
GEzici sAĞLlK ARAcl iLE 25o PERsoNELE sAĞLlK TARAMAS|,

yApıLMAsı HizMET ALıM işi rrxııir şanrıınvrsi

MADDE 1: AMAÇ
Bu teknik şartnamenin amacı; Gezici Sağlık Tarama Aract iıe DisKi GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE
eaĞLı iş yenıtniıııot çallşan 25O (iKiYÜZELLi) personelin yıllık periyodik sağlık taramasının
gerçekleştirilmesi için gerekli hizmet allml işinin detaylarl ile ilgili hususlarl amaçlar.

MADDE 2: KAPSAM
oisxi cıııtı. rvıÜoünıÜĞÜ MERKEZ VE BAĞtl iŞ YERIERiNDE çalışan ve aşağıdaki tabloda belirtilen
( Diyarbakır ilive bağlı ilçeler ) tüm çalışanları kapsar.

TABı.o

No isTENİLEN TETKiK[ER sAYl BiRiM

EKG 250 rişi
z PA- Akciğer Grafiği z5o Kişi

3
Biyokimya
(Glikoz,Üre,Kreatinin,Kolesterol,HDL,LDL,Trigliserid,A5T,ALT)

25o
Kişi

4 Hemogram 25o Kişi

5 odiyometri 250 Kişi

6 25o Kişi

MADDE 3: işiı sÜnesi:

Sözleşme İmzalandıktan sorıra işyeri teslim tarihi ile başlar ve 2 (iki) ay sonunda biter.

İşyeri teslim tarihi sözleşme imzalandılıtan sonra 20 ( vırmi ) giin içinde yapıln.
MADDE 4: TANıMLAR

_ ioınr: DİSKİ Genel Müdiiılüğiinü
-YüKLENici: Hizmet alımr işini yapacak olan; periyodik sağlık taraması hizmetlerini sunmak
tizere, gerekli donanrm ve personele sahip olan ve ilgili Bakarılıkça alanında yetkilendirilen
OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi)
GEzici isc ınacl: Sağlık taıamalannın yapıldığı tam donanımlı her koşulda çalışabilecek
Gezici İSG Araç izin Belgesine sahip tarama aracınl

MADDE 5: STANDART, MEVZUAT VE sERTiFiKAsYoN

1- PA A}ciğer Grafiği en az 35*35 ebadında Ttirk Radyoloji Derneğinin standartlanna uygun
olarak dijital çekilecek.

2- Odiyometri standart sessiz oda da kalibrasyonu yapılmış cihazJa eı az
500, 1 000,2000,4000,8000 herz frekanslannda ölçüleıek yapılacak.

3- EKG elektrot kullanılarak çekim yapılacak.
4- Kaı tetkiklerin tiiınü (eliza dahil) cihaz ile yapılacaktır.
5- 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve diğeı kanun mevzuatlara göre yapılacak.
6- Yüklenici, Gezici İSG Araçları, tetkiklerin yapılrş şekli ve belirtilen izin belgeleri (Gezici

Röntgen Hizmetleri (PA Akciğer FilmD İSG Araç İzin Belgesi, Gezici işitme(Odyoloji)
Tarama Testi İSG Araç İzin Belgesi vb.) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
29.04.201.6 tarih ve 54567092- 0100602-E19l9 sayılı (20l6i7) Gezici İSG Araçları
Genelgesinde belirtilen hükümlere uygun olacak ve gerekli izin belgelerini.(ekl ve ek2)
teklif aşamasrnda idareye sunulacaktrr. Yüklenici kendisine ait olan Gezici ISG Araçları
yetki belgelerini idareye teslim ettikten sonra sözleşme imzalanacaktr.

lü,İaıç
usu g:Mf,f}.!:3"

Şu9e &'iEğr:,u

1

Eliza (HBsAg, Anti HBs, Anti HcV, Anti HiV)



