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SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos ilçe Devlet Hastanesi

İLÇEMİZ PATNOS DEVLET HASTANESİ VE BAĞLI OLAN ADSM İÇİN ÇEVRE DANIŞMANLIK 20.10.2017
konu HİZMETİ İŞİ

SAYIN .....................................................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı m alzem eler 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu'nun 22/D  maddesi gereğince doğrudan tem in usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirm eleri rica olunur.

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 23.10.2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:30'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE
VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
g FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SONRA ULAŞMAYAN TEKLİFLER

GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (0PSİY0N) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184 

FAX: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com
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PATNOS D EV LET  HASTANESİ 

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.Amaç ve Kapsam:

Patnos Devlet Hastanesi Söz Konusu Sağlık Tesislerimize Çevre Danışmanlığı Hizmeti satın alınacaktır.
Bu şartname ile 29.04.2009 tarihli ve 272.14 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması 
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bağlı sağlık tesislerimiz için “Çevre izin Belgesi" 
alınmasına esas işlemler ile 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre 
Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde sürekli hizmet alınması ile ilgili işlemlerde çalışacak 
çevre görevlilerinin danışmanlık hizmetlerinin teknik özellikleri tanımlanmıştır.
2. Gerekli Belgeler:

Çevre Danışmanlık ve Yönetim Hizmeti verecek olan firmanın "Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi’
olmalıdır.

Hastanemiz adına görevlendirilecek Çevre Görevlisine ait“Çevre Görevlisi Belgesl’olmalıdır.
T İsin Tanımı:
3.a.Geçici Faaliyet Belgelerinin Alınması

Faaliyetimize ilişkin gerekli olacak ortak ve tesise ait özel belgelerden eksik olanlar belirlenecektir. Bu 
belgelerden gerekli olanlar ilgili kurumlardan temin edilecektir.
Belgelerin temin edilmesinden sonra her bir faaliyet için ayrı bir dosya tanzim edilecektir.
Çevre izin Belgesine konu olan Hastanemiz koordinatları belirlenecektir.

• Geçici Faaliyet Belgesi alınması için gerekli başvurular yapılacak (başvuru dosyası, bilgi, belge ve rapor
3. b.Çevre İzin Belgesi Alınması hazırlanacak) ve takibi yapılacaktır.

Çevre kirlenmesine karşı alman ve alınacak tedbirler belirlenecektir.
Faaliyetimiz sonucunda oluşacak bütün atıkların (tıbbi, tehlikeli, ambalaj, evsel, atık yağ vb.) kaynakları 

her bölüm için üretilen atık listesi ve atık miktarları ile 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Atık Yönetimi 
Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelikteki atık kodları tespit edilecektir.
Atık cinslerine göre uygun depolama kapları, konteynerleri ve depolama alanlarının yerleri ve taşıma 

şekilleri konusunda (yürürlükteki mevzuat çerçevesinde) gerekli düzenlemeyi yapacaktır.
Hastanemiz faaliyetlerinden kaynaklanan atıklarla ilgili yürürlükteki mevzuatlar doğrultusunda zorunlu 

olan atık yönetim planları ve envanteri hazırlanacak ve ilgili makamlara sunulacaktır.
Çevre İzm alınması ile ilgili başvuruların yapılması sağlanacak ve takibi yapılacaktır.

4. Genel Hususlar:
t Çevre Görevlisi personel ayda en az 1 (bir) tam gün hastanede çalışacaktır.

Hastane içerisinde yılda iki defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre içtetkik yapılacak 
ve ıç tetkik raporu hazırlanarak yetkililere bildirilecektir. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde 
uygunsuzlukların düzeltilmesi için (mevzuat çerçevesinde) gerekli düzenlemeyi yapacaktır.

Faaliyetimiz ile ilgili çevresel konularda gerekli izin, lisans belgeleri alma, güncelleme ve/veya 
yenileme çalışmaları ile hastaneye geri bildirim yapılacaktır.
Bakanlık ve/veya diğer kurumlar tarafından istenecek bilgi ve belgelerin istenilen formatta, zamanında ve

eksiksiz olarak iletilmesi sağlanacaktır. 
Hastanemiz adına Belediyeler, Mahalli İdareler, il Müdürlükleri ve Bakanlık ile gerektiğinde çevresel 

konular hakkında Hastane Idaresînin bilgisi dahilinde yazışma ve görüşmeler yapacaktır.

