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Doğrudan Temin Teklif Mektubu

|

İLGİLi FiRMA
Hasıanemizin ihtiyacı o|an TEHLiKELi MADDE GÜVENLiĞi DANIŞMANLIK HiZMET
işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22ld maddesi gereğince doğrudan temin ile satın
alınacak olup, K.D.V hariç birim fiyatlaıınızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi
hususunda arzlrica ederim.

ALIMI

İHTiYAÇ I.iSTESi
Sıra
No
l

Malzemenin Adı

Miktar

TEHLiKELi MADDE GÜVENLiGi
DANIŞMANLIK HiZMET ALIMI

lE

Birimi

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım

EkI Tekıik Şanname
Son Teklif Verme Taİihi: 09.07.202l sııt: l0:00
l-Teklifedilen Fiyat KDV hariç olacakttr.
2- Mal/ Hizİnet ve
3-

Alma Hile,

Birim
Fiyatı

Toplam Tutar

Şaiları

Yapm işlerinde gerçkli tiıIn nakliye işlemleriyüklenici firma taraİnfan karŞılanacahır.

desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat kaİlştırarılaıın tespit edilmesi halinde yine 4734 saytlı KI Kanununun

hilkümleri uygulanacakttİ.
4-Malzeme tesliminde aeklifte belirtilen kalite ve marka esa§ alınacak, benzer, muadili vb, Malzemeler kabul edilmeyecelıiı.
5-V€rilen süre içerisinde tes|im edilmeyen ıeklifler degerlendirmeye alınmayacaktırGÖdeme zamanl: Fatura müasebe bi.imine iniikal etmesini müteakip l2O ( Yüzyirmi) takvim günü içerisinde (Müasebe

ilgili

biriminin

nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

Op. Dr. Kenan

BAYRAKTAR

Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmlştır.
Bcl8e Doğruıama Adrcsi: htıps://www.lurkiyc.gov,trlsaglik-bakanligi-ebys

Bel8e Doğrulama Kodu: aa28eab9-6845-4c65-ae6a-9c]6cb22c9a2

Gev§ Devlet Hastarıesı satınalma Biimi
Telefon: Faks No: 6l22066
e-Posta: ayhan.cevik l @saglik.gov.tr intemet Adresi] https|//gevasdh,saglik.gov.trl

Bilgi için: Ayhan ÇEViK liIF-_f>TıT

TOPLUM SAĞLIĞI TEKNiSYENi
]'elefon No: (0 432)
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GEVAŞ DEVLET HASTANESİ
TEHLiKELi MADDE GüvENLiK DANlşMANtlĞl HİzMETi
TEKNiK ŞARTNAME

1.

TARAFLAR:
Bu şartnamede GEVAŞ DEVLET HASTANEsi, klsaca "HASTANE", işi yapacak istekli YÜKLENici klsaca
"TMGDK", aşağıda tanımı verilen iş ise "HiZMET" olarak adlandırılacaktır.

2,

işIN TANıMI:
GEVAŞ DEVLET Hastanesi bağll TÜM Ek bina ve birimler dahil olmak üzere Adreslerinde bulunan,24
Ekİm 2013 tarihinde 288801 Sayılı Resmi Gazetede yaylnlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla

Taşlnmasl Hakklnda Yönetmeliğe Göre sertifikall bir ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danlşmanlndan 18
Ay süreli (2O20-2O21 yılı) danışmanlık hizmet alıml gerçekleştirecektir,

3.

