
dahil yapılacak depo temizliğinde kullarulacak malzeme, yapılacak iş
işlem, personel temini, depo temizliği için yapılacak elektrik bağlantısı depoya
ulaşım ve depoların temizliği için geri kalan bütün iş ve işlemlerden yüklenici
tarıamen sorumlu olacaktır.

l) yüklenici belirtilen şartlan yerine getirmediği zaman kurumun sözleşmeyi tek
taraflı olarak feshedeceğini ve yükleniciye yapılacak cezai ve mali
yükiimlülüklerin ııiklenici tarafindan peşinen kabul ettiğini yüklenici taahhüt ve
beyan etmektedir.

m) İş bu sözleşme imza tarihi itibariyle başlar; 0l . i 2.20 22 iaılhi itibariye sona erer.

Madde 6 MALi HÜKÜMLER

a) Ödemeler hak edişler şeklinde hak ediş dosyası hazırlanarak ödenecektir.
b) Hizmetin yapıldığı aya ait ceza varsa o aya ait ödeme yapılırken, zarar ziyan ıe ceza

hesap edilerek kesilecektir.
c) Katma Değer Vergisi İDARE tarafından ödenecektir.
d) Bu sözleşmenin imzalanmasından sorua vergi, harç, resimlerin ihdası, personel

ücretleri ile ilgili fonlann ihdası vb, gibi nedenlerle yüklenici İDARE'DEN
sözleşmede belirtilen ücretten fazla bir ücret talep edemez,

e) yüklenicinin her ay vergi borcu ve sGk borcu yoktur yazısı alınacak. vergi veya
SGK borcu varsa aylık hak edişten düşüldükten sonra ödeme yapılacaktır.İşin
belirtilen miktardan az bir metrajda tutulması halinde yüklenici herhangi bir hak
talebinde bulunamaz.

Madde 7 İş bu Teknik Şartname bu madde ile birlikte 7 (yedi) madded rr. 1.I .İ.l .ZOZZ

Ek:Birim Fiyat Teklif Çizelgesi
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b) yüklenici firma hiçbir ikaz ve ihtara gerek kalmaksızın ltDumlu eğitimleri bütün
işçilerine vermek zorundadır. Bu itibarla, taahhüdiin ifasında gerek lĞı ve emniyet
tedbirlerini zamanrnda almak ve kaza]ardan korunma ve çarelerini dikkatsizlik,
tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veyi herhangi bir sebeple
vuku bulacak kazalardan ve zararlardan idareye ve üçiincü şüıslara kırşı ytıklenici
firma sorumludur. yüklenici firma işçi sağlığı ve iş gtıveniigi tüztiğü hükümlerine
göre işçilerin sağlığını korumak üzere her tiirlü saglık tedbirlerini sağlalacaktır.

c) Her tiiılü işçi ve işveren hakl<ındaki haklardan dolayı işçi alınması veya işçi haklannın
ödenmesi, işçi çıkarılması gibi tiim sorumluluklar yfüleniciye ait olup, 

'idare 
hiçbir

sorum] uIuk taşımayacaktır.
d) ytiklenici bilgi ve beceri gerektiren konularda personeline hizmet içi eğitim programı

uygulamakla yükümlüdür.

Madde 5

a)

b)

c)

d)

e)

f)

c)

h)

D

j)

k)

