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Van Gevaş Devlet Hastanesi

Sayı

Konu

:
:

37l50567-949
Doğrudan Temin Teklif Mektubu

..

Hastanem izin_ihtiyacl rılan HASTANE iLAÇLAMA HizmetAlım işi 4734 Sayılı Kamu
Ihale kanununun 22ld maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınac;k olup, kb.v
hariç

birim fiyatlarınızın Hastanemiz satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda aıJdca ederim.'

Sır

iırrivaç ı,isrrsi

Malzemenin Adı

Miktar

Biriın

i

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

a

No
l

HASTANE cENEL

HiZMET ALlMü

iLAçLAMA

l3

Dikkat Edİ|ecek Hu§uslar ve Allm Şartları

Ek: 'l'eknik Şanname
son Teklil' verme 'tarihi: ]0,l 1.2020 l0:00
l.'l'eklil'cdilen Fiyaı KDV hariç olacakt|r.

2, l\ıall llizmeı ve yapım işlerinde gerekli tum nakliye işlemleriyuklenici firma tarafınfan karşılanacakır.
3, Alıma Hile. desise, vait. tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat kanştıranlafin tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kt

Kanununun ilgili huktımlcri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte beliniIen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
S-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifleı de8erlendirmeye ahnmayacaktür.

6-()denıe Zanıanı: Faüura muhasebe birjnıinc inıikal eün)esini müıcakip l20 ( Yüzyirmi) takvim 8ünü içerisinde (Muhasebe

biriminin nakit durunıuna göre) ödenıc yapIlacaktır,

Firma Kaşe-İmza

e-imzalıdır.
Op. Dr. Kenan

BAYRAKTAR

Başhekim

Gevaş Devlei Hastanesi satlnalma tsirinri

Tçlefbn: |ak§ No: 6l22066
e.Posta: ayhan.cevik

@aglik.gov.tr lntemet Adresi: httpsi//gevasdh.saglik.gov.ırl

Biı8i için: Ayhan ÇEvİK

TOPLUM SAĞLIĞl TEKNİSYENi

Telefon No: (0 432) 6| 2 20 65
Evmkln elektronik im2ah suretine http://e-belge,saglik.gov.lİ adrcsind€n lefl3af4-84994en-bela4t2736f42b77 kod|ü ile €riŞebilirsintz.
tsıı be]ge 5070 sayllı elektronik imza kanuna 8öre güvenıi clektronik imza ile imzalanmüsıır.
l

HAşERE

GEVAŞ DBVLET HASTANESİ

iın nıücanrı-E ıtxNix şınrxııursi
(01.12.2020 l 31.12.202l)

AMAç

Madde l:
Gevaş Devlet Hastanesinde ekolojik ve mevsimsel şartlara göre kemirgen, yürüyen ve uçan
haşerelerle mücadele ederek hijyenik ve temiz bir çevre oIuşturulmasını sağlamaktır.

işiıv

xoxusuı

Madde 2:

Gevaş Devlet Hastanesi birimlerinin ilaçlanmasl.

iı,ıçıııı,ı,

xolUSU yERLER:

Madde 3:
Birinci maddede sıralanan yerlerin ilaçlamasının yapılması.
. Bütün koridorlar ve bağlantı koridorlarl.
. Bilumum tedavi odaları
. Dokl,or, hemşire odaları,
. Hasta odalarının tlim mefruşatl,
o Hasta kabul, vezneler, döner sermaye işletmesinin tüm bölümleri,
. Acil servisler, poliklinikler, klinikler, laboratuvarlar,
. Bütün Merdivenler ve merdiven boşlukları,
ı Asansör ve zemin çukurları,
. Hasta ziyaretçi salonları,
. Bütün İdari bürolar,
. Steril Depo, Ameliyathane ve €czane,

o
.
.
.
.