YAP|LAGAK işiııı

xeısııoı:

karayolu, tehlikeli madde taşımacılığında HASTANE iş süreci içinde yer alan kimyasal maddeler,
malzeme temin ve sevkiyatı konusundaki faaliyetleri Ve tehlikeli atlk sevkiyatlnl kapsamaktadlr.
gösterilen her türlü
iş danışmanlık hizmeti olup, işin kapsamı gereği HASTANE bünyesinde faaliyet
gönderenlerin,
sorumlulugun incelenmesi gerekmektedir. Bu şartnamemde tanımland|ğl şekilde
sürücülerin ve
taşımacıların,
alıcıların, Jolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanla rın,
,orurluıug, bulunan diğer tarafların sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını kapsamaktadır,
TMGD sistem Akışı;
kurum yetkililerinin katı|ımı ile başlangıç toplantlsi ve süreçlere ilişkin bilgilendirme,
süreçlere ait analizinin yapllması
Risk Değerlendirmesi ve iş planının hazırlanması

o
.
.
ı
.
o
.
.
o
o

sorumlulukların belirlen mesi
yasal bildirim ve gereklilikler|n hazırlanması
yapılması
süreç ve Tehlikeli yük Analizlerinin
Dokümantasyon

kontrollistelerininhazırlanması

Tedarikçi kriterlerinin oluştu rulmasl,
uzman danıŞmanın
HASTANE tarafından istenilmesi durumunda iIk tedarikçi toplantlslnda
sunumu ile yasal süreçlere ilişkin tedarikçilerin bilgilendirilmesi,

.UlaştlrmaDenizcilikveHaberleşmeBakanlığınaADRTMGDbildirimindebulunulması

4.

YAPltAcAK işlN sÜREsl:
işinsüresisiparişinkesinleşmesindenhemensonrabaşlamaküzere18aydlr.BusüreHASTANE,nin
uzattIabilir,
talebi halinde karşılıklı mutabakatla 1'er yllllk süreçlerde
lşlN vıııLıceĞı vrn:
HASTANE sahası içerisinde yapacak olup,
Danlşman, TehIikeli Madde Güvenlik Danlşmanlığı hizmetini
olduğu sevkiyatı (kimyasal, radyoaktif,
HASTANE, nin Tehlikeli Maddelerin rarayolunJa sorumlu

5.

İ. '

bulaşıcı,gazvb.)tehlikeıikimyasal,radyoaktifVeklinikatıklarınyüklemeyapılacağıyerlerolacaktır.
'riror*rDIRMA,
prnivoou:
lsTiHKAK HAzıRLAMA vE isrixxıx

FiyatlandlrmadaDanışmanlıkücretiveHA5TANEtaraf|ndanalınmasıgerekeneğitimlerinilgili
personele planlamasl dahil edilerek yapılacaktır,

7,

ÇAtlŞMA SMTLERİ:
olup, çalışma saatleri TMGDK
söz konusu hizmet belli bir program dahilinde gerçekIeştiriIecek
onayı aIınacaktır. Her ay Karayolu TMFB alınan
tarafından tespit edilecek ve bu konuda HASTANE'nin
Aylık TMGD toplantılarında
yer|erde ziyaret/denetim/ yapıIacak ve raporu müdürlüğe sunulacaktır.

Affi

görüşülecektir.

b-^ =lq
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TMGDK, söz konusu hizmet ile ilgiIi olarak program dışında ortaya çıkan ve acil olan,HASTANE,
yetkilisince talep edilen işleri de istenen süre içinde yerine getarecektir.
8. TEHtiKELl MADDE GÜVEN|-|K oeıııışrueıııı:
TMGDK söz konusu hizmetlerin temini sırasında, gerek çalıştıracağı personelin gerekse yapılacak
işlerin organizasyonu, planlaması Ve teknik emniyet kurallarl çerçevesinde yürütümü için bir kişiyi
"Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı" olarak görevlendirecektir.
Bu sorumlu, hizmet süresince belirli program dahilinde HASTANE'de bulunarak bire bir işleyiş ile ilgili
çalışacaklardır.

TMGDK'dan alınacak danışmanlık hizmeti sırasında danışmanlık hizmetini verecek TMGDK
Sorumlusunda geçerli ADR/RlD/lMDG KOD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olma, Güvenlik Bilgi
Formu Hazlrlama Ve gerek duyulması halinde DGR Kategori 6 sertifikasına sahip olmaşartl aranacaktlr.

