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PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
İşin Adı

Dosya Id

54592530-211/..... 02.09.2020
Fiyat Teklifi
HASTANEMİZDE BULUNAN 2 ADET SU DEPOSUNUN TEMİZLEME VE 

DEZENFEKSİYON HİZMET ALİM İŞİ
: 2752

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.09.2020 saat: 
14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakiı 
İdari ve Ma r Müdürü

Satın  A lın acak  M alın / İşin K D V  H ariç T ek lif
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1

SU DEPOSU TEM İZLEM E VE 
DEZENFEKSİYON  İŞLEM İ 
HASTANEM İZİN SU DEPOLARI 
TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON 
HİZM ET ALIM I

1 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2020

Kişi / Oda / Firm anın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İm za

E k : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

ilgili Kişi : Kemal AKCAN -

mailto:patnosdh@hotmail.com


SU DEPOLARININ YILLIKTEMİZLENMESİ VE DEZENFEKSİYONU İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM:

Bu teknikşartname Patnos Devlet Hastanemiz bünyesindeki 2(iki) adetAO'ar tonluk su 
deposunun yıllık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi işi için hazırlanmıştır.Temizlik ve dezenfekte 
aşağıda belirtilen hususlar kapsamında yapılacaktır.

SU DEPOLARI TEMİZLİKVE DEZENFEKSİYONUTEKNİKŞARTNAMESİ

I.Su deposu içindekimevcutsuyuntamamıtahliye edilecek.

2. Dezenfekte işine başlamadan önce işi alan firma tarafından gerekligüvenlikönlemlerialınacaktır.

3.Hijyen kıyafetli ve eğitimli personeltarafından depo içi ve depotavan kısmından zemine doğru 
oluşan tümyüzeylerfırça ve kazıyıcı aletlerle çamur,tortu,balçık ve yosun,pas vb.atıklardan 
arındırılacaktır.

4.Depo içi yüksek basınçlı yıkama makineleri ile yıkanacaktır.

5. Deponun cinsine göre nitrik asit çözeltisi veya inhibitörlü taş asidi ile yüzeylerde oluşan tortular 
giderilecektir. Kör noktalardaki muhtemel çamurlaşma kaldırılacaktır.

6.Depoların temizliği esnasında doğabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

7.Deponun tüm yüzeyleri önce Sağlık Bakanlığı'ndan izinli kimyasallar ile temizlenecek,sonra yine 
Sağlık Bakanlığı'ndan izinli dezenfektanlarile dezenfekteedilecek.

8.Özel dezenfektan ürünleri ile dezenfeksiyon sağlandıktan sonra depo şebeke suyu ile 2 defa takrar 
durulanarak kullanıma hazır halde teslim edilecektir.

9.Tüm işlemler bittikten sonra idareye dezenfeksiyon bilgiformu verilecektir.

10. Deponun temizlik ve dezenfektesi yapılmadan önce ve sonrasına ait fotoğraflar çekilereksoft 
ortamda idareye teslim edilecektir.

II.Teklif verecekfirmalardan Biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikası tekliflerle birlikte istenecektir.

12.Su deposunun dezenfekte tarihi depo üzerine bir levha veya etiket vasıtasıyla yüklenici firma 
tarafından yapıştırılacaktır.

13.Temizliği yapılan depoların hastanemiz tarafından su numunelerialınıp analizleri yapılacak olup 
sonuçların olumsuz çıkması durumundatüm prosedürolumlu çıkana kadar tekrarlanacaktır.

14.Tüm işlemler hastanemiz idaresi tarafından belirlenen zamanlarda hastanemiz personeli 
gözetiminde yapılacaktır.

Firmalar tekliflerini sunmadan önce depoları yerinde inceleyecektir.

iş buteknik şartname tarafımızca hazırlanarak imza alına alınmıştır.31/08/2020
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