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29.12.2022

Konu: CEVRE DANI$MANLIK HIZMETI A L I M I

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve o z e l l i k l e r i yaz i l i malzemelerin al imi 4734 sayili Kamu thale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii i l e yapilacaktir . Soz Konusu alim icin KDV hari? birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 06.01.2023 saat: 09:00 'a kadar tutak.sat inalma@hotmail .com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Malzeme Adi

CEVRE DANl$MANLIK HIZMETI

Sut
Kodu

UBB Miktar

12

B i r i m i

Ay

Birim Fiyati

Genel Toplam

ToplamTutar

Tekl i fEden
.../.. 72022

/ Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Ka^e/tmza

Ek : Teknik $artname
Satmalmamn Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edi lecektir .
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri icerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi icin idarenin ta lep etmesi du rumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.

fc'eklif edilen malzemelerin "T.C.lla? ve Tibbi Cihaz Ulusal Bi lg i Bankasi" na kaydedilerek onaylannns iirun numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen uriinlerin onaylanmis iiriin numarasi (barkodu) liste halinde ver i lmel id i r . Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dlizenlenmesinden i t ibaren y L i k l e n i c i n i n yazi l i talebi iizerine en ge? 180
gun ifinde Yukleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge? 7 (yedi) giin i9erisinde faturasi k u r u m a ulast inlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya ?ikacak olan ihtilatlann ha l l inde Agn Mahkemeleri ve Icra Daire ler i Y e t k i l i d i r .
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis say i l i r .
• Al imlanmiz kismi teklife a9iktir.

Bilgi: Ay^c BALTA
U n v a n i : T ihbi Sckrclcr
E-Posla: ayse.balta@saglik.gov.tr

Tutak Devlet Hastanesi Personel B i r i m i
Van yolu uzeri Tutak/AGRl
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi:
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TUTAK iL£E DEVLET HASTANESJ

CEVRE DANI§MANLIK HJZMETJ TEKNJK SARTNAMESJ

(12 Ayhk)

1. Amac ve Kapsam

Saglik tesisimize cevre damsmanligi hizmeti satin almacaktir. Bu sartname ile 29.04.2009 tarihli ve

27214 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan Cevre Kanunu'nca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar

Hakkinda Yonetmelik kapsaminda saglik tesisimiz icin "(Jevre izin Belgesi" alinmasina esas isjemleri ile

21.11.2013 tarih ve 28828 sayili Cevre Gorevlisi, Cevre Ybnetim Birimi ve Cevre Damsmalik Firmalan

Hakkinda Yonetmelik cercevesinde surekli hizmet almmasi ile ilgili isjemlerde galijacak cevre

gorevlilerinin dams,manhk hizmetlerinin teknik ozellikleri tammlanmijtir.

2. Gerekli Belgeler

Qevre Dani^manlik ve Yonetim Hizmeti verecek olan firmanm "Qevre Danijmanlik Yeterlilik Belgesi"

olmalidir.

Sa|hk tesisimiz adma gorevlendirilecek ^evre Gorevlisine ait "^evre Gorevlisi Belgesi" olmalidir.

3. JsinTanimi

a. Gecici Faaliyet Belgelerinin Almmasi

Faaliyetimize ilis,kin gerekli olacak ortak ve tesise ait ozel belgelerden eksik olanlar belirlenecektir. Bu

belgelerden gerekli olanlar ilgili kurumlardan temin edilecektir.

Belgelerin temin edilmesinden sonra her bir faaliyet icin ayri bir dosya tanzim edilecektir.

Cevre izin Belgesine konu olan saglik tesisimizin koordinatlan belirlenecektir.

Gecici Faaliyet Belgesi almmasi icin gerekli bajvurular yapilacak (basvuru dosyasi, bilgi, beige ve rapor

hazirlanacak) ve takibi yapilacaktir.

b. £evre izin Belgesi Almmasi
Cevre kirlenmesine karsj alman ve almacak tedbirler belirlenecektir.

Faaliyetimiz sonucunda olusacak btittin atiklarm (tibbi, tehlikeli, ambalaj, evsel, atik yag vb.) kaynaklan

her boliim icin iiretilen atik listesi ve atik miktarlan ile 05.07.2008 tarih ve 26927 sayili Atik Yonetimi

Genel Esaslarma ilijkin Yonetmelikteki atik kodlan tespit edilecektir.

Atik cinslerine gore uygun depolama kaplan, konteynerleri ve depolama alanlarmm yerleri ve tasjma

jekilleri konusunda (yururlukteki mevzuat cercevesinde) gerekli duzenlemeyi yapacaktir.

Saglik tesisimiz faaliyetlerinden kaynaklanan atiklarla ilgili yururlukteki mevzuatlar dogrultusunda

zorunlu olan atik yonetim planlan ve envanteri hazirlanacak ve ilgili makamlara sunulacaktir.

Cevre izni almmasi ile ilgili bajvurularm yapilmasi saglanacak ve takibi yapilacaktir.
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4. Gene! Hususlar
£evre Gorevlisi personel ayda en az 1 (bir) tam gun hastanede calisacaktir.

Saglik tesisimiz igerisinde yilda 2 (iki) defadan az olmamak iizere ilgili mevzuat hukumlerine gore i?

tetkik yapilacak ve ig tetkik raporu hazirlanarak yetkililere bildirilecektir. Uygunsuzluk tespit edilmesi

halinde uygunsuzluklarm duzeltilmesi igin (mevzuat gergevesinde) gerekli duzenlemeyi yapacaktir.

