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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ÇEVRE DAI\IŞMANLn< rrİZlrreT ALI1UI
işi]ıl+ Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamuıda alııacak olup; söz konusu işin KDV hariç

birim ve toplam fiyatının 20.08.2020 tarih ve saat 13:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim

edilmesi yada diyadinü@grnail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

idari ve

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

1

gerekmektedir.
_ nenıne( rakam veyayr^ile) KDV hariç TL olarak dİizenlenecektir.
_ Eksik doiduruıan üzerİnde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmaYacaktır.

_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.

- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresliAğrı Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın Jnaya veİilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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AĞRI iL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastaııesi

ç EVRE DAN|şMA N Lı K H İziJlETi rexıı ix şARTNAr$Esi

l.Amac ve Kapsam:

Ağrı ll Sağlık Müdürlüğü, Diyadin Devlet Hastanesi Sağlık Tesisjmize Çevre Danışmanlığı Hizmeti satın

alınacaktır.
Bu şartnameile29.M.2009 tarihli ve27214 sayılı ResmT Gazete'de yayımlanan Çevre lzin Ve Lisans Yönetmeliği

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 sürekıi hizmet a]ınması ile ilgili işlemlerde çalışacak çevre görevlilerinin danışmanlık hizmetlerinin

teknik özellikleri tanımlanmıştır.
2.Gerekli Belgeler:

ı çevre Danışmanlık ve Yönetim Hizmeti verecek olan firmanın "Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi'

olmalıdır.
ı Hastanemiz adına görevlendirilecek Çevre Görevlisine ait "Çevre Görevlisi Belgesi" olmalıdır.

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

ı Faaliyetimize ilişkin gerekli otacak ortak ve tesise ait özel belgelerden eksik olanlar belirlenecektir. Bu

belgelerden gerekli olanlar iIgili kurumlardan temin edilecektir.

ı Belgelerin temin edilmesinden sonra her bir fiaaliyet için ayrı bir dosya tanzim edilecektir.

ı çevre lzin Belgesine konu olan Hastanemiz koordinatları belirlenecektir.

ı Geçici Faaliyet Belgesi atınması için gerekli başvurular yapılacak (başvuru dosyası, bilgi, belge Ve raPor

hazırlanacak) ve takibi yapılacaktır.
3.b.Çevre İzin Belgesi A!ınması

. çevre kirlenmesine karşı alınan ve alınacak tedbir]er beIirlenecektir.

o Faaliyetimiz sonucunda oluşacak bütün atıkların (tıbbi, tehlikeli, ambaIaj, evsel, atık Yağ vb.) kaYnakları

her bölüm için üretilen atık listesi ve atık mjktarları ile 05.07.2008 tarih ve26927 sayılı Atık Yönetimi Genel

Esaslarına llişkin yonetmeIikteki atık kodları tespit edilecektir.

ı Atık cinslerine göre uygun depolama kapları, konteynerleri ve depolama alanlarının yerleri ve tiaŞıma

şekilIeri konusunda (yurtırıükteki mevzuat çerçevesinde) gerekli düzenlemeyi yapacaktır.

ı Hastianemiz faatiyetlerinden kaynaklanan atıklar]a ilgili yürüıılükteki mevzuatlar doğrultusunda zorunlu

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

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

4.Genel Hususlar:
ı çevre Görevlisi personelayda en az 1 (bir) tam gün hastanede çalıŞacaktır.
ı Hastane içerisinde yılda iki defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iÇ tetkik YaPılacak

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

uygunsuzlukların düzeltilmesi için (mevzuat çerçevesinde) gerekli düzenlemeyi yapacaktır.

ı FaaIiyetimiz ile ilgili çevresel konularda gerekli izin, lisans belgeleri alma, güncel|eme ve/veya yeniIeme

çalışmaiarı ile hastaneye geri bildirim yapılacaktır.

ı Bakanlık ve/veya diğer kurum|ar tarafından istenecek bilgi ve belgelerin istenilen formatta, zamanında ve

eksiksi z olarak iletilmesi sağlanacaktı r.

ı Hastanemiz adına Belediyeler, Mahalli |dare]er, ll lııluOUrlUrbri ve Bakanlık ile gerektiğinde Çevresel

konuiar hakkında Hastane ldaresi'nin bilgisi dahilinde yazışma ve göruşmeler yapacaktır.

o yapılacak denetimler sırasında çevre görevlisi hastanede hazır bulunacaktır.

ı Hastanemiz personeline çevresel konularda bilgilendirici, eğitici eğitimter verilecek ve özendirİci

faaliyetlerde bulunu|acak ve hastanenin çevre yönetlm faaliyetlerini kontrol edecektir. Bu eğitim

programının içeriğive süresi hastane idaresi i]e bir]ikte belirlenecektir.