7- İdare, Gezici İSG Aracrnın Yiiklenici oSGB'ye ait olduğu (İl sağhk Müdiirlüğiinden alrnmış
izin belgesinden, aıacrn sahiplik bilğsi ve mevcut izinlerin geçerliligi İl saghk
Müdiirliiklerinderı .sorgularup) teyit edecektir. Herhangi bir şekilde başka bir kurum ve
kuruluşun gezici İSG aracrnın kullanılmaması- Gezici İSG-Aracı, araç donanrmr, araç
Personeli iÇn 201617 Saylı Genelge'de belirtilen izinlerin, Yiiklenici OSGB tarafindan
alındığının ve bu iziıılerin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdiirlüğiine İsc-«erip iizeriıden
bildirildiğinin teyidi İdare taıafindan yapılacak olup uygun olmayan Gezici İsG Aracının
tetkikler için kullarulmasına müsaade edilmevecektir.
MADDE o: yİxr,r,xİcİNİx sonunıı,uluxı,ınr

1- Tablodaki tetkikleı Yiiklenici tarafinda çalışanlann grup halinde çalıştığı alanlaıa ve ilçelere
gıdilip yapılacak.ve giinliik çahşma akışıru bozınayacak şekilde yapılacak.

2- Yıiklenici DİSKİ Genet Müdiiılüg-une Bağlı dim ilçeleİdeki posonel için Gezici İsG aracı
gönderecek

g- işİ ..v.ryT]mesinde görev alan peısonelin yeterliliği yasal şartlara uygun (bir radyoloji
teknikeri, bir odiYometri teknikeri ve hernşire (EKG çekiminde bay personel için bav heınşire
bayan personel için bayan hemşile) ) olacak.

4- Yüklenici sağlık taramasr için gerekli tiim araç gereci (sedye, paravzul, v.b.) kendisi
sağlayacak

5- liaşım, yemek ve diğer ttim giderler ftontrol teşkilatı hadil) yiikleniciye aittiı.
6- Yiiklenici iŞin siiresi bolunca idarenin koyduğu iş sağliğı ve gtlvenligi kura1 ve talimatlara

uygıın hareket edecek.
7- Yiiklenici hizmet kapsamında çeweye herhangi bir zarar vermesi durumunda sorum]uluk

yiikleni ciye aittir.
8- SonuÇlar her biı tarama bittikten 15 giin sonra ( İşin siiresi içinde ) iigili uzman hekim]erce

YorumlanmıŞ fiziksel dökiirnleri kişi bazında detaylan aşağda belirtildiği şekilde dosya.lanmış
ve taranmlş (dijital ortam) olarak idareye teslim edilecek.

a- Radyoloji uzman veya Göğüs Hastalıktan uzmaru tarafindan yorumlanmış, imzalı PA
Akciğer Grafiği ıaporu

b- Odiyometrist tarafindan yorumlanmış, imzalı ve grafikli odiyometri raporu
c- BiYokimYa veYa eırfeksiyon hastalıklan uzmanr tarafindan onaylanmış kan tetkikleri sonuç

raporu
d- Yiiklenici Coüd-19 önlemleri alınarak işi ytirütmek zorundadıı.

MADDE 7: GARANTİ şARTLAR| ve ÖDEME
1- İŞin belirtilen siirede bitrnernesi durumunda gecikmiş her bir giiı için teklif fiyatın binde altı

kadar ceza kesilir.
2- Bu teknik Şartnamedeki işin kapsamındaki periyodik sağlık tarama sonuçlannın hatalı olması

durumunda ytikienici hatalı olan sonuçlan üğetsiz olaıak tekraılayacak
3- YükleniciYe Personel listesi ve iletişim bilgileri işe başlama tarihinde verilecek. Personeli ile

görüŞme ve sonuçlandırma yiikleniciye ait olacaktır. Yiiklenici ve personelden kaynaklı
herhangi bir gecikmeden dolay idare sorumlu değildir.

4- İdarenin işlerinin yoğunluğrın<lan kaynaklı işlerin yoğunluğundan kaynaklı veya başka
sebepleıden dolayı gecikne yaşanması durumunda gecikmenin olduğu gün oahiı tiç gtın
iÇinde resmi yollarla idarenin bilgilendirilmesi geıekmektedir. Aksi takdirde idaıe daha
soııraki bildirimleri kabul etmeyecektir.

5- YükleniciYe YaP an tarama sayısı kadar ve iş bitiminde varsa cezalar kesildillen sorıra tek
hak edişte öderne yapılacak.

MADDE 8: YÜRÜRtÜLüK:
Bu Şartname 2 (iki) safa ve 8 (sekiz) maddeden ibaret olup işe başlama tarihi müteakiben
başlar ve 2 (iki) Ay sonunda biter.
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