Hastanede bulunan tüm tuvalet ve banyolar,
Hastanenin bahçeleri, ana depolar, park yerleri, ana giriş kısımları ve çevreleri,
Hastanenin bütün camları, kapıları ve duvar bantları,

Atık alanı,
ve diğer alanların böcek, ısırgan, kemirgen ve uçan tüm haşerelere karşı ilaçlanması.

iı-eçı-aı.ra işixix

Madde 4:

vıRııııA

şEKLi vE şARTLARl:

Yüklenici Firma; iş ile ilgili mevzuata,27 Ocık 2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete

de

yayınlanan 'Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'
ve l5 Ekim 2005 tarih ve 25967 Sayılı Aynı Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe
uygun hareket edecektir.

iı-eçııpıı işixi yıpex

pERsoNELiN KıyAFETLERİ iLE iLGiı-i HUSuSLAR:

Madde 5:İlaçlama işini yapan personelin kıyafetleri ve ekipmanları yüklenici firma tarafından 633l
sayılı "İş sağlığı ve güvenliği kanunu" hükümlerine uygun olarak verilecektir. Görevliler madde
l'deki işleri bu kıyafetle yapııak mecburiyetinde olup, yüklenici ilaçlama yapan personelin
kıyafetlerinin daima temiz ve muntazam olmasından, personelin kimlik takmasından sorumludur.

KULLANILACAK iLAÇLAR iı,n

iı,cİıi

IIÜKÜMLER:

Madde 6:
- ilaçların etken maddesi WHo (Diinla Sağllk Örgiitü) taraflndan kabul görmüş olmalıdır.
- Yüklenici, Halk Sağlığı Alanında Haşere|ere Karşı İlaç Uygutama İzin belgesini teklif iIe
birlikte verecektir.
- İlaç, Halk Sağhğı alanında mekanlarda kullanıma uygun olacaktır.
fazla 6 av öncesi
- Kullanılacak ilaçların üreıiıı tarihleri, ilaçlama tarihinden itib
olacaklır.
Ayşe

ERDEM

İ,llet

Hasta"

T.K.x.v

Ei

Gevaş D
,

Birim

-

kullanılacak ilaçlar hamam böceği, kalorifer böceği,
pire, fare, tahtakurusu, karınca,
*'

karasinek, örümcek, akep vhh-aşerele ı.arş,
ı.al,c, ,.-oiİti.ıı",ı.,tı.iy"
Ilaç kokusuz olacak, kullİnıldığı'yerİerae lete
r" İ, U,İul..uy".ul.t,r.
Ilaç kanserojen etkiye sahip olmayacaktır.

llacın prospektüsünde belirtilen oranda seyredilmiş haIi,
insana, çevreye bitkilere zarar
vermemeli, ilaÇlama sırasıııda kapalı mekan içerisinde
hasta. hasta ,rı.İn, ," p"..*lİ urır"un
ortamda bile uygulanabilir oIacakıır
Halk sağlığını ve huzurunu_bozan zararlılara karşl kullanılacak
ilaçlar Sağlık Bakan]ığı,nca
onaYlı ve ruhsatlı oiacaktır. Bakanlıktan imal veya ithal
uı,nr,ş Jİru.,-İor;;;;l'İİ".
iirünler veya diğer kimyasal maddeler bu amaçİa kull;",;r;;"kt,;. ' ""
i'^1r,i.:'.:l::pl,
t|açtarln muhaıazasında ve.laşlnmaslnda beşeri ilaç veya
zirai mücadele i|açlarinın kapları ve
ambalaj ları kullan ı|mayacaktı r,

i-i

Insanlar (özellikle çocuklar) veya evcil hayvanlar tarafından
kazara yenmesini önlemek için
caydırıcı tat veren Bitrex içermelidir,

HAşERE

Madde 7:

.

ı
,

'
,
'
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ilililil;

iı-ı nrücınıın iı,r İı,cİı,İ

DİĞER HUSUSLARı

Yüklenici firmanın tüm elemanları, yüklenici tarafından düzen|enmiş, idare

tarafından

onaylanmış resimli, kimlik sahibinin adının ve görevinin kolayca
okunabildiği yaka kartını

görev süresince takacaktır.
Yüklenici firma çalışına saatlerine uyınak zorıındadırlar.

,.aza ve zehirlenır,ıelere karşı kullanılmak üzere her ekibe, ekibin kullandığı
ilaçlara göre
spesifik antidotları ile gerekli ilkyardım malzemesi bulunan ilkyardım
Şuno.,nı1".in
etmekten, kullanılan veya miadı dolanların ikmalini yapmaktan ve bu
o,uır"m"l".ln
kullanımına ait detaylı talimatların hazırlanarak ekiplerc dİgıtımından yüklenici
sorumlu

olacaktır.

