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aĞnı iı saĞrır MüDüRIüĞü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :70|678921 460
KONU : Teklife Davet

08l0412022

Teklif Mekfubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı otan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 AYLIK nİYalD HASTA NAKfo, VE
TAŞIMA TTİZMET ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup;
söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatının l|l04l2022 tarih ve
alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gııail.com adresine

Bilgilerinize arz ederim.

saat l2:00'a hastanemiz satın
ederim.nca

Hizmetler Müdüril

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve
gerekmektedir.

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
_ Eksik doldunılan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilıneyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği akdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakiır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Malın / İşin Adı Miktır Birimi Birim
Fivatı

Toptam fiyatSırı
No

7üı0 KİLOMETREı 2 AYLIK »tvııIz HASTA NAKİL vE
TAŞIMA IilzMET ALIı/ıI



2. Araçlar en az20l5-20l6 model olacaktır. Araç dizel, beyaz renkte, hava yastığı olan, Traıısit tip ve benzeri tllrden
binek tipi araç olacaktır.

3. Araçların vakıtları yüklenici firmı tarıfından temin edilecek olup t0m bakım masrailan ve vergileri (Bakım.
Vergi. Traiik Cezısı. Soför Ücreti v.s.l yükle,nici firma tarafından karşılanacaktn.

4. Araçlar yüklenici adına kayıtlı veya sözleşmeli olacaktır.

T.c.
SAĞLIK BAKANLİĞI

AĞRI iı sıĞıır ıvıü»ünıüĞü
DİYADİN DEVLET HASTANESİ

2(İKb AYLIK DIYALIa HASTA§I NAKİL vE TAşIMA Hızıü,tETİ ALıMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Hemodiyaliz Ünitesi hastalarının nakli için Diyadin Devlet Hastanesine şoförtlyle birlikte l adet Diyaliz Hasta
Nakil Aracı kiralaına hizmeti alınacaktır. Hiznet, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde lgı bazında hesaplanarak
verilecektir. Tablodaki kilomete yaklaşık 2(iki) ayl* için öngörlllen tahmini miktarlardır.

Tilrii/Miktan

Diyaliz Hastalan Nakil Aracı Kiralama (Km)

Araç Otıırma Kapasitesi 14+ı

5. Araçlar temia bakımlı ve güvenli durumda bulundurulnalı rutin bakım ve onanmlan yaptınlmalıdır. Karayollan
trafik yönefueliğinin ön gördüğü periyodik muayeneleri yaptınlmış olmahdır, araçlarda teknik ve ilk yardım
malzemeleri (emniyet takoaı, zincir, çekme halat1 sağl* seti, yangın söndürme cüazı vs.) zorunlu olarak araçta
bulunacaktır.

6. Araçların lastikleri yüklenici tarafından kış mevsiminde kar lastiği ile değiştirilecektir. Aync4 aşıııması halinde
yenisi ile değiştirilecektir.

7, Araçların tilm teknik göstergeleri (I(m saati, motor dewi, akaryakıt göstergesi, sıcaklık ve hz göstergeleri v.s.)

çalışır vaziyette ve sağlam olmalıdır.

8. Sigorta zorunluluğu: Yllklenici fırm4 hasta taşıma işi yapan araçlann 29lE sayılı Karayollan Trafık Kanunu'nun
zorunlu kıldığı mali sorumluluk sigortasını, trafık sigortasını, kaza sigortasını ve kasko sigortasını yaptırmakla
yükümlüdllrler.

9. İdare tarafindan yapılacak konnollerde istenilen niteliklere sahip olmadığı tespit edilen araçlar servisten alınacak ve
bunların yerine uygun nitelikteki araçlar yllklenici taıafından sağlanacaktır. Uygun nitelikte olmayan araçların
servis yapmış olsalar bile sefer seyri sayılmayacaktır.

l0. Hastaların oturank ratıat bir yolculuk yapmalan sağlanacak tedbirler alınarak, hastalar ikametgü adresinden
alınarak hastaneye getirilecek, diyaliz tedavileri bittiğinde telaar adreslerine bırakılacaktır ve nakil hizrrıet suasında
taşıta hasta ve refakatçisi üşında herhangi bir yolcu alınmayacaktır.

ll. Yüklenici 25.02.200/. tarihli resmi gazetenin kamu kurum ve kuruluşlan personel servis himet yönetmeliğinin
itgili nıaddelerine göre dilzenlenmesi gereken bütlln belgeleri (nıhsag güzergü izin belgesi vb.) idareye ibraz
efuek ve bu belgeleri araçta bulundurmak zorundadır.

12. Araçların bakırn, anza v.s. gibi herhangi bir nedenle hasta nakil yapamaınası durumunda yüklenici fınna idarece
kabul edilebilecek benzer özelliklerde bir geçici ııraç temin ederek işi kesintiye uğafuadan devaın edecektir.

13. Anza v.s. gibi durumlarda 30 dakika içerisinde araca müdahale edilmeli ve 60 dakika içerisinde anza
giderilemediği takdirde yedek bir araç temin edilınelidir.

