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Madde l KAPSAM

Bu şartname T.C. Diyarbakır Büyiikşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdiirlüğü
tarafından Diyarbakır ii suulan içerisindeki, Diski abonelerine ait içme suyu depolan, resmi
kurum depolan ve Genel Müdiirlüğiimiize ait ana su depoları ile krsal mahalle içme sulu
depolan temizliği ve dezenfeksiyonu hiznetlerine ilişkin esas ve usullerini içerir.

Bu şartname, DİSKİ Genel Müdiiılüğli ile YÜKLENİCİ arasında imzalanacak
sözleşmenin aynlrnaz bir paıçası ve tamamlayıcı bir belge niteliğindedir

Yapılacak işin adı ve miktan aşağıdaki tablodaki gibidir:

Srra
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 depo|ar için)

Madde 2 GENEL IIü.IÜMLER

a) TS 13287 belgesi olacak veya işyerinde sağlık meslek okullarınrn ilgili
bölümlerinden ya da iiniversiteierin gıda, ziaat, kimy4 biyoloji vb. böli.im_lerinden
mezun bİr yönetici oimalıdır. Bu yöneticinin şirket biinyesinde çalışıyoı o]ması ve
sigorta primlerinin (SGK) ödendiği ve devam ettiği ile ilgili belge olacaktır.

b) Depo temiziiği siiresince; en az üç işçi çalıştınlacak ve bu işçilerin sigorta primleri
ödenecektiı. Giinde 5 adet içme suyıı deposunun temizliği ve dezenfeksiyonunun
yapılması iizerine giinlıik plaılaı yapılacaktır. Aıcak yetgrli talep olmaması
durumunda" giirıliik gelen talep kadar planlama yapılacaktır.

c) Su deposunda kullanılaı tiim ijrünlerin; içme ve kullanma sulu depolannda
kullanabilirlik, belgesi olan, gıda tiizüği,ine uygun insan sağlığına zaran
olmadığına dair sağlık Bakaıtığı onayiı raporlan olmalıdır. Bu tiriinlerin cE
belgesi ISO belgesi ve TSE belgesi bu]unmalıdr.

Madde 3 DEPO TEMiZLİĞİ İı,n İLGİLİ KURALLAR

a) Temizlik için yiiklenici ile depo sahibi arasında randeıu taıihi belirlenir.
b) Dezenfekte ve temizlik işlemine başlanmadan önce, depo içi ve çewesi için

aYdınlatrna tertibah kurulacak ve dezenfekte personeli tarafindan gerekli güveniik
önlemleri ahnacaktır.

c) Temizlik ekipleri su deposuna girmeden önce; Elektrikle çalışan ekipmanlannı
topraklı prize kaçü akrm rölesine tahp, enerjiyi kaçak akım rölesinden alacaktır.
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d) Dezenfekte yapacak oları ekip su deposuna inmeden önce kaskıru, gözlüğiinü,
maskesini, emniyet kemerini, çizme ve eldivenini ve diğer kişisel koruyucu
donanımlan eksiksiz oiaıak kullarıacaktır.

e) Depo içinde kalan su dalgıç pompa vasıtasıyla tahliye edilecekti.
f) Tek kullanımlık hijyen kıyafeti giyen dezenfelle personeli ip merdiven veya

uygun meıdiven ile depo içine girebilecektir.
g) Depo içinde fıziksel temizlik (çamuı,balçık,kum,inşaat atıklan,vb.gibi maddelerin

depo dışına çıkarılması) sağlanacaktu.
h) 150 Bar veya üzeri basuıçlı su kompresörü ile deponıır tilm ytizeyleri firçalanarak

temizlenecek. Su deposu yiizeyleri yıkarıdıktan sonra pas, mangaıı, kireç, yosun ve
teressubatlaI mekanik temizlik yapılarak giderilir ve dipteki kirli su tahtiye ediiir.
Bu işlem bittikten sonra depo şebeke suyu iie duıulanacaktır.

