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iZMET ALIMI rEKN i K $ARTNAMESi

A.

igin Konusu

t.

Bu Sartname, 14,03.2005 tarih ve 25755 sayrlr Resmi Gazete' de yaytnlanan "Tehlikeli
Atrklarrn Kontrolti Yonetmeligi" ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayllt Resmi Gazete' de
yaytnlanarak yururlufre giren "Attk Yonetimi Genel Esaslarrna itigtin Yonetmelik"._,
gergevesinde, USak il Saflrk Mudurlugune baflr ekte belirtilen tesisin (Ugak Efitim ve'
Aragtrrma Hastanesi) faaliyetleri sonucu olugan tehlikeli atrklarrn toplanmast, paketlenmesi,
tagrnmasr, geri kazanlm/bertaraf edilmesi hizmet altmtna yonelik iglemlerin gergel<legtirilmesi

,

igidir.

B. igin Kapsamr
Y

1.

USak

il Saflrk Mridurlufune

baglr Ugak Efitim ve Aragtrrma Hastanesi 5 aylrk tehlikeli atrk

miktarlarr Ek-1de yer almaktadrr.
2,

Yuklenici firma, ekli listelerde isimleri ve kodlarr belirtilen atrklann, her biri igin Qevre ve
$ehircilik Bakanlr!r'ndan almrg oldu[u tehlikeli atrklarrn toplanmasr, paketlenmesi, tagrnmasr,/

geri kazanrm /bertaraf edilmesine yonelik belgelerini (lisans veya on lisans belgelerini) ibraz
etmekle yUkumlUdur.
3. Yriklenici firma, tehlikeli atrk taSrma araglarrna ait lisans belgelerini ibraz etmekle Y'
yukumludur.
4 Yuklenici firma, atrklarrn safrlrk tesisimizin atrk sahasrndan (lcullanrmdaki tum binalar) ara,,
depolamaya ve daha sonra da geri kazanrm/nihai bertaraf tesisine gonderilmesi igin saflrk'
tesisimiz adrna 'Ulusal Atrk Tagrma Formu' (UATF) drizenlemekle yukrimludur.
5. UATF drgrndaki firmaya ait olan atrk alrndr belgesi 2 (iki) nusha halinde duzenlenecektir, ilkY
nusha saflrk tesisinde diferi yriklenici firmada kalacaktrr.
Yuklenicifirma, sozlegme tarihi itibariyle, ilk 20 gUn iginde tum saflrktesisinde ki Ek-1 deyer(
alan tahmini atrklarr ala ra k, yeterli toplama ekipmanlarr nr br ra kmal rdr r.
7. Yuklenici firma, halihazrrda mevcut bulunan Ek-1 de belirtilen tehlikeli atrklann taSrnmasr,
toplanmasr igin gerekli miktarda tehlikeli atrk biriktirme kap temin edecek olup, her birinin
tlzerine uluslararasr risk igaretlemeleri olan etiket yaprgtrrmakla yukumludur.
Bertaraf merkezlerinin mevcut prosedurde yaptrfr/yapacagr defigiklikler sallrk tesisine bizzat
6.

bildirilecektir.
9.

Yuklenici firma, tehlikeli atrklarrn hastane atrk sahasrnda depolanmasr igin uygun kaplarr (her

turlu kimyasala dayanrklr yuksek yofunluklu polietilenden uretilmig, bertaraf tesisinin
bertaraf gartlartna gore belirlenen defiigik hacim kapasiteli, uzerinde Uluslararasr risk
igaretlemeleri yaprlmrg, etiketlenmig, bidon, kutu, torba, konteynrr vb. srzdrrmaz kaplarr) her

defasrnda yeterli sayrda temin etmekle yukumlu olup, bunun igin ek

bir ucret talep

bahsi
etmeyecektir. Etiketler rslanma vb. etkilerden zarar gormeyen nitelikte
yonetmelikte tarif edi len niteli kte ol ma rd r'
I

geQen

t

gonderilecektir'
10. Tehlikeli atrklar, sa$lrk tesisinden alrnarak, geri kazantm/bertaraf tesisine
merkezlerinin
11. yuklenici firma, hizmet verecegi saf,lrk tesisinden topladrf,r atrklarr bertaraf

kabul prosedurune uygun hale getirecek, bu i5lemi ozel lisanslr arag ve surucu

ile

gergeklegtirecektir. Geri kazanrm/bertaraf merkezine gonderme kriterlerindeki atrk varillerine
aktarma siireci yuklenici firma sorumlulufiundadrr'
(dokulme ve
12. Atrklarrn saplrk tesisinden alrnmast ve nakli srrasrnda olugabilecek kazalardan
yuklenici
sagllmalardan) saglrk tesisi sorumlu olmayacaktrr, Her turlu zarartn giderilmesi
firmaya aittir, Yuklenici firma, bu durumlarda her turlu acil onlemleri almakla yukumludur.
yuklenici firma tarafrndan; tehlikeli atrklarrn ta$rnmast ve toplanmasr srrastnda olabilecek her