Diyadin Devlet Hastanesi
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14. İdarelerce listesi verilen hastalar, belirtilen ilçe ve köylerdeki adreslerinden her biri haftada 3 defa, ek seans raporu
olan hastalar için 4 defa olmak tlzere adreslerinden alınıp hastaneye getirilecek ve seans çıkışında tekrar aynı adrese
bırakılacaktır.

ı5. Nakil araçlarınd4 dışandan görülebilecek şekilde, mavi renk ve büyllk harflerle *DİYADİN DEVLET
HASTANESİ oİylıİz HASTA NAKİL ARACI' yazısı bulunmalıdır. Ayrıca aracın arka kısmında net
okunacak bir şekilde 

*§ürücO hıtalarını l0tfen ........ no'lu telefonı bildiriniz'yazısı bulunacaktır.

16. Araçlarda yeterli sıcak ve soğuk havalandırma tertibatı (klima) orijinal olmalı, yazın serin, kışuı sıcak hava
üremelidir. Araç frenlerinde kilitlemeyi önleyecek sistem (ABS ve ASR) olmalıdır.

17. Araçların iç düzenlenmesinde demir aksam açıkta olınamah, varsa da yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak
bir madde ile kaplanmalıdır.

18. Tedavi olan engelli hasta bulunması halinde araca iniş ve binişlerinde zorluk çılanaması için özellikle tekerlekli
sandalyeli hastaların araca alınması ve indirilmesini kolaylaştracak dtlzenlemeler yapılmalıdır. Aynca ödlrlU
hastaların araca binerken ve inerken faydalanacÇı demir bir aparat konulacaktır.

19. Hastalarm seanslarından 15 dakika önce diyaliz merkezinde olacak şekilde nakilleri sağlanacaktır.

20. Taşıma araçlan pazar giınIeri hariç haftanın 6 günü 05:00 ile 22:00 saatleri arasmda diyaliz seanslanna uygun
(Bayram ve resmi tatillerde datıil) çalıştınlacaktır. Ancak hasta sayısının arttığı durumlarda hemodiyaliz tlnitesinde
günde 4 (dört) seans yapıldığınd4 tlnitenin belirlediği saatlerde 4. (dördilncü) seans saatlerinde de çalıştınlacaktır.

2l. Taşıma aıacı hastanenin tespit ettiği mesai saatlerinde, bayranı ve resmi tatillerde herhangi bir ek ücret alep
emeden çalıştınlacaktır.

22. Araç içersinde sürllcü düil kesinlikle sigara içilmeyecektir.

23. Mesai saati bitimden soııra araçların kilometreleri görevli memııra kapattınlarak veya kilometenin yer aldığı
tutanağa bağlanarak şoför tarafrndan göttlrlllebilir. Araçların bu hizrıet kapsaırıı dışında yaptığı km' ler hiçbir
şekilde fatura edilemez edilse dalıi ödenmez. Araçlara Km takibi için uydu takipli cip kakılacak ve bu sistemin

şifresi hastane idaresine verilecektir.

24. Hastalar herhangi bir nedenle seanslarına getirilınediği takdirde o gtlnlln tllm seans ücretleri yüklenici fırmadan
talep edilecek, tekrarı halinde gerek[ yasal işlemler yapılacaktn.

25. Taşımacıların yanında araç stlriıc{tsü görevi yürllten çalışanlar taşrmacı ile hiznıet akdine tabi olup, bunların sosyal
güvenlik yönllnden sigorta işlemleri taşımacı tarafindan yaptınlacak olup yüklenicinin çahştırdığı personelin maaşı

çalışana kendisi için açılmış olan bir banka hesabrna her aym en geç beşine (5) kadar muntazam şekilde
yatınlacaktır. Çalıştınlacak sürtlcülerden istenen belgeler noter ve mütarl* tasdikli kopyalardan olacaktır. Bu
belgeler aşğıda olup yüklenici iş başlamadan önce hastane idaresine teslim eEııek zorundadu. Taşımacrnın
aracrnda çalrşhracağı araç surtlcüsllntln özellik ve nitelikleri aşağıda belirtilen niteliklerde olmalıdır:

25.|. Sağl* raporu (verem savaş dispanseri, bulaşıcı hastal*lan olmadığına dair tetkikli rapor)
25.2. Adli sicil kaydı
25.3. İkametgah belgesi, resimli nüfus ctlzdanı örneği
25.4. Ücretleri ve sosyal haklan yük|enici tarafından karşılanııak tlzere çalıştınlacak sürtlcü en az üç yıll*

tecrtlbeli ve araca uygun sürllcü belgesine süip olacaktır.
25.5. Çalıştırılacak siiritcü idareııin onay verdiği kişi olacaktır. Bu konuda ilgili sorumlu idarecinin ön

mülakatmdan geçecektİr.
25.6. Yüklenici hastanenin belirlediği çalışma planı doğultusunda hiznıet verecekiir. Sürilcülerin işe alınması,

işten çıkanlınası ve izin, hasalık raporu gibi dunımlarda idareye yazılı ve södU bilgi verileceklir. İdarenin
uygun bulmadığı elemanlar derhal değiştirilecektir. Yüklenici tek başına hareket etneyecekiir.