Faaliyetimiz ile ilgili gevresel konularda gerekli izin, lisans belgeleri alma, guncelleme ve/veya yenileme

gali$malan ile saglik tesisimize geri bildirim yapilacaktir.

Bakanlik ve/veya diger kurumlar tarafmdan istenecek bilgi ve belgelerin istenilen formatta, zamanmda

ve eksiksiz olarak iletilmesi saglanacaktir.

Hastanemiz adma Belediyeler, Mahalli idareler, il MiJdurlukleri ve Bakanlik ile gerektiginde gevresel

konular hakkmda Hastane idaresinin bilgisi dahilinde yazisma ve gorusmeler yapacaktir.

Yapilacak denetimler sirasmda gevre gorevlisi hastanede hazir bulunacaktir.

Hastanemiz personeline cevresel konularda bilgilendirici, e|itici egitimler verilecek ve ozendirici

faaliyetlerde bulunulacak ve hastanenin gevre yonetim faaliyetlerini kontrol edecektir. Bu egitim

programmm icerigi ve suresi hastane idaresi ile birlikte belirlenecektir.

Hastanemiz igerisindeki cevresel konularda faaliyetler hastane idaresi ile ortaklasa belirlenen

arahklarla kontrol edilecektir.

Hastanemiz tarafmdan verilen bilgi ve belgeler ile firma uzmani tarafmdan duzenlenecek raporlar,

gizlilik prensipleri geregi hastane izni olmadan gogaltilmayacak ve ucuncii sahislara verilmeyecektir.

Yapilacaktum islerde hastane idaresi ile koordinasyon icerisinde calisilacaktir.

Basvuru dosyasmm yetkili mercilere sunulmasmdan basvurunun sonuclanmasma kadar olan surecler

bilgi, beige ve raporlarm dogrulugu, mevzuata uygunlugu ve dogacak hukuki sonuclar konusunda firma

sorumlu olacaktir.

Sozlesme imzalanmasmdan itibaren en geg 1 (bir) ay icerisinde yetkili makamlara bildirim yapma

yukumlulugu firmaya aittir.

Hastanede olusan tehlikeli atiklarm tesis igerisinde ve tasima islemleri esnasmda olusabilecek kazayi

sonuclar ile beraber degerlendirerek kaza olusumunda yapilacak islemleri ayrmtili olarak aciklayan ilgili

acil yonetim plani hazirlayacaktir.

Firmanm yeterlilik belgesinin askiya almmasi veya iptali durumunda, en geg 1 (bir) hafta icerisinde

hastane idaresinde geri bildirimde bulunulacaktir.

Firma anlasma saglandiktan sonra ( envanter, rehber vb.) gerekli belgeleri hastane denetimleri

oncesinde hazirlayacaktir.

Firmanm sorumlulugu olan konularda uzerine duseni yapmamasi, yapamamasi veya gecikmesinden

dolayi gerekli belgelerin almamamasi, atik yonetim planlarmm belirlenen sure icerisinde hazirlanarak

ilgili makamlara sunulmamasi durumunda hastanemiz hakkmda uygulanacak yasal, idari ve maddi

yaptinmlardan firma sorumlu olacaktir.
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5. Cevre Gorevlisinin Yukumluliikleri
Saghk tesisimizin gevre yonetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir sekilde yurijtmek, koordine etmek,

gevre yonetimi hizmeti falismalarmi duzenli araliklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirlenen

yukumluluklerin yerine getirilip getirilmedigini tespit etmekle,

Saglik tesisimize hizmet vermeye basladigi tarihten itibaren her ay aylik faaliyet raporunu hazirlamak,

bu raporlarm en gef takip eden aym besine kadar hastane yetkilisine sunmakla,

Saglik tesisimize hizmet vermeye basladigi tarihten itibaren 30 (otuz) gun if inde ve sozle$menin

bitimine kadar 1 (bir) yil ignde 1 (bir) defadan az olmamak iizere saghk tesisimizin genel durumunu

kapsayacak jekilde ig tetkik raporunu hazirlamak, bu raporlan hastane yetkilisine sunmakla,

Saglik tesisimize hizmet vermeye basladigi tarihten itibaren 30 (otuz) gun igerisinde ve sozlesmenin

bitimine kadar hastane yetkililerine ve falisanlarma yonelik olarak mevzuat ve gevresel konularda en

az 1 (bir) kere bilgilendirici egitim falijmasi yapmak ve ozendirici faaliyetler duzenlemekle,

if tetkik raporlarmm, aylik faaliyet raporlarmi ve egitimle ilgili belgeleri bakanlikfa belirlenerek ilan

edilen formatlara uygun olarak hazirlamakla,

Saglik tesisimizin fevre mevzuati kapsammda almasi gerekli gevre izni, gevre izin ve lisans belgelerini

almak, guncellemek ve/veya yenileme galismalarini yuriitmekle,

Saglik tesisimizin fevre mevzuati kapsammdaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanmda

ve eksiksiz olarak yapmakla,

Yetkili makamlartaraflndan istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanmda ve eksiksiz

olarak sunmakla,

Yetkili makamlartaraflndan yapilacak planli veya haberii denetimler sirasmda sagliktesisimizde hazir

bulunmak, istenilen bilgi be belgeleri saglamakla,

Saglik tesisimiz ile ilgili ogrendigi ticari sir mahiyetindeki bilgileri sakh tutmakla, yukumludur.
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