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Ağn İl Sağhk Müdiirlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :70|67892/1063
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ÇEVR"E DAIIIŞMANLIK rrİZlrmr
ALIMI işi 4734 Sayiı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fıyatnn l9l09l202l tarih ve saat l2:00'a kadaı hastanemiz satrn alma birimine elden
teslim edilmesi yada diyadindh@email.com adresine gönderm en|z| nca

Bilgilerinize arz ederim
Mehmet iısoĞa

İdari ve Mali Hizmetler uru

15/09/2022

sıra No Malın / İşin Adı Miktar Birimı Birim Fiyatl Toplam
1 çEvRE DANlşMANLlK HizMET ALlMl 12 AY
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NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saa e kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL arak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve d ltrne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirüne 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.agiihale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valitiği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağhk Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞR] İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

çEVRE DAN|şMANLlK HizMETi TEKNiK şARTNAMESi

1.Amac ve KaDsam:

Ağn ll sağIlk Müdürlüğo, Diyadin Devlet Hastanesi Sağlık Tesisimize Çevre Dantşmanllğl Hizmeti satln
allnacaktlr,
Bu şartname ile 29,04.2009 larihh ve 27214 sayıll Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre lzin Ve Lisans Yönetmeliği
kapsamlnda bağll sağllk tesisleramiz için "Çevre lzin Belgesi" alınmaslna esas işlemler ile 21,11-2013 tarih Ve

28828 sayIll Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danlşmanllk Firmalan Hakklnda Yönetmelik

çerçevesinde sürekli hizmet allnmasl ile ilgili işlemlerde çallşacak çevre görevlileı,inin danışmanlık hizmetlerinin

teknik özellikleri tanlmlanmlştlr.
2.Gereklİ Belgeler:

. Çevre Danlşmanllk Ve Yönetim Hizmeti Verecek olan firmanln "Çevre Danışmanllk Yetedilik Belgesi"

olmalldlr.
o Hastanemiz adlna görevlendirilecek çevre Görevlisine ait'çevre Görev|isi Belgesi' olmalıdır.

3.|sin Tanımı:
3.a.Geçici Faaliyet Belgelerinin Aİnmasl

. Faaliyetimize ilişkin gerekli olacak ortak ve tesise ait özel belgelerden eksik olanlar belidenecektir. Bu

belgelerden gerekli olanlar ilgili kuİumlardan temin edilecektir.
. Belgelerin temin edilmesinden sonra her bir faaliyet için ayn bir dosya tanzim edilecektir.
o Çevre lzin Belgesine konu olan Hastjanemiz koordinatlart belidenecektir.
. Geçici Faaliyet Belgesi ahnmasl için gerekli başvurular yapllacak (başvuru dosyasl, bilgi, belge ve rapor

hazlrlanacak) Ve takibi yapllacaktlr.
3.b.Çevre lzin Belgesi Allnması

. Çevre kirlenmesine karşl allnan ve alınacak tedbirler belirlenecektir.

. Faaliyetimiz sonucunda oluşacak botün atlklarln (tlbbi, tehlikeli, ambalaj, evsel, atlk yağ Vb.) kaynaklarl

her bölom için üretilen atlk listesi Ve atlk miktadarl ile 05.07.2008 tarih ve 26927 saylh Atlk Yönetimi Genel
Esaslarlna llişkin Yönetmelikteki atlk kodlarl tespit edilecektir.

ı Atık cinslerine göre uygun depolama kaplarl, konteynerleri ve depolama alanlarının yerleri ve taşlma

şekilleri konusunda (yürürlukteki mevzuat çerçevesinde) gerekli düzenlemeyi yapacaKlr.
. Hastanemiz faaliyetlerinden kaynaklanan atlklarla ilgili y0rurlukteki mevzuatlar doğruıtusunda zorunlu

olan atlk yönetim planları ve envanteri hazlrlanacak Ve ilgili makamlara sunulacaktlr.
. Çevre lzni alınması ile iIgili başVurularln yapllmasl sağlanacak Ve takibi yapllacaKlr.

4.Genel Husu6lar:
. Çevre Görevlisi personel ayda en az ,l (bir) tam gih hastanede çallşacaktlr.
. Hastane içerisinde yllda iki defadan az olmamak uzere ilgjli mevzuat hukumlerine göre iç tetkik yapllacak

Ve iç tetkik raporu hazlrlanarak yetkililere bildirilecektir. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde

uygunsuzluklarln duzeltilmesi için (mevzuat çerçevesinde) gerekli duzenlemeyi yapacaktlr.
. Faaliyetimiz ile ilgili çevresel konularda gerekli izin, lisans be|geleri alma, güncelleme veiveya yenileme

çallşmalarl ile hastaneye geri bildirim yapllacaktlr.
. Bakanllk Ve/Veya diğer kurum|ar taraf|ndan istenecek bilgi Ve belgelerin istenilen formatta, zamanlnda ve

eksiksiz olarak iletilmesi sağlanacaktl r.

. Hastanemiz adlna Belediyeler, Mahalli ldareler, ll Mğdürlükleri ve Bakanllk ile gerektiğinde çevresel
konular hakklnda Hastane ldaresi'nin bilgisi dahilinde yaz|şma Ve görüşmeler yapacaktlr..