YüKLENicİNiN yü«tlııı,üLüKLERİ VE HUKUKi MESULİYETi
yüklenici işyeri ve çevresinde gerekli tiim iş güvenliği tedbirlerini almak
zorundadır. Yaşanacak olumsuz durumlarda tüm iş ve işlemler yüklenici
tarafindan yerine getirilecektir.
yt-iklenici, kendisine veya çalıştırdığı personele teslim edilmiş her türlü alet,
edevat ve demirbaş malzemenin kullanımından ve korunmasından mesuldür.
DİSKİ Genel Müdiirlüğü, Su Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı Su Sağhğı ve
Havza Koruma Şube müdılrlüğiiniin belirlediği ikaz ve kurallara ulı,ılmaması
halinde gerekçe gösterrneden ilgili kişi veya kişilerin değiştirilmesini talep etme
hakkına sahiptir. Değiştirme talebi firma tarafindan en geç 48 saat içe;isinde
gerçekleştirilecektir.
yiiklenici tarafından görevlendirilen personelin herhangi bir nedenle yaralanması
veya ölmesi halinde DİSKİ Genel Müdilrlüğü hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Yüklenici, İDARE adına herhangi bir söz verme, basın duyurusu yapma, ödeme
alıp veya mahsup yapma gibi davranış içinde olmayacaklardır.
Yiiklenici; Müiyetinde çalıştırdığı tiim personelinin kusurlanndan dolayı kuruma
veya üçiincü şüıslara verdiği zarar ve ziyandan sorumlu olacak ve o ay
içerisindeki haztlanacak hak edişinden kesilecektir.
Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi esnasında hazırlanmış
evrak. bilgi ve arşiv tamamen iDARE'nin malı olacaktır. Yiik]enici, İDeRE'nin
yazıh onayı olmaksızın bunlan sözleşme kapsamındaki hizmetler dışında herhangi
bir başka işte kullanamaz.
DİSKİ, Su Sağlığı ve Havza Koruma Şube Müdiirlüg-unce depo temizliği için
ytikleniciye İş emri ile iletilen talep dilekçeleri en geç Üç (3) iş günü içinde
sonuçlandınlacaktır.
Depo temizliği yapılan kurumlardan temizliğe müteakiben hak ediş iş ve
işlemlerinde kullanılacak olan depo temizlik futanağı kurumun imzaya yetkili
amiri tarafindan, site ve bina depoları ise site ve bina yöneticisi tarafından bizzat
imzalattınlacaktır. Aksi halde depo temizleme tutanaklar kabul edilmeyecektir.
Yfüleniciye, DİSKİ tarafından depo temizliği için talepte bulunulmadığı sürece
yiiklenici taıafından resen yapılan depo temizlikleri kurumumuz nazannda dikkate
alınmayacaktr,
Resmi kurum, site, bina deposu, kuruma ait depolar merkez ve kırsal mahalleler
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c) Temizlik ekipleri su deposuna girmeden önce; Elektrikle çalışan ekipmanlarını
topraklı prize kaç* akım rölesine takıp, enerjiyi kaçak akım rölesinden alacaktır.

d) Dezenfekte yapacak olan ekip su deposuna inmeden önce kaskını, gözlüğtinü,
maskesini, emniyet kemerini, çizme ve eldivenini ve diğer kişisel korulııcu
donanımlan eksiksiz olarak kullanacaktır.

e) Depo içinde kalan su dalgıç pompa vasıtasıyla tah]iye edilecektir.
f) Tek kullanımlık hijyen kıyafeti giyen dezenfekte personeli ip merdiven veya

uygun merdiven ile depo içine girebilecektir.
g) Depo içinde fiziksel temizlik (çamur,balçık,kum,inşaat atıklan,vb.gibi maddelerin

depo dışına çıkanlması) sağIanacaktır.
h) 150 Bar veya üzeri basınçlı su kompresörü ile deponun tüm yüzeyleri fırçalanarak

temizlenecek. Su deposu yüzeyleri yıkandıktan sonra pas, mangan, kireç, yosun ve
teressubatlal mekanik temizlik yapılarak giderilir ve dipteki kirli su tahliye edilir.
Bu işlem bittikten sonra depo şebeke sulu ile durulanacaktır.

i) Deponun tiim yiizeyleri Sağlık Bakanhğı'ndan onaylı içme ve kullanma suyuna
kanşnnlabilir dezenfektanlar ve kimyasallaı ile dezenfekte edilecek olup
kesinlikle hipoklorit (Çamaşır suyu kullanılmamalıdır.)

j) Deponun dezenfekte işleminin bitmesinden sonra deponun tiim yüzeyleri tekrar
durulanacak hiçbir dezenfektan kalıntısı bırakılmayacak.

k) yüklenici tarafindan verilecek temizlik hizmetinde kullanacağı temizlik
kimyasallan, depo izolasyonuna zarar verneyecek özellikte olmahdır.

l) Su temizliğinde bulunması gereken ekipmanlar 1) Kask, göz|iik, çizme, gaz
maskesi, emniyet kemeri, ip merdiven ve alüminyum merdiven]er. 2)Basınçlı
yıkama makinesi, (su jeti), gerektiğinde Jeneratör, su tahliye pompaları, kaçak
akım rölesi. 3) pH ve Klor ölçüm kitleri. 4)Yahtım için ısı kaynak makinesi,
havalandırma fanlan, iş iskelesi. S)Taşıma ve nakliye araçlan olmahdır.