HASTANE yetkilisinin bu kişilere yazll|/mail ile yapacağl her türlü bildirimTMGoK'ya yapllmlş
sayllacaktır. TMGDK'nln Koordinatörün Ve TMGD sinin yazılı/mail ile yapacağı her türlü bildirim
HASTANE ye yapllmış sayılacaktır. TMGDK teklif vermekle bu hususu peşinen kabul etmiş saylllr.
9. MALZEME vE EXıPMAN TEMiNi:
TMGDK personelinin kullanacağı teknik emniyet malzemeleri, iş kıyafetleri TMGDK tarafından temin
edilecektir, Personel bu iş kıyafetlerini ve teknik emniyet malzemelerlni kulIanmak zorundadır.
ıo. TMGDK NlN soRuMtu otDuĞU FAtiYETtER
10.ı. TMGD uygulama konusunda allnması zorunlu eğitimleri Ve sertifikalandlrmalarl
planİayacaktlr. Kritik personelin Ve süreç sorumlularlnln eğitimlerinin verİlmesi
planlanacaktlr.
10,2. sevkiyat 5ürecinde görev alan operatörlerin eğitimleri planlanarak süreç Ve
sertifikasyon işlemleri ta kip edilecektir.
10.3. Bu kapsamda çalışan personelin; görevlerine göre eğitimlerini tamamlamasl
gerekmektedir. Bu eğitimlerin mevcut durum ile bundan sonra uygulanacak süreç aklşlna
uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca ilgili bütün personele Genel Bilgilendirme
yapllacaktIr.

10.4.

HASTANE'nin sorumlu olduğu veya olacağı yasal bildirimler

ve

gerekliliklerin

sağlanmasIna yönelik çalışma yapılarak raporlanacaktır.

10.5.

ADR kapsamına giren maddeler için tedarikçi, nakliyeci ve taşeron firma|ara uyarı
yazılarının düzenlenmesi Ve yönetmelik gerekliliklerini içeren ilave genel protokol
metinlerinin hazırlanması konularında teknik destekte bulunacaktır.
ı0,5. HASTANE tarafından uygun görülen satln alma şartnamelerinin düzenlenmesi için
teknik destekte bulunacaktır. (Yeni maIzeme teminindeki uygulanacak kurallar dahildir.}
HASTANE taraf|ndan uygun görülen Süreç, Malzeme ve gerekli diğer süreç analizleri
l0.7.
TMGDK taraflndan incelenerek ADR Kapsamlna giren hususlar belirlenecektir.
1o.8. HASTANE'de kullanımdaki Ve ADR kapsaml içine giren malzemelerİn sınıflandırılması,
etiketlenmesi, tünel tiplerinin seçimi, paket tiplerinin seçimi, vb uygulamaların yapılması, var
olanların uygunluğunun sağlanması ve güncel tutulması yapılacaktır. Sınıflandırmada UNNumaralarına göre, sınıf kodları ve paketleme grupları belirlenecektir. ADR kapsamına giren
malzemeler için iç, dış nakliye ambalaj Ve etiketlerin tanlmlanmasl yapIlacaktlr.
HASTANE'deki ADR kapsamlna giren malzemelerin seVkiyat kriterleri belirlenecektir.
10.9.
1o.1o. Tehlikeli atlklarln Un numaralarına uygun ADR kapsamına giren bütün parçalarının,
ürünlerinin taşlnmasl için ambalaj Ve 5eVkiyat gereklilikleri tanlmla nacaktlr.

11.11.

Temin süreci içinde boşalan ambala.i veya konteynerlerin iade

süreci

belirlenecektir.(Taşıma Evrakı, dokümantasyon hazırlanması Ve uN numaralarlnın verilmesi)

10.12.