. Hastanemiz içindekı çevresel konularda faaliyetler yönetim iıe ortaklaşa belirlenen arallkıarla kontıol

edilecektir.
. Hastianemiz taraftndan verilen bilgi ve belgeleı ile firma uzmanl taraflndan duzenlenecek raporlar, gizlilik

prensipleri gereği hastane izni olmadan çoğaltlmayacak ve 3. şahlslara verilmeyecektir.
. yapılacak tum işlemlerde Hastane ldaresi ile koordinasyon içerisinde çahşllacakhr.
. Başvuru dosyaslnln yetkili mercilere 9unulmaslndan başvurunun sonuçlanmaslna kadar olan süreçler ile

bilgi, belge ve raporlarln doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda firma

sorumlu olacaktlr.
. sözleşme imzalanmashdan itibaren en geç bir ay içerisinde yetkili makamlara bildkim yapma

yukumluluğu firmaya aittir.
. Hastanede oluşan tehlikelı ahklann tesis içinde ve taşlma işlemleri esnaslnda oluşabilecek kazayl

sonuçlan ile beraber değer|endİrerek kaza oluşumunda yapllacak işlemleri ayrlntlh olarak açlklayan ilgili

acil yönetim planl hazlrlanacaktlr.
. Fırrnanın yeterlilik belgesinin asklya aınrııasl veya iptali durumunda, en geç bir hafta içerisinde hastane

idaresine gefi bildirimde bulunulacaKlr.
. Firma anlaşma sağlandll(an sonra (envanter, rehber vb.) gerekli belgeleri hastane denetimleri öncesinde

hazlrlayacaktlr
o Firmanın sorumluluğu olan konularda tızerine duşeni yapmamasl, yapamamasl veya gecikmesinden

dolayı gerekli belgelerin alınamaması, afik yönetim planlannın belirlenen süre içerisinde hazırlana'rak ilgili

makamlara sunulmamasl durumunda hastanemiz hakknda uygulanacak yasal, idari ve maddi

yaphnmlardan firma sorumlu olacaKlr.

Çevre göıevllslnln yükümlülüHerl;
a) sağıık Te9İsİnan Çğı€ yön€timl hızmetıeİını mevzuata uygun blr şkilde yürütmelç kooıdlne
etmetç çeuı€ yöneüml hizmeti çahşmalannı düzenIi aıahldaıla IzleyeıeÇ llglla merrzıratta belIıtilen
yükümlülüHerin yeılne getiıilip getlrllmedlğInl tesplt eürrekl€,
b) sağıık Tesİcne hlzmet rermeye başladığı taİİhten Idbaıen her ay ayhk faaııyet ıaporunu
hazırlamaÇ bu rapoı{an en geç takıp eden ayın on başlne kadar hastane y€ddııslne sunmak.
c) sağhk T$ısıne hlzmet vermeye başladığı taılııbn lübaıen ohız gün içİnde ve iıEıeşmenan bıtİmın€
kadar blr yıl içinde bir defadan az olmamak üzeİe ha§tanemizın geneı durumunu kapsayacak şekilde
Iç ted«ik raporunu hazı{amalç bu rapoılan hastane y€ddıİsine sunmak.
ç) sağİk Tecsİn€ hlzmet vermeye başladığı taİİhbn ldbaıcn oülz gün içeılslnde Ye saizıeşmenın
bı6mıne kadar hastane yed(ilıleılne ve çaİ$nıanna yönelık olarak mevzuat ve çrıresel konuıaıda en
az bir keıt bllgllendIricİ eğıtım çaıışma$ yapmak ve iizendıİİcı faaııyetl€r düzenlemekle,
d) İç bd«ik rapoı|annı, aylık faallyet rapoılannı ve eğitimle ilgill belgeleıi Bakanhkça bellı|eneıek ilan
ediIen formaüara uygun olarak hazıı{amakla,
e) sağhk Te§İsının çievrc m€vzuah kapsamında aıma$ gereldı çıııe ıznl, çeYİ€ ızın Ue ıısans
belgelerlni almalç güncellemek ve/veya yenileme çalışmalannı yüfiitmekle,
o sağhk Tesicn|n çerrre meuzuab kapcamındaki beyan ve bIldlıimlerinI beIlrtllen formatta,
zamanında ve eksikslz olarak yapmaHa,
g) Yeddlı makam taraftndan ıstenııecek bılgı ve beıgeıeİİ beıııtııen fD]matta, zamanında ıre eksıksız
oıarak sunmakıa,
h) Yetldıı makam tarafrıldan yaPııacak planh veya habeılI deneümıer sııa$nda lşletmede hazır
bulunmalç l§tenen bllgl ye belgeleri sağlamalda,
ı) Sağhk Teslc ile itgili öğıcndikleri ücaı,| sır mahlyetindekl bIlgileri §akh tutmakla, yükümlüdür.