. yapllacak denetimler slrastnda çevre görevlisi hastanede hazlr bulunacaktlr.

. Hastanemiz pe.soneline çevresel konularda bilgilendirici, eğitiği eğitimler verilecek ve özendirici
faaliyetlerde bulunulacak Ve hastanenin çevre yönetim faaliyetlerini kontrol edecektir. Bu eğitim
programının içeriği ve süresi hastane idaresi ile birlikte belirlenecektir.



. Hastanemiz içindeki çevresel konularda faaliyetler yönetim ile ortaklaşa belirlenen arallklarla kontrol
edileceKi..

. Hastanemiz taraflndan veriIen bilgi ve belgeler ile firma uzmanl taraflndan dtlzenlenecek raporlar, gizlilik
prensipleri gereği hastane izni olmadan çoğaltllmayacak Ve 3. şahislara VeriImeyecektir.

. yapllacak tüm işlemlerde Hastane ldaresi ile koordinasyon içerisinde çallşılacaktır,

. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmas|ndan başvurunun sonuçlanmasına kadar olan soreçler ile
bilgi, belge Ve rapo.|arın doğruluğu, mevzuata uygunluğu Ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda firma
sorumlu olacaktlr.

. sözleşme imzalanmasündan itibaren en geç bir ay içerisinde yetkili makamlara bildirim yapma
yükümlülüğü firmaya aittir.

. Hastanede oluşan tehlikeli atlklarln tesis içinde ve taşıma işlemleri esnaslnda oluşabilecek kazayl
sonuçlan ile beraber değerlendirerek kaza oluşumunda yapllacak işlemleri ayrlntlll olarak açlklayan ilgili
acil yönetim planl hazlrlanacaktlr.

o Firmanln yeterlilik belgesinin asklya alınması veya iptali durumunda, en geç bir hafta içerisinde hastane
idaresine geri bildirimde bulunulacaktlr.

. Firma anlaşma sağlandlktan sonra (envanter, rehber vb,) gerekli belgeleri hastane denetimleri öncesinde
hazlrlayacaKlr

. Firmanln sorumIuluğu olan konularda İjzerine duşeni yapmamasl, yapamamasl veya gecikmesinden

dolayl gerekli belgelerin allnamamasl, atlk yönetim planlarlnln belirlenen süre içerisinde haz|rlanarak ilgili

makamlara sunulmamasl durumunda hastanemiz hakklnda uygulanacak yasal, idari ve maddi
yaptlrlmlardan firma sorumlu olacaktır.

Çevre görevlisinin yükümlülükleri;

a) sağılk Tesisİnin Çevre yönetİmi hİzmetlerİnİ mey:uata uygun bir şkilde yüriitmelç kooİdıne
etmeıç çevr€ yönetimi hizmeü çaılşmalannl düzenla arahklarla iz|eyereÇ ilgiıi mevzuatta beliıtiIen
yükümlülükterin yerine getİrilİp getİrİlmedığinı tespat etmekle,
b) sağı,k Tesİsİne hİzmet vermeye başıadığı tarıhten iubaren her ay aylık faaliyet raporunu
hazırlamaÇ bu raportan en geç takİp eden ayln on b€şine kadar hastane yetkilisine sunmak.
c) Sağlık Teslsine hlzmet vermeye başladığı tarlhten itibaı€n otuz gün içlnde ve siiEleşmenln bltimlne
kadar bir yl içinde bir defadan az olmamak üzer€ hastanemızın genel durumunu kapsayacak şekiıde
ıç tetkik raporunu hazırlamalç bu nporlan hastane yetkilisİne sunmak.
ç) Sağlık Tesisine hizmet vermeye başladığı taıihten ltibar€n otuz gün içerisinde ve sözleşmenin
bıtİmine kadar hastane yetkililerİne ve çahşanlanna yöneıik oıarak mevzuat ve çevr€sel konularda en
az bir kere bi19ilendirici eğitim çalışması yapmak ye özendirica faaliyetl€r düzenlemekle,
d) İç tetklk raporlannı, ayhk faaliyet raporlannı ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlener€k llan
edilen formaüaıa uygun oıarak hazırlamakla,
e) Sağlık Tesısinın çevne mevzuatı kapsamlnda alması gerekli çevre izni, çevr€ ızın ve lıs.ıns
belgelerİni almalç günceılemek ve/veya yeniıeme çaılşmalarını yürütmekle,
f) Sağlık Teslsinin çevre meıfruatt kapsamındaki beyan ye baldlrimlerina belirtilen formatta,
zamanlnda ve eksaksiz olarak yapmak!a,
g) YeRili makam tarafrndan İstenİiecek biıgı Ye b€lgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksİz
oıarak sunmakla,
h) Yetkıli makam tarafından yapılacak planlı Yeya habeİli denetİmler sırasında İşletmede hazır
bulunmalç istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
ı) Sağlık Tesİsİ İle ilgıli iİJrendıkıe.i ücari $] mahiyeundeki bilgileri sakıl tutmakla, yükümlüdür.
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