i) Deponun ttlm yiizeyleri Sağlık Bakarılığı'ndan onayiı içme ve kuilanma sulıına
kanştnlabilir dezenfektanlar ve kimyasallar ile dezenfekte edilecek olup
kesinlikle hipokiorit (Çamaşu suyu kuilaıulmamalıdır.)

j) Deponun dezenfekte işleminin bitrnesinden sonra deponun tiim yiizeyleri tekar
durulanacak hiçbir dezenfektan kalıntısı bırakrlmayacak.

k) yi.iklenici tarafindan veıilecek temizlik hizmetinde kullanacağı temizlik
kimyasallan, depo izolasyonuna zarax verrneyacek öze]likte olmalıdır.

l) Su temizliğinde bulunması gereken ekipmanlar 1) Kask, gözliık, çizme, gaz
maskesi, emniyet kemeri, ip merdiven ve altiminyum merdivenler. 2)Basınçh
yıkama makinesi, (su jeti), gerektiğinde Jeneratör, 5u tahliye pompaları, kaçak
akım rölesi. 3) pH ve Kloı ölçtim kitleri. 4)YaJıtım için ısı kaynak makinesi,
havalandırma fanlan, iş iskelesi. S)Taşıma ve nakliye araçlan olmalıdır.

m) Depo temizliği için depo temizlik kapaklannın açıiması/kapatılması, sökii]mesi vs.
işlemleri firma taıafindan yapılacaktır. kapatma sonr,§ı su akınüsı, kırık vs.
olmayacaktıı. conta yırtrlınası,su kaçırması vs. durumlarda conta değişimi firma
tarafi ndan yapılacaktır.

n) yiiklenici, su sağlığı ye Havza koruma Şube Müdtirlüğiince verilen program
doğrultusunda içme ve kullanma suyu depolanna ait temizlik hizmetini
gerçekleştirdikten ve gerekli ölçiimieri tamamladıktan sonra, 3 (üç) nüsha teslim
tutanağ. diizenlenmeli ve tutanakta deposu temizlenen kurumun yetkilisi veya
bina-site yöneticisi (krrsal mahallelerde mütar), firma yetkilisi ile su sağlığı havza
koruma şube müdtırlüğü yetkilisinin veya Dıskı ilçe şube yetkiliteri tarafından
imzası bu]unacaktır

o) Depolann Temiztik ve dezenfektesi yapılrnadan önce ve sorırasına ait fotoğafları
renkli çıktı baskısı teslim futanağına ek olarak idaıeye teslim edilınelidir.

Madde 4 iş cüvnNı.,İĞİ \T, MESLEK EĞİTİMİ

a) Yİildenici, iş başındaki personellerin iş gtıvenliğini sağlayacaktu.
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b) Yüktenici firma hiçbir ikaz ve ihtara geıek kalmaksızın liizumlu eğitimleri bütiln
işçilerine vermek zorundadır. Bu itibaıl4 tazihüdiin ifasında gerek ihmal ve emniyet
tedbiılerini zamanında almak ve kazalaıdan korunma ve çareleıiıi dikkatsizlik,
tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple
vuku bulacak kazalaıdan ve zararlardan idareye ve üçiincü şüıslara karşı yiiklenici
firma sorumludıır. Yüklenici firma işçi sağlığı ve iş gıivenliği tiizıiğü hilkiimlerine
göre işçilerin sağlığını korumak iizere heı ttirlü sağlık tedbirlerini sağlayacaktır.

c) Her ti.irlü işçi ve işveren hakkndaki haklardan dolayı işçi alınması veya işçi haklaruıın
ödenmesi, işçi çıkanlması gibi tiim sorumluluklar yiikleniciye ait olup, idare hiçbir
sorumluluk taşımayacaktır.

d) Ytlklenici bilgi ve beceri gerektiren konularda personeline hizmet içi eğitim programı
uygulamak_la yiikilm]üdü.