Her.ekiP göreve giderken, kaza ve zehirlenmelerde kullanılmak üzere il§ardım
beraberinde götürmek zorundadır. Kaza ve zehirlenmelere karşı geİekli çantasını
tejbirlerin
aldınlmasından herhangi bir kaza vc zehirlenme halinde ilkyardımın yapĞıımasından ve
bir
tedavi kuruluşuna sevkinden yüklenici firma sorumlu otacaktİr.
ilaçlama Gevaş Devlet Hastanesi ilgili elemanlarının kontrolünde yapılacaktır.
Ikinci ilaÇ|amadan sonra yapılacak detay|ı incelemeden sonra iİaçlamanın istenilen sonucu
vermediği saptandığında, yükleniciye en az lo günlük ihtar yazıiı yazılacak olup,
bu süre
zarfında yapılan ilaçlamanın ardından sorunun devam etmesi durumunda sözleşme
feshedilecektir.

yüklenici her birimin ilaçlanmasından sonra. birimlerin ilaçlandığına
dair

sorumlularından imza alacaktır,

birim

işiıı xoxrnoı-üNüx Nı şEKİLDE KiMLER TARAFINDAN yApILAcAĞI:

Madde E:
Yüklenici Firma, Gevaş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Birimi tarafından kontrol edilecektir,

ir,ıçr,ıılrı YAıILIRKEN IIvULMASI GEREKEN HUSUsLAR:
Madde 9:
ı Yüklenici firma ilaçlamaya başlamadan önce linleksiyon Birimine

.
o
'

içinde ilaçlamayı bitirecektir.
Ilaçlama işlemi hastane hizmetlerini aksatmayacaktır.

bilgi verecektir ve bir gün

Yüklenici firma hizmetin yürütülmesi sırasında verdiği zarar ve hasardan sorumlu

ve

tazminden yükümlüdür. Zarar ve hasarın yüklenici yetkilisine bildirildiği tarihten itibaren
beklemeYe tahammüIü olmayan durumlarda derhat diğer durumlarda ise İ iş günü içerisinde
gidermekle yükümlü oIacaktır.
Yüklenici, Hastane sorumlusunun isteğine ve kontroliine göre periyodik i|açlamanın dışında
istenen ilaçlamaları herhangi bir ücret talep elmeden yapacaktır.
arbi ERDEIı,
yr€t
Hastane5i

.
.
.

yüklenici ilaçlama sırasında 633l sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği iş güvenliği

önlemlerini alacaktır. Ça|ışmalar sırasında koru;rucu kıyafet ve emniyet ekipmanları yüklenici
tarafından tedarik edilecektir. Herhangi bir iş kazasında kurum sorumlu değildir.

Sözleşmeli firma, yürüyen haşere popülasyonu ile ilgili kemiricilerin yoğunluğunu
anlayabilııek için böcek gözlem - kemirgen göz]em noktaları belirleyerek, bu noktİlara
uygun tuaklar koyacaktır.
Yüklenici sıkça problemlerin yaşandığı alanlarda, sorunları çözmek için özel bir dikkat
gösterecek, haşere ve kcmiricilerin beslenip, yaşadıkları ortamlar4 özellikli ilaçlar
kullanılacaktır. Bu kullanılan kimyasal formuIasyonların bağışıkIık yapmamaları için,
dönüşümlü değişik kimyasal terkipler uyguIanacaktır. Ayrıca hasta odalarında, ameliyathane
ve yoğun bakım ünitelerinde, alınan önlemlerin başkaları tarafından görülmesinin arzu
edilmediği yerlerde ve kontrol panelleri, sigorta kutuları, makine içleri ve kablo taşıyıcılann
geçtiği yerlerejel, toz vb uygulanacaktır.

irıçıauı,»ı

xULLANILAcAK iı,acrx vf, ALETLERiN öznı.ı,ixr,rni:

Madde l0:
. İlaçlama işinde kullanılan ilaçlar insan sağlığına zararsız, kokusuz ve buharlaşma özelliği
olmayan, leke bırakmayan hastanenin çalışma ortamını etkilemeyecek bir formülasyona sahip

.
.

oIacaktır.

