sahip olmamah, ila? kullamldigi kapah alanlarda en fazla 8 hafta siireyle kalici
olmalidir.

9. llaclama esnasmda, esya veya cihazlarda mcydana gelebilecek hasarin lazmini, firma
tarafindan yapllacaktir.

10. ilaclama icin gerekli olan makinc, arag-gerc^, Slav vb. mal/eme, yuklenici firma tarafindan
temin edilecektir. (l.Maddede /.ikrcdilcn yonctmeligin 13. maddcsindc belinilen alel,
cihaz ve gere^ler gerckirse komisyon tarafindan kontrol edilebilccektir.)

11. llaclanan alan, ilaclama yapildiktan sonra eski konumuna getirilcrek, diizenl i
birakilacaktir.

12. ilaclama, insan, e§ya ve malzeme tahliycsi gercktirmeyecek ^ckilde programlanacak; bu
konuda hastane yonelimi ile isbirligi yapllacaktir. Yapilacak ilaclama program! ve ilaclar
idarenin onayina sunulup olur ahndiktan sonra ilaclama islemi yapllacaktir.

13. ilaclama i§ine, binalarm 9atilanndan baslamlacak vc asagiya dogru hi9 atlama yapilmadan
dcvam edilecektir. Biirolar, arsiv dcpolan, diger depolar, Pis su giderleri, lavabo 9evre vc
alt kisimlan, tuvaletler ve en son olarak da rogarlar ila^lanacaktir.

14. Tcknik ve tibbi ozelligi olan cihazlar, ozenle korunacak ve sorumlu personcl nezaretinde
ilaclanacaktir.

15. ilaclamamn etkisini koruyabilmek icin, zeminin ozcl sartlarda temi/lenmemesi
zorunlulugu 3 (Q9) gunden fazla olmayacaktir.

D. GKNEL HUSUSLAR

a) Firma; isbu sozlesmede belirtilen faaliyetlerinin tumiinu 3. sahis mali mcsuliyet
sigortasi kapsammda yUriitmekte yukumludiir.

b) Ila9lama suresince personeller yaka karti takmak zorundadir.

c) Ila9lama yapacak personellerin kiyafetleri firma tarafindan is kanunu hiakiimlerine
gore olmalidir, ila9lama yapihrken gorevli personel belirtilen kiyafetleri giymek
zorundadir.

d) Yuklenici Firma gahstirdigi i§9ilerin ulasim ve beslcnme sorunlanni gidcrccck^bu
konuda idareye istekte bulunmayacaktir.

e) Kaza ve zehirlcnmeye karsi kullamlmak uzere her ekibe ekibin kullandigi ilacagorc
spcsifik antidotlari ile ilk yardim malzemesi bulunan ilk yardim cantasi temin etmek,
kullanilan ve miadi dolanlarm ikmalmi yapmaya ve bu malzemelerin kullanilmasma
ait detayh talimatname hazirlayip ekiplere dagitilmasmdan yuklenici firma
sorumludur.



f) Her ekip goreve giderken kaza ve zehirlenmelerde kullanilacak ilk yardim ^antasi ve
koruyucu ekipmanlan yamnda getirmek zorundadir.

g) Kaza ve zehirlenmelere karsi gerekli tedbirlerin almmasi, herhangi bir zehirlenme
halinde ilk yardimm yaptirilmasmdan ve bir tedavi kurulu§una sevkinden yiiklenici
firma sorumludur.

h) Yiiklenici firma her birimin ila^landigma dair birim sorumlulanndan imza alacaktlr.

i) Yiiklenici Ilaclama sirasmda sorumlu bulunduracaktir.

j)

k)

Sosyal Sigortalar mevzuati, her ttirlii i?ci ve isveren hakkindaki kanunlardan dolayi
i§ci alinmasi ve iicretlerinden haklanmn odenmesi, i§9i ^ikartilmasi gibi hadiselerden
dolayi turn sorumluluklar yiiklenici firmaya aittir.

ihmalkarhk, tedbirsizlik ve ehliyetsiz i§ci 9ahstirmak gibi nedenlerden dolayi sirket
personelinin bina i9inde, 9evresinde kazaya ugramalari, yaralanmalarl ve hayatlanm
kaybetmeleri halinde tiim sorumluluk firmaya aittir.

1) Kesinlikle sigortasiz i§9i 9alistinlmayacaktir.

m) Firma hi9bir ikaz ve ihtara gerek kalmaksizm, gerekli emniyet tedbirleri ile kazalardan
korunmak i9in gerekli onlemleri alacaktlr. Herhangi bir sebeple meydana gelebilecek
kazalardan, firma sorumlu olacaktir.

n) Firma, Is Kanunu ile I§9i Sagligi ve Is Gtivenligi Tiizugii hiikumlerine gore, is9ilerin
saghgim korumak iizere, her tiirlii saglik onlemlerini alacak ve tehlikeli kosullar
altmda 9alismasma meydan vermeyecektir. Firma genel ve yerel her ttirlii mevzuata
uymak zorunda olup; hizmet yiirutultirken olusabilecek mevzuat diizenlemelerine de
uyum saglayacagini taahhtit edecektir.

o) l?in muayene ve kontrolii, Muayene Kabul Komisyonu Ba§kanhgi tarafindan
"HIZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YONETMELlGi" huktimlerine gore
yapilacaktir.

16. Is bu teknik sartname 4(D6rt) sayfa ve 16 madde olarak komisyonumuz tarafindan
hazirlanarak imza altina ahnmistir.

MuratDiVARCi
Jdari ve Mali Isler Miidiirii