m) Depo temizliği için depo temizlik kapaklannın açılması,4<apatılması, sökülmesi vs.
işlemleri firma tarafindan yapılacaktır. Kapatma sonıasr su akıntısı, kınk vs.
olmayacaktır. Conta yırtılması,su kaçırması vs. durumlarda conta değişimi firma
tarafi ndan yapılacaktır,

n) Yüklenici, Su Sağlığı ve Havza Koruma Şube Müdiirlüğiince verilen program
doğrultusunda içme ve kullanma suyu depolanna ait temizlik hizmetini
gerçekleştiıdikten ve gerekli ölçümleri tamamladıktan sonra, 3 (üç) nüsha teslim
tutanağı dtizenlenmeli ve tutanakta deposu temizlenen kurumun yetkilisi veya
bina-site yöneticisi (kırsal mahallelerde muhtar), firma yetkilisi ile su sağlığı havza
koruma şube müdürlüğü yetkilisinin veya DİSKİ ilçe şube yetkilileri tarafindan
imzası bulunacaktır

o) Depolann Temizlik ve dezenfektesi yapılmadaı önce ve sonrasına ait fotoğraflan
renkli çıktı baskısı teslim tutanağına ek olarak idareye teslim edilmelidir.

Madde 4 İş cÜvnNı,iĞi vr ı,ırsı,nx EĞiTİMİ

a) Yüklenici, iş başındaki personellerin iş güvenliğini sağlayacaktır.

\
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Madde l KAPSAM

Bu şartname T.C. Diyarbakır Büyıikşehir Belediyesi DİSKİ Genel MüdiıIlüğü
tarafından DiYarbakır il sınırlan içerisindeki, Diski abonelerine ait içme suyu depoları, resmi
kurum depolan ve Genel Müdi,iılüğümüze ait ana su depoları ile kırsal mahalle içme suyu
depolan temizliği ve dezenfeksiyonu hizmetlerine ilişkin esas ve usullerini içerir.

Bu şartname, DİSKi Genel Müdiirlüğü iıe YÜKLENİCİ arasında imzalanacak
sözleşmenin alırılmaz bir parçası ve tamamlayıcı bir belge niteliğindedir

Yapılacak işin adı ve miktarı aşağıdaki tablodaki gibidir:

Sıra
No

Miktar Birim Hizmetin Tanımı

1 30.000 m 3

Merkez ve kırsal mahalle abonelerinin betonarme,Ayaklı
depolar,seramik, gömme ve sac depo temizliği (Resmi kurum, site
ve bina deposu; hacimleri 5-2OOO m3 aralığındaki depolar için)

Madde 2 GENEL HtJKÜMLER

a) TS l3287 belgesi olacak veya işyerinde sağlık meslek okullannın ilgili
böliimlerinden ya da i,iniversitelerin gıda, ziraat, kimya, biyoloji vb. bölümlerinden
mezun bir yönetici olmalıdır. Bu yöneticinin şirket biinyesinde çalışıyor olması ve
sigorta primlerinin (SGK) ödendiği ve devam ettiği ile itgili belge olacaktır.
Kanıtlayıcı belgeler işe başlanmadan sunulacaktır.

b) Depo temizliği siiıesince; en az üç işçi çalıştırılacak ve bu işçilerin sigorta primleri
ödenecektir. Giinde 5 adet içme sulıı deposunun temizliği ve dezenfeksiyonunun
yapılması iizerine giinliik planlar yapılacaktrr. Ancak yeteIli talep olmaması
durumunda, giinlfü gelen talep kadar planlama yapılacaktır.

c) Su deposunda kullanılan tiim i,irünlerin; içme ve kullanma sulu depolannda
kullanabilirlik, belgesi olan, gıda tiizüğiine uygun insan sağlığına zaran
olmadığına dair Sağlık Bakan_lığı onaylı raporlan olmalıdır. Bu tirünlerin CE
belgesi ISO belgesi ve TSE belgesi bulunmalıdır.İlgili belgeler ödeme evrağına
eklenecektir

Madde 3 DEPO TEMİZLİĞİ İı,r İı,cİrİ KURALLAR

a) Temizlik için yiiklenici ile depo sahibi arasında randew tarihi belirlenir.
b) Dezenfekte ve temizlik işlemine başlanmadan önce, depo içi ve çevresi için

aydınlatma te(ibatl kurulacak ve dezenfekte personeli tarafından gerekli güvenlik
önlemleri alınacaktır. t
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