İlaçlama süresince hastalar odalarından, çalışanlar çalışma ortamından çıkarılmadan ilaçlama
yapılacaktır.
İlaçlamada kullanıtan ilaçlama aleti hastane çalışma koşul|arına uygun olacaktır.

ir,.ıçr,ı,ır.ı,»ı IERCİII EDiLEBiııcnr uycuLAMA vöNTEMLERİ:
Madde

.
.

ll;

yüklenici firma sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış halk sağlığı alanında

haşere

mücadelesinde rezidüal uygulama yapılamayacak alanlarda jel formülasyonunda iIaçlar
ku llanacaktır.
yukarıda sayılan ilaçlama dışında uygulanacak başka formüller İdare ve yüklenici arasında
yapılacak görüşme iIe tespit edilebilir.

HAşERE vE iLAÇLAMA İŞiNDE inani şı,nrxAMEDE B[JLLJNMASI GEREKEN
CEZALAR

o
.
.

.

İşin sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartları, kalite ve özelliklere uygun yürütü|üp
yürütülmediği Gevaş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Birimi tarafından denetlenir.
Teknik Şartnamede öngörii|en standartların-kuralların yerine getirilmemesi durumunda ihlal
edilen kural, iş bu şartnamenin ilgili maddesi gereği Enfeksiyon Birimi tarafından tespit edilir
ve her tutanak için işbu şartnamenin ilgili maddesinde belirIenen cezalar uygulanır.
Firma iş esnasında meydana gelebilecek hasaı ve zararı tazmin etmek ile mükelleftir. yapılan
ilaçlama hatası nedeni ile demirbaş zarar görmilşse; beklemeye tahammülü olmayan durumda
derhal, normal şartlarda ise en geç 5 iş günü zarfında firma tarafından yapılması, temin
edilmez veya yenilenmezse idare masralları firmaya ait olınak üzere gerekli işlemi yapar ve
masrafları firmanın aylık istihkakından keser, Özellik ıaşıyan malzeme ve teçhizattaki hasar
ve zararlar idarenin göstereceği veya muvafakat edeceği bir firmaya ve bedeli firma tarafından
ödenmek üzere yaptırılacak ve bu masraflar ilk aylık istihkaktan kesilecektir. Işin yapılması
s!rasında üçünciı şahıslara verilebilecek zararlardan firma sorumludur.
cezayı gerektiren durum idarece belirlenen süre içinde firma tarafından giderilmediği
takdirde; her gün için 5O.-TL ceza alınır. Cezalı müddet 3 (tlç) takvim gününü aştığı takdirde,
her gün için 100._TL ceza kesilmek sureti ile 7 (yedi) takvim günlük daha cezai süre tanınır.
Sözleşmenin feshi halinde firma İdareden herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat
talebinde bulunamaz.

Sözleşme şartlarından herhangi birine riayetsizIik durumunda uygulanacak cezalar aşağıda
gösterilmiştir:

l\

avıe rııez fu{Ğux

,,.-*.$ff

Gevaı İ»vle{Ha{ane;ıi

l.
2.
3.

4.

5.

Hastaneye ait her türlü malzemenin (eldiven, maske vb.) firma elemanları tarafından
kullanılması durumunda tutanak başına 5O.-TL ceza uygulanır.
kıyafet, dış görünüştin (saç ve sakal tıraşı vs.) ve'ginel davranışlarının uygunsuzluğunun
iespiti halinde ıutanak başına 50.-TL ceza uygulanır.
Yüklenici. 633 l say,ıIı iş Sağlığı ,e Cüvenliği Kanunu hüküm|erine uymadığı takdirde
uygunsuzluk baş!na tulanak tutulacak, tutanak başına I00 TL. ceza uygulanacaktır. llaçlama işinde kullanılan ilaçlar insan sağlığına zararsız, kokuiuz, leke bırakmayan,
hastanenin çalışma ortamını etkilemeyecek bir formülasyona sahip olmaması, tarihi geçmij
ilaç olması ve orijinal kapaklı ilaç olmaması durumunda l00._TL ceza uygulanır.
yüklenici firma hakkında bir ihale dönemi içersinde 5 adet teknik
şu.tnir"y" uygun hizmet
vermediğini belirten tutanak Enfeksiyon Birimi tarafından tutulduğu takdird" 1darı İozleşmeyi
tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

uF,ffix^.,,

