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SAYI :701678921712
KONU : Teklife Davet

vL09.202l

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ÇEVRE DANIŞMANLIK ITİ7MET
ALIMI işi4734 Sayılı Kamu İhale Kanunın22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fıyatının GY09l202l tarih ve saat l2:00'a kadar satın alma birimine elden
teslim edilmesi yada diyadindh@ gmai l.com adresine göndermenizi rica

B il gilerinize aız ederim.

İdari ve Mali Hizmetler

Sıra No Mahn / lşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam
ı ÇEVRE DANİŞMANUK HİZMET AUMİ t2 AY

0
Vedat

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Sahn alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Tektifle( rakam veyayan ile) KDV hariç TL olarak diizenleneceklir.
- Eksik doldurutan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacakiır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- _ Alımlar htttı://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 iizerinden de ilan edilmektedir.
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çEVRE DAN|şMANLıK HİZMETİ rexxlx şARTNAMESİ

lAmac ve Kaosam:

Ağrı ll Sağlık Müdürlüğü, Dlyadln Devlet Hastanesl Sağlık Tesisimize Çevre Danışmanlığı Hizmeti satın
alınacaktır.
Bu şrtname ile 29.04.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre lzin Ve Lisans Yönetmeliği
kapsamında bağlı sağlık tesislerimiz için "Çevre lzin 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 tianımlanmıştır.
2.Gerekll Beloeler:

o Çevre Danışmanlık ve Yönetim Hizmeti verecek olan frmanın "Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi"
olmalıdır.

o Hastanemiz adına görevlendirilecek Çevre Görevlisine ait "Çevre Görevlisi Belgesi'olma|ıdır.
3.1sin Tanımı:
3.a.Geçicl Faaliyet Belgelerlnln Ahnması

ı Faaliyetimize ilişkin gerekli olacak ortak ve tesise ait özel belgelerden eksik olanlar belirlenecektir. Bu
belgelerden gerekli olanlar ilgili kurumlardan temin edilecektir.

ı Belgelerin temin edilmesinden sonra her bir faaliyet için ayrı bir dosya tanzim edilecektir.
o Çevre lzin BeQesine konu olan Hastanemiz koordinatları belirlenecektir.
o Geçici Faaliyet Belgesi alınması için gerekli başvurular yapılacak (başvuru dosyası, bilgi, belge ve rapor

hazırlanacak) ve üakibi yapılacaktır.
3.b.Çevre Lln Belgesl Alınması

o Çevre kirlenmesine karşı alınan ve alınacak tedbirler belirlenecektir.
o Faaliyetimiz sonucunda oluşcak b0t0n 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 llaşkan Yönetmelikteki atık kodları tespit edilecektir.

o Atık cinslerine göre uygun depolama kapları, konğnerleri ve depolama alanlarının yerleri ve taşıma

şekilleri konusunda (yür0rlükteki meıauat çerçevesinde) gereklid0zenlemeyiyapacaktır.
o Hastanemiz faaliyetlerinden kaynaklanan atıklarla ilgili yürürl0kteki mevzuatlar doğrultusunda zorunlu

olan atık yönetim planları ve envanteri hazırlanacak ve ilgili makamlara sunulacaktır.
o Çevre lznialınması ile ilgili başvuruların yapılması sağlanacak ve takibiyapılacaktır.

4.Genel Hususlar:
ı Çevre Görevlisi personelayda en az 1 (bir) tam gün hastanede çalışacaktır.
ı Hastane Çerisinde yılda iki defadan az olmamak üzere ilgiti mevzuat hükümlerine göre iç tetkik yapılacak

ve iç tetkik raporu hazırlanarak yeü<ililere bildirilecektir. Uygunsuzluk tesplt edilmesi halinde

uygunsuzlukların dozeltilmesi için (mevzuat çerçevesinde) gerekli düzenlemeyi yapacaktır.

ı Faaliyetimiz ile ilgili çevresel konularda gerekli izin, lisans belgeleri alma, g0ncelleme ve/veya yenileme

çalışmaları ile hastaneye geri bildirim yapılacaktır.
o Bakanlık ve/veya diğer kurumlar tarafından istenecek bi|give belgelerin istenilen formatta, zamanında ve

eksiksiz olarak iletilmesi sağlanacaktır.
ı Hastanemiz adına Belediyeler, Mahalli ldareler, İl M0d0rlukleri ve Bakanlık ile gerektiğinde çevresel

konular hakkında Hastane ldaresi'nin bilgisidahilinde yazışma ve görüşmeler yapacaktır.