turltj kazayt sonuglarr ile deferlendirecek, kaza olugumunda saglrk tesisinde veya civartnda
yaprlacak iglemleri ayrrntrlr olarak belirleyen'Acil Durum Yonetim Planlart' haztr
bulundurulacakttr.
yuklenici
firma,6331 sayrlr ig Saflrfr ve Guvenlifii Kanunu ve Yonetmelikleri geregini yerine
13.
getirmekle yukumludur,
14. yuklenicifirma tarafrndan,633l sayrlr ig Saflrfrve Guvenlifii Kanunu ve Y6netmeliklerigeregi,
tehlikeli attklafln tagtnmast, toplanmasr, gegici depolanmasr gibi iglemlerden sorumlu
personelin saflr$r ve guvenligi ile ilgili her turlu tedbir altnacak olup, kiSisel koruyucu
ekipmaniar (maske, gozluk, eldiven.., vs)yuklenicifirma taraftndan temin edilecektir.
15. Atrklarrn tastnmast srrasrnda, higbir madde veya atrkla karrgttrtlmamast ve seyreltilmemesi
esastlr, Boyle bir durum tespit edildigi taktirde Qevre ve $ehircilik BakanlrIr taraftndan
kesilecek ceza bedeli yuklenici firmaya ait olacakttr.

oldufu atrklarrn bertaraf tesislerine gonderilmesindeki tum
sorumluluklal ve odenecek tum ijcretleri peginen kabul etmig saytltr. Bu konudaki tum

16. Yuklenici firma, teslim almrg

hukuki ve cezai sorumluluklarr yukleniciye aittir.
17. Yukleniciye ait tehlikeli atlk tagrma araglarrnda UATF bulundurulmast zorunludur'

18. Tehlikeli atrk tagrma araglarrnda tehlikeli kimyasallar yonetmeli[inde yer alan tehlikeli attk
igareti bulundurulmasr yuklenici firma sorumlulufundadtr'
19. Yuklenici firma, saflrk tesisinin talep ettigi belirli zamanlarda sorumlu kigiler yaztlt rapor
sunacak ve duzenli iyileStirme toplantrlarr yapacakttr.

20. Yuklenici firma, ek listede belirtilen tehlikeli attklart fiyatlandrrrrken, ara depolamaya dahi
almrg olsa; bertaraf yada geri kazanrm ucretleri dahil olmak uzere tek bir fiyat verecektir.
Safllk tesisinden higbir gekilde sonradan ucret talep edilmeyecektir. Nakliye bu iicrete dahil
olaca ktlr,

firma, ara depolamaya almrg oldufu attklartn geri kazantm ve bertarafa
gonderilmesindeki, tum sorumluluklarr ve 6denecek tum iicretleri peSinen kabul etmig

21. Yuklenici

sayrlacaktrr, Bu konudaki tum hukuki ve cezai sorumluluklar yuklenici firmaya aittir.
22. YUklenicifirma, hastanelere ait atrklarr idarenin gorevlendirdiIi kontrol teSkilatr denetiminde
ve yine idarenin belirleyecepitartr ile tartarakteslim alacakttr. Tartr bulunmadrgr durumlarda
yi.iklenici firmada bu

I

u na

n ta rtr kul la nt laca ktt r,

23. Yuklenicifirma, attk altm tarihinden itibaren 30 gun iEinde UATF ilgili nushalart ile atrIr lisanslr

geri kanrm/bertaraf/ara depolama tesislerine teslim ettiIini saIlrk tesisine belgelemekle
ytiktimlri olup UATF'nrn ilgili nushalarrnrn fotokopisini saglrl< tesisine sunacak ve gevre
danrgmanlrk firmast ile l<oordineli galtSacaktt r.
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24, Yuklenici firma, tehlikeli atrklarrn toplanmasr, paketlenmesi, ara depolanmasr, tagrnmasr ve
bertaraf edilmesi ile ilgili dtizenlenen formlarrn bir kopyasrnr saflrk tesisine teslim edecek ve
diger kopyayr da 3 (rl9)yrl saklamakla ytikumlU olacaktrr,
i

'

25' Adt gegen igin baglangtcrndan bitigine kadar olugabilecek itilaf durumlarrnda yetkili Ugak
Mahkemeleri olacaktrr.
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Tehlikeli maddeler igeren yada tehlikeli maddelerden olugan kimyasallar.

: Tehlikeli maddelerle kirlenmig emiciler, filitre

koruyucu giysiler,

2OO!2L : Florasan lambalar ve difer civa igeren atlklar'

180108 : Statoksik

6i,r

ve stostatik ilaglar,
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malzemeleri, temizleme bezleri,

