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HAM SU VE ARITILMIŞ SU DEPOLARI BAKIM VE DEZENFEKSİYON İŞİ
TEKNiK ŞARTNAMESİ

l-KO]ı[U:
Araşürma ve Uygulama Hastanemiz Teknik Merkezinde bulunan 2x1000m3 kapasiteli su

depolannın temizliğinin yapılması ve kordiyoksit kimyasal ile dezenfekte işlemlerinin
yapılması işi

2- KAPSAM:
2.1 Ham su deposunun boşaltılarak temizliğinin yapılması ve klordiyoksit kimyasal ile
dezenfekle işIerinin yapılması.

2.2 Antılmış su deposunrın boşaltılarak temidiğinin yapılması ve klordiyoksit kimyasal ile
dezenfekte işlerinin yapılması.

2.3 Temizlik sırasında çıkan atıkların hastane 1"önetimin yer gösterebilmesi durumunda uygun

olan yere, uygun yer gösıerilememesi durumunda yüklenici kendi imkanlan ile uygun

bulduğu yere dökecektir. Sorumluluk yükleniciye aittir.

2.4 Depotann klordiyoksit kimyasal ile dezenfekte işleri yapılırken hiçbir şekilde Hastane

birimlerinde su kesintisi yapılmayacaktır. Bunun için gereken tedbirler alınacaktır.

2.5 Depo tüliye giderlerinin ve bağlı oldukları hatlarının tıkalı olması durumunda, tıkanıklık

Yüklenici tarafından giderilecektir. Gerekmesi durumunda vidanjör çağınlarak tıkanıklık
açılarak suyun tüliyesinden sonra rögara kadar gitmesi sağlanacaktır. Bu işlemler için ilave

bedel talep edilmeyecektir.

2.6 Yüklenici tüm bu çalışmalar esnasında hastanenin işleyişini aksatacak hiçbir faaliyette

bulunamaz. Mevcut mekanik. elektrik ve elektronik sistemlerine zarar vermemeye özen

gösterecektir. Zarar verilmesi durumunda gerekli iyileştirmeyi ücretsiz yapacaktır.

2.7 Tiim çalışmalar hizrrıet gizlilik esasına göre yapılacak görsel kayıt yapılmayacak,

çalışmalar ile ilgili hastane yönetimin belirlediği sorumlu kişi harici hiç kimse ile bilgi
paylaşıml yapılmayacaktır. Sorumlu kişi yapılan işi kayıt altına alabilmek için görüntülü kayıt

yapabilecektir.

2.8 Tiim bu çalışmalar yer tesliminden itibaren en geç l0 iş giintinde bitirilecektir. Yüklenici

mesai saatleri harici çalışmak istemesi durumıında hastane yönetiınin iznini alarak

çalışabilecektir.

3-NİTELİK VE ŞARTLAR:

3.1 Ham su deposu ve arıtılmış su deposu seviye gözetleme yerlerinde bulunan kilitli kaPaklar

fınn boya veya poli-metal ile İdarenin belirlediği renkte boyanacaktır.
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edilecektir.

3.5 Sistemin verimli ve problemsiz çalışır şekilde tesliminden yiiklenici firma sorumludur

4-İŞİN süREsi
Yer tesliminden itibaren 10 iş günüdür (tedarik, dezenfektasyon ve devreye alınması).

5-KoNTRol.
Su depolarılıın su çıkışıırdan alınacak su numunesinin yapılacak tahliller neticesinde

Coliform, e.coli bakterisi olmadığını il Çevre ve Halk Sağlığı Laboraıuvarından aldığı rapor

ile teyit edecektir. Bu uygulamayı her bir depo için ayn ayn yapacaktır. Tüm test ve analiz
giderleri yiikleniciye ait olup, sonuçlar İdareye rapor şeklinde ibraz edilecektir.
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3.2 Yi.iklenici firma iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldığı şirket ile arasındaki "müştereken
imzalanmış işyeri hekimliği sözleşmesi" belgesini teklif ile birlikte vermelidir. Bu kapsamda

çalışanlann her tiirlü güvenliğini sağlayacak ekipmanı tedarik etmekle miikelleftir.
Sorumluluk yükleniciye aittir.

3.3 KulIanılacak tüm malzenıeler önce İdarenin vela belirlenecek Kontrol görevlileri
tarafından görülüp onaylanacaktır. İdarenin veya Kontrol görevlisinin onaylamadığı hiçbir
malzeme kullanılmayacaktır.

3.4 Yüklenici firma teknik servis hizmetini TsE - IrYB ( Ts12843 YETKiLi sERvİsLER
-SU ARITMA CiIJAZ VE SİSTEMLEnİ İÇİİİ -KURALLAR STADARDINA UYGUN
HİZMET VEREN) standartlannda verdiğini belgelemelidir ve bu belgeler İdareye ibraz