Yapılacak denetimler sırasında çevre görevlisi hastanede hazır bulunacaktır.
Hastanemiz personeline çevresel konularda bilgilendirici, eğitici eğitimler verilecek ve özendirici
faaliyetlerde bulunulacak ve hastanenin çevre yönetim faaliyetlerini kontrol edecektir. Bu eğitim

„  , . . . . . .  , programının içeriği ve süresi hastane idaresi İle birlikte belirlenecektir.
Hastanemiz içindeki çevresel konularda faaliyetler yönetim ile ortaklaşa belirlenen aralıklarla kontrol

edilecektir.



• Hastanemiz tarafından verilen bilgi ve belgeler ile firma uzmanı tarafından düzenlenecek raporlar, gizlilik 

prensipleri gereği hastane izni olmadan çoğaltılm ayacak ve 3. şahıslara verilm eyecektir.

• Yapılacak tüm işlem lerde Hastane İdaresi ile koordinasyon içerisinde çalışılacaktır.

• Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanm asına kadar olan süreçler ile 

bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda firma 
sorumlu olacaktır.

• Sözleşm e im zalanm asından itibaren en geç bir ay içerisinde yetkili m akam lara bildirim yapma

yükümlülüğü firm aya aittir.

• Hastanede o luşan ''teh like li atıkların tesis içinde ve taşıma işlem leri esnasında oluşabilecek kazayı 

sonuçları ile beraber değerlendirerek kaza oluşum unda yapılacak işlem leri ayrıntılı olarak açıklayan ilgili 
acil yönetim  planı hazırlanacaktır.

• Firmanın yeterlilik belgesinin askıya alınması veya iptali durumunda, en geç bir hafta içerisinde hastane 
idaresine geri b ild irim de bulunulacaktır.

• Firma anlaşma sağlandıktan sonra (envanter, rehber vb.) gerekli belgeleri hastane denetim leri öncesinde 

. hazırlayacaktır

• Firmanın sorum luluğu olan konularda üzerine düşeni yapmam ası, yapam am ası veya gecikmesinden 

dolayı gerekli belgelerin alınam am ası, atık yönetim  planlarının belirlenen süre içerisinde hazırlanarak ilgili 

makamlara sunulm am ası durum unda hastanem iz hakkında uygulanacak yasal, idari ve maddi

yaptırım lardan firm a sorum lu olacaktır.

Çevre görevlisinin yüküm lülükleri;
a) Hastanemizin Çevre yönetim i hizm etlerini m evzuata uygun bir şekilde yürütm ek, koordine etm ek, 
çevre yönetimi hizm eti çalışm alarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili m evzuatta belirtilen  
yüküm lülüklerin yerine getirilip  getirilm ediğini tespit etm ekle,
b) Hastanemize h izm et verm eye başladığı tarihten  itibaren her ay aylık faa liye t raporunu hazırlamak,
bu raporları en geç takip  eden ayın on beşine kadar hastane yetkilisine sunmak.
c) Hastanemize hizm et verm eye başladığı tarihten  itibaren otuz gün içinde ve sözleşmenin bitim ine  
kadar bir yıl içinde bir defadan az olm am ak üzere hastanem izin genel durum unu kapsayacak şekilde 
iç tetkik raporunu hazırlam ak, bu raporları hastane yetkilisine sunmak.
ç) Hastanemize h izm et verm eye başladığı tarihten  itibaren otuz gün içerisinde ve sözleşmenin 
bitimine kadar hastane yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak m evzuat ve çevresel konularda en 
az bir kere bilgilendirici eğitim  çalışması yapm ak ve özendirici faa liyetle r düzenlem ekle,
d) İç  tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitim le ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlenerek ilan
edilen form atlara uygun olarak hazırlam akla,
e) Hastanem ize çevre m evzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini 
almak, güncellemek v e /v ey a  yenilem e çalışm alarını yürütm ekle,
f) Bağlı Sağlık Tesislerinin çevre m evzuatı kapsam ındaki beyan ve bild irim lerin i belirtilen form atta, 
zamanında ve eksiksiz olarak yapm akla,
g) Yetkili makam tarafından  istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen fo rm atta , zam anında ve eksiksiz
olarak sunmakla,
h) Yetkili makam tarafından  yapılacak planlı veya haberli denetim ler sırasında işletmede hazır
bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlam akla,
ı) Hastanem ize ile ilgili öğrendikleri ticari sır m ahiyetindeki bilgileri saklı tu tm akla, yüküm lüdür.