25.7. Her araca ait en az bir şoföru bulunacak, sür{lcünün fzik yapısı, diksiyonu, hal ve hareketleri düzgün, temiz
kıyafetli olacaktır.

25.8. Hasta nakil araçlarının şoförleri hastaların araçlara binmeleri ve inmelerinde yardımcı olacaktır. Sürtlcü
hastalara ve personele karşı kibar ve nazik olacaktu. Personelin aleplerini harfiyen yerine getireceklir.

25.9. Sorumlu ve yetkili olduğu hizırıetin niteliklerine sahip olmalıdır.
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25.10. Asli kusurlu ve bilinç taksirli olarak ölilmlü trafık kazalaruıa karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma
ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürilcü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmalıdır.

25.1l. Yltklenici fırnıa şoförleri iş kanununa göre çalıştıracak, yiyecek ve giyimlerini temin edecekıir. Silrücitniln
ttlın haklan ile ilgili mali ve hııloki sorumluluklar yükleniciye ait olup bu konuda idare sorumlu
olmayacaktn.

26. Araç sürtlcüleri çahşma saatleri içinde iş yeri amirinden izin almadan iş yerini terk edemez. Aynca sürttcü iş yeri
çalışma saatlerine uymaya dikkat etrne mecburiyetindedir.

27. Yllklenici hiçbir ihbar ve ikaza gerek kalmadan gerekli emniyet tedbirlerini zamanında alm4 kazalardan korunma
yöntemlerini stlrüclllerine öğetsııekle yllkümlüdllr. Himetin ifası sırasında ihmal, dikkasidik gibi her ttlrlü
nedenlerden kaynaklanan kazalardan yüklenicinin kendisi sorumludur.

28. Ytlklenici iş esnasında meydana gelecek hasan ve zarar tamini ile mükelleftir.

29. İdare, sürllctlntln işteki başanszhğı ve teknik şaJtıaıııemizde belirtilen hususlara dikkat emediğini ya da
uymadığını tespit ettiğinde, yüklenici fıırıaya durumu ileterek şoför değişikligine gimek gibi gerekli yasal işlemin
başlatılmasını isteyebilir.

30. Ytlklenici fınn4 şoför değişikliği vb. değişiklikler talep eniğinde, kontrol teşkilatına yazılı olarak başvurmak
zorundadır.

3l. Yllklenici 2 (ikD ayda bir hizırıet aracınm ttlm mekanik, otomatik ve diğer büttln bakımmı yaphrdığma dair belgeyi
idareye sunacaiiır.

32. Ücretlendirme kilometre bazında olacaktır. Ödemeler hizıııetin tanıaınlandığı her ayuı sonunda kilometre başına
ödenecektir.

33. Firmanın çahştnacağı sürücülerin hiçbir ihtiyacı idarenin üdesinde değildir. Sürtlcilnün ücreç sigort4 yemek
giderleri yüklenici fırma tarafından karşılanacaktır.

34. Diyaliz hastalarının naklindeki gllzergülar, araç ve sürtlcilnün çahşma saatleri hastane idaresi tarafından
belirlenecektir.

35. İdarenin görevlendireceği görevliler arafindan araçların km/saatleri her an için konnol ve takibi yapılarak
yUklenici tarafmdan temin edilecek forma işlenecektir. (Araç görevlendirme ve takip formu ) Araç görev formu
doldurulmadan hinete başlanmayacaktır. Bu formlar yUklenici tarafından temin edilecek ve formların
dtlzenlenmesini idre yapacaktır.

36. Araçlarm çahşma saatlerini idare belirleyecektir. Hastaneler 24 saat hiznıet veren kurumlar olduğundan yılklenici
fınna idarenin isteği doğnıltusunda hizmet vermekle yüktlmlüdllr.

37. Zorunlu olmadıkça araç kapasiteleri ve özellikleri değiştirilıneyecek ancak zorunlu hallerde Tesislerin ihtiyacına
göre araç kapasitesi değiştiritebilecektir. İdare ve yttklenici tarafindan karşılıkh mutab,k kalınması şartıyla araç
özellikleri de değiştirilebilecektir.

38. Gilnltlk başlangıç kilometresi ve saati hesabmda hizıetin başladığı yer ve saat başlangıç kilometesi ve saıti olarak
dikkate alınacaktu. Giln sonu kilometresi ve saati hesabmda ise himetin bittiği yer hastane olarak dikkate
alınacaktır. Kilometre hesabında kurumlar tarafından verilen adreslerin (Hastaların ev adresleri) uzakl*lan dikkate
alınacak ve lldemeler buna göre yapılacaiıu.

39. Belirlenen km'ler tahmini olduğundan işin sözleşme bedelinin altında bir bedelle tamamlanacağının anlaşılması
halinde yüklenici herhangi bir remlnat talebinde bulunmaksızın işi sözteşmedeki hükümler çerçevesinde
bitirmekle yttktlmludur.
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