HASTANE 'deki Tehlikeli mallarln ADR hükümlerine 8öre taşlnmasl hususundaki
zorunluluklara uyulduğunu izlemek.
10.13. HASTANE 'deki Tehlikeli mallarln ADR hükümlerine göre taş|nmasl hususunda
işletmeye öneriler sunma k

k)"r

na(

10.14.

HASTANE 'dekj Tehlikeli mallar|n taşınmasl ile ilgili işletme faaliyetleri konusunda
işletme yönetimine yıllık raporu süresi içerisinde hazırlamak ve talep edilmesi halinde
HASTANE'in onayından 5onra ilgili kamu kurumuna elektronik ortamda vermek.
10.ı5. HASTANE 'de ADRye göre taşlma slrasında meydana gelebilecek kaza sayısı ile kaza
tipine göre raporların tutmak ve bunları yıllık rapora ilave etmek.
10.15. Tehlikeli maddelerin taşınmasında hangi taşıma türünün kullanıldığını belirlemek
10.17. HASTANE 'deki tehlikeli maddelerin taşınmasında ADR'deki muafiyet kapsamında
taşlnlp, taşlnmadlğl, taş|ndl ise miktarlarl ve sınıfını belirlemek
10.18. HASTANE için 8erek gördüğü ilave güVenlik değerlendirmesini yapmak
10.19. HASTANE 'deki taşınan tehlikelı maddeIeran tespitinin yapılması ve ADR'deki
zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
10.20. HASTANE'deki tehlikeli maddelerin taşınması, yükleme ve boşaltımında kullanılan
teçhizatln kontrolüyle ilgili prosedürleri ve talimatlarI belirlemek.
10.21. HASTANE'deki tehlikeli maddelerin taşlnması, yüklenmesi Veya boşalt|lmasl sırasında
bir kaza veya güVenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumu için acil
durum prosedürlerini belirlemek ve çalışanIara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak
ya

ptlrma k.

lo,22.

Tehlikeli maddelerin taşlnmasl, yüklenmesi, paketlenmesi Veya boşaltllmasl slrasında
kaydedilen ciddi kazalar, olaylar Veya ciddi ihlallere ilişkin araştlrma yapmak ve bu konuda
rapor hazırlamak.
Kazalarln, olaylarln Veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmaslnl önleyecek uygun tedbirlerin
alınmasını sağlamak.
HASTANE'nin onayı ile gerekli görülmesi halinde HASTANE'deki alt yüklenicilerin veya
üçüncü taraflarln seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak tehlikeli maddelerin taşlnmaslyla
il8ili mevzuatIn öngördüğü özel şartlarln dikkate allnmaslnl sağlamak, hizmet allnan
firmalardan istenecek belgeler hakkında ilgili birimlere bilgilendirme yapmak.
HASTANE 'deki tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması, yüklenmesi,
paketlenmesi veya boşaltIlmasında yer alan çalışanların detaylandırılmış operasyonel
prosedürler Ve talimatlar hakkında bilgilendirmek
HASTANE 'deki tehlikeli malların taşlnması, yüklenmesi Veya boşaltllmaslnda
muhtemel risklere karşı daha hazırllklı olmak için, il8ili personelin farklndallğını artlrmaya
yönelik bilgilendirmede dahil olmak üzere önlemler almak.
HASTANE 'deki taşıma sırasında taşıtta buIunması gereken doküman ve güvenlik
teçhizatlarlnIn, taşlma araclnda bulunmaslnı temin etmeye yönelik prosedürleri belirlemek

10.23.

10.24.
10.25.

10,26.
70.27,

ve uygula nmasını sağlama k.

ıo.28.

