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T.C.
Kills VALiliGi
il SAGLIK MUDURLUGU
Kills Devlet Hastanesi

00132968686

Sayi : 35277066-949
Konu : TEHLIKELi ATIK BERTARAFI HiZMET ALIM i§t
TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayih kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi HtikmUne gore yapilacaktir.

Hi./cl/

A§agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu en geg (
2021 ) gilnii saat 14:00’e kadar Kilis Devlet Hastanesi,dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederim.

l.Satm almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugiimuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret bdenmeyecektir.
3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ gunii igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saglik Mudurlugii Muhasebe Birimince 2021 mali yili
Doner Sermaye Butgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg i20(YUzylrmi) giin igerisinde ddenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzali olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin / kismi teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
..........adresine mail gdnderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
mektubunun aslinm gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu §artlan aynen kabul etmi§ sayilacakbr.
9.Sdz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Irfan KUCUKOfiLU
iDARI MALI i§LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT:
TEKLiFLER
Sira

Cinsi

1

TEHLiKELI ATIK BERTARAFI

Miktar

1.300

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

KILOGRAM
TOPLAM(KDV HARi$)

Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15
irt: MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazim Karabekir Mahallesi Abdullah GUL Bulvari No:2/l
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakin elektronik imzali suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden e697c025-2c79-410f-b5f8-9b75cbbbl0ed kodu ile eri§ebilirsiniz.
Bu beige 5070 sayih elektronik imza kanuna gdre gilvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

J

Kilis Devlet Hastanesi
Tehlikeli Atiklann Toplanmasi ve Ta§inmasi I§i Tcknik $artnamesi

1. 14.03.2005 tarih ve 25755 sayih Resmi Gazetede yayinlanan Tehlikeli Atiklann Kontrolii
Ydnetmeligi ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayih Resmi Gazete’de yayinlanarak yiinirluge
giren Atik Yonetimi Genel Esaslarma ili$kin Yonetmelik 9er9evesinde, Tesislerimizin
faaliyetleri sonucu olu§an;

180106-Tehlikeli Maddeler l9eren Ya Da Tehlikeli Maddelerden 01u§an Kimyasallar
200121-Fliioresan Lambalar

5

080317-Tehlikeli Madde l9eren Kartu§ Ve Tonerler
........Akuler
180109 atik kodlu Yanm Doz ila9lar
,kodlu tehlikeli atiklann toplanmasi ve ta§inmasi i§idir.

2. Yliklenici firma; Qevre ve §ehircilik Mudurliiklerinden tehlikeli atik ta§iyan firmalar i9in
lisans belgesi ve ta§ima yapilacak her bir ara9 i9in almmi§ tehlikeli atik ta§ima lisans belgesi
olmahdir. Ara9lar T.C. Ula§tirma Bakanhgi Kara Ula^tirmasi Genel Mudtirliigu Yetki
Belgesine sahip olmahdir. Ara9 §oforlerine ait Tehlikeli Madde Ta$ima Sertifikasi (ADR veya
SRC5 Belgesi) bulunmalidir
3. Ytiklenici firma atiklan ahrken i§in sevk ve organizasyonu i9in sertifikah personel
bulunduracaktir. Yukleme, idarenin gorevlendirdigi atik yonetimi kontrol te?kilati veya yetkili
denetiminde yapilacaktir. Yukleme yapilacak ara9larda atiklan tartmak i9in tarti aleti
bulunacaktir.
4. Ytiklenici firma, saghk tesislerinden topladigi atiklan, Kilis Devlet Hastanesi' nin protokol
yaptigi geri donii^iim/bertaraf firmasmin kabul prosedtirune uygun hale getirerek nihai
nakliyeyi bu §ekilde ger9ekle§tirecektir.
5. Yuklenici firma tehlikeli atiklann ahnmasi, ta§inmasi ile ilgili dtizenlenen formlann bir
kopyasim “tesislerimize” teslim edecek ve diger kopyayi da 3 (uc) vil saklamakla yiikumlu
olacaktir.
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6.

Atiklarm tesisimizin atik sahasindan ahnmasi ve nakli sirasinda olu§abilecek kazalardan
(dokiilme, sa^ilmalardan) tesisimiz sorumlu olmavacaktir. Her tlirlii zararin giderilmesi
yuklenici firmaya aittir. Yiiklenici firma bu durumlarda her tlirlii acil onlemleri almakla
yiikiimliidur.

7. Yuklenici firma tehlikeli atiklan toplama, ta§ima ve bertaraf/geri donii^iim firmasina teslimine
kadar iicretleri dahil olarak fiyatlan tek tek yazih olarak verecek, tarafimizdan hi^bir §ekilde
sonradan iicret talep etmeyecektir.
8. Yuklenici firma teslim almi§ oldugu atiklarm geri kazamm ve bertarafa gonderilmesindeki
ttim sorumluluklan ve odenecek turn iicretleri pe§inen kabul etmi§ sayilir. Bu konudaki tiim
hukuki ve cezai sorumluluklar yiikleniciye aittir.
9. Ulusal Atik Ta§ima Formu tarafimizdan tarafindan temin edilecektir.
10. Tehlikeli atik ta$ima ara^lannda tehlikeli kimyasallar yonetmeliginde yer alan tehlikeli atik
i§areti bulundurulmasi yiiklenici firma sorumlulugundadir.
11. Yuklenici firma atiklarm tesislerimizde toplanmasi ve ta^inmasi sirasinda gerekli tiim
ekipmanlan (etiket, varil vs.) temin etmekle sorumludur.
12. Yuklenici firma Hastanemizden atiklari teslim ahp, her atik i9in ayn ulusal atik ta§ima formu
diizenleyecektir.
13. Yiiklenici firma tesislerimize ait tehlikeli atiklan; i§e ba§lama tarihinden itibaren 10 (on) i§
giinii i^inde almakla yukiimltidiir.
14. Yuklenici firma tesislerimize ait tehlikeli maddeleri ahrken tesisimize tizerinde tarih ve atik
maddenin tiiriinu belirten etiketli 60 litrelik 50 adet mavi varillerden birakmahdir.
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