o Yapılacak denetimler sırasında çevre görevlisihastanede hazır bulunacaktır.
o Hastanemiz personeline çevresel konularda bilgilendirici, eğitici eğitimler verilecek ve özendirici

faaliyeüerde bulunulacak ve hastanenin çevre yönetim faaliyetlerini kontrol edecektir. Bu eğitim

ile

İ
programının içeriği ve süresi hastane belirlenecektir



o Hastanemlz içindeki çevresel konularda faaliyetler yönetim ile ortaklaşa belirlenen aralıklarla kontrol

edilecektir.
o Hastanemiz tarafından verilen bilgive belgeler ile firma uzmanı tarafından düzenlenecek raporlar, gizlilik

prensiplerigereğa hastane izniolmadan çoğaltılmayacak ve 3. şahıslara verilmeyecektir.
o Yapılacak tüm işlemlerde Hastane ldaresi ile koordinasyon içerisinde çalışılacaktır.
. Başvuru dosyasının yeü<ili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan süreçler ile

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

sorumlu olacaktır.
o sözleşme imzalanmasından itibaren en 9eç bir ay içerisinde yetkili makamlara bildirim yapma

yükümltllOğ0 fi rmaya aittir.

ı Hastanede oluşan tehlikeli atıkların tesis içinde ve taşıma işlemleri esnasında oluşabilecek l<azayı

sonuçları ile beraber değerlendirerek kaza oluşumunda yapılacak işlemleri ayrıntılı olarak açıklayan ilgi|i

acil yönetim planı hazırlanacaktır.
o Firmanın yeterlilik belgesinin askıya alınması veya iptali durumunda, en 9eç bir hafta içerisinde hastane

idaresine geri bildirimde bulunulacaktır.
ı Firma anlaşma sağlandıktan sonra (envanter, rehber vb.) gerekli belgeleri hastane denetimleri öncesinde

hazırlayacaktır
ı Firmanın sorumluluğu olan konularda üzerine d0şeni yapmaması, yapamama$ veya gecikmesinden

dolayı gerekli be§elerin alınamaması, atık yönetim planlarının belirlenen süre içerisinde hazırlanarak ilgili

makamlara sunulmaması durumunda hastianemiz hakkında uygulanacak yasal, idari ve maddi
yaptırımlardan firma sorumlu olacaktır.

Çevre görevllslnln yükümlü!üklerl;

a) Sağlık Tesisinln Çevıc yönetimi hizmetlerlni mevzuata uygun blr şkllde yüriitmelç koordine
etmelç çevı€ yönetiml hlzmeü çalışmalannı düzenli aralıklarla izleyeıeÇ llgili mevzuatta bellıtilen
yitküml ülüklerin yerine geürlllp getirilmediğlnl tespit etmekle,
b) sağl* Teslslne hizmet yermeye ba$adığı tarihten iübaren her ay ay!ık faallyet raporunu
hazır|amalç bu raporlan en 9eç takip eden ayın on beşlne kadar hastane yeü«lllslne sunmak.
c) Sağlık Teslslne hizmet verneye başladığı tarihten lübaıen otıız gün içinde ve sö,zlşmenln bİtİmİne
kadar bir yıl içlnde blr defadan az olmamak üzeıe hastanemizin genel durumunu kapsayacak şekİlde
lç teü«lk raporıınu hazırlamalç bu raporlan hastane yetkilisine sunmak.
ç) sağıık Teslslne hizmet yermeye başladığı taıihten iübaren otuz 9ün lçerisinde ve sözleşmenln
biümlne kadar hastane yetki|ilerine ve çalışnlanna yönellk olarak mevaıat ve çeynesel konulaıda en
az blr kere bllgllendirid eğitim çalışmas yapmak ve özendlrld faallyeüer düzenlemekle,
a) İç teu«lr raporlannı, aylık faaliyet raporlannı ve ğlt|mle ilgill belgeleri Bakanlıkça bellrlenerek ilan
edilen formaüara uygun olarak hazıılamakla,
e) Sağ!ık Teslslnln çeyne mevzuat kapsamında alması gerekll çey]€ iznl, gevıe izin ve llsans
belgelerlnl almah güncellemek ve/veya yenİleme çalışmalannı yürİltmekle,
o Sağtık Teslslnin çeyre ınevzuat kapsamındaki beyan ve blldlrimlerln| belirtilen foımatta,
zamanıııda ve eksikslz olarak yapmakla,
9) yetkili makam taraltndan lsten|lecek bilgt ve belgelerl beliıülen formatta, zamanında ve eksikslz
olarak sunmakla,
h) yetklli makam taraltndan yapılacak planlı veya haberll deneümler sırasında İ$etmede hazır
bulunmalç lştenen bllg| ve belgelerl sağlamakla,
ı) Sağlık Teslsl ile i!g!!l öğrendlklerl ücarl sır mahlyeündekl bilgilerl sak!ı üıtmakla, yükümlüdür.