HASTANE 'deki yükleme ve boşaltma ile ilgili gereklilikleri sağlayacak prosedürleri
belirlemek ve uygula nmasInI sağlamak.
,deki ADR/RlD Bölüm 1.10.3.2,de belirtilen işletme güvenlik planını
HASTANE
hazırlayarak planın uygulanmaslnl sağlamak. HASTANE'deki Faaliyetler konusunda eğitim,
denetim ve kontrol dahil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu belgeleri ilgililere teslim
etmek ve gerekli görülmesi halinde 5 yıl süreyle saklamak.

10.29.

1o.3o.

Faalıyetlerde, herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda yapılan işi
tehıike giderilene kadar durdurmakla, tehlikenin giderildiği durumda da faaliyeti kendi onayı
ile başlatmakla Ve tehlİke giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamay| işletme
yönetimine yazılı ola rak bildirmek.
10.31. Taşlma araclna yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi Ve
etiketlenmesi, yüklenmesi, turuncu plaka takılması, işaretlenmesine ilişkin yapllan iş Ve
işlemlerin denetlenmesi.
10.32. HASTANE de taşlma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanln,
kişileri, mülklü veya çevreyi etkilemesi veya bunlara zarar vermesi durumunda; kaza
hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine kaza raporu vermek.

4+.,r,r

10.33.

Düzenlenen her türlü belge, rapor, doküman vs. için ilgili kuruma sunmadan önce

HASTANE'nin onay| allnacaktır.

10.34.

TMGDK taraflndan yapılacak toplantılar düzenli olarak raporlanacak ve kanuni

uygunluk başllklarına yer Verilecektir. HASTANE işletmelerinin herhangi birinde meydana
gelebilecek her uygunsuzluk için gereklı düzenleyici önleyici faaliyet raporları yazılarak
takibi
yapllacaktlr.

10.35.

TMGDK, HASTANE tarafından hazırlanacak olan Taşıma Evrakı ve TMGD Hizmeti için
teklifinde bir sistem belirtmelidir. Bu sistem web tabanll Veya firmaya ait farkll bir sistem
oIabilir.

10.35. TMGD

hizmetlerinin,

sağlanacaktlr.

11. EĞlTlM,

ıl.ı.
11.2.

lSo

9OO1:2O15 standardlna uygun olarak Verilmesi

işcÜvrııdĞl vr çEvRE KuRALLAR|

TMGDK, HASTANE ile protokol imzalamadan işe baş|amayacaktır,
TMGDK iŞin yapılması sırasında İş Sağlığı Güvenliği yönünden mevzuatta ve HASTANE
'de yürürlükte olan her türlü kuralve yönetmeliklere aynen uymak zorundadır.
TMGDK işın kesintiye uğramadan devamını sağlamak üzere eleman tahsisinde
bulunacaktır,

11.3.

12. cEzAtAR

l2,L.

HASTANE hizmet kapsamlnda TMGD taraflndan yapllacak, ana|iz, ikaz, risk

değerlendirme, rapor, eğitim, görüş, öneri vb. bildirimlere uyması gerekmektedir.TMGDK, bu
işler için işin gerektirdiği istenen say| Ve nitelikte personel bulundurmak zorundadır.
HASTANE sahası içinde/ saha dışlnda teknik şartname kapsamında yürütülen
faaliyetlerle ilgili olarak TMGD nin kazaya uğraması durumunda iş Güvenliği Müdürlüğü'nün
rapor ve tutanak|arı geçerli olacaktır.

l2,2.

13. HASTANE'NiN SoRUMtUlUKl_ARl:

13.ı.

TMGDK, Şartname dışında kalan isteklerini HAsTANE'ye iletecek Ve HAsTANE'nan

13.2.

TMGDK taraflndan istenen bilgi ve belgeler HASTANE tarafından TMGDK 'ya

uygun görmesi halinde TMGDK'nın talebi yerine getirilebilecektir.

verilecektir.

13.3.

TMGDK ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğ vb. uyulması gereken, yasai müeyyide
8erektiren tüm huhuki gerekenler yüklenici firma sorumludur.
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