Madde 5 yÜ«r,nNİcİMN YüKüMLüLürr,Bnİ \.E HUIOKİ MESULİYETİ

a) Yiiklenicinin çalıştırdığı tıim personel sigortaiı olmalı Periyodik Sağlık
konnollerinde geçmiş olmalı ve gerekli (ISG kanunlanna uygun) sağl* raporu
buluııırıalıdu.

b) Yi.iklenici, kendisine veya çalıştırdığı personele teslim edilmiş her nirlü alet,
edevat ve demirbaş malzemenin kulianımından ve korurımasından mesuldiir.

c) DİSKİ Genel Müdıirlüğii, Su Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı Su Sağlığı ve
Havza Koruma Şube müdiirlüğiini.in belirlediği ikaz ve kurallara uyulmaması
halinde gerekçe göstermeden ilgili kişi veya kişilerin değiştirilmesini talep etrne
hakkına sahiptir. Değiştirme talebi firma tarafından en geç 48 saat içerisinde
gerçekleştirilecektir,

d) Ytiklenici tarafindan görevlendirilen personelin herhangi bir nedenle yaıalanması
veya ölmesi halinde DİSKİ Genel Müdtirlüğü hiçbir şekilde sorumlu değildir.

e) Ytiklenici, İDARE adına herhangi bir söz verme, basın dulıırusu yapm4 ödeme
alıp veya müsup yapma gibi dawanış içinde olmayacaklardu.

I Yiiklenici; Müiyetinde çalıştırüğı tiim personelinin kuswlanndan dolayı kuruma
veya üçiincü şa}ııslaıa verdiği zarar ve ziyandan sorumlu olacak ve o ay
içerisindeki hazırlanacak hak edişinden kesilecektir.

c) Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi esnasında hazırlanmış
evrak, bilgi ve arşiv tamamen İDaRE'nin malı olacaktır. Ytiklenici, İDaRE'nin
yazılı onayı olmaksızın bun]an sözleşme kapsamındaki hizmetler dışında herharıgi
bir başka işte kullanamaz.

h) DİsKİ, Su SağIığ ve Havza Koruma Şube Müdiiılüğİince depo temizliği için
yilkleniciye İş emri iie iletilen talep dilekçeleri en gİç Üç (3) iş gtlntl içinde
sonuçlandınlacaktır.

i) Depo temizliği yapıları kurumlardarı temizliğe müteakiben hak ediş iş ve
işlemlerinde kullanılacak olan depo temizlik tutanağı kurumun imzaya yitkiıi
amiri tarafindan, site ve bina depolan ise site ve bina yöneticisi tarafinıaı bizzat
imza-lattınlacaktır. Aksi halde depo temizleme tutanak]ar kabut edilmeyecektir.j) yi,ikleniciye, Dıskı tarafındarı depo temizliği için talepte bulıuıulmadığı stırece
yiiklenici tarafındarı resen yapılan depo temizlikJeri kıırumumuz nazannda dikkate
alınrnayacaktu.

k) Resmi kurum, site, bina deposıı, kuruma ait depolar merkez ve lorsal mahalleler
dahil yapılacak depo temizliğinde kullarulacakmalzeme, yapılacak iş
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işlem, personel temini, depo temizliği için yapılacak elektrik bağlaıtlsl depoya
ulaşım ve depoların temizliği için geri kalaıı bütiin iş ve işlemlerden Yüklenici

tamamen sorumlu olacaktıı.
1) Yllklenici belirtilen şartlan yerine getirmediği zaman krırumrın sözleşmeyi tek

talaflı olarak feshedeceğini ve yiikleniciye yapılacak cezai ve mali
yuktlmlÜtlklerin yiiklenici tarafindan peşinen kabul ettiğini yiiklenici taahhüt ve
beyan etnektedir.

Madde6 MALİHÜKÜMLER

a) Ödemeler hak edişler şeklinde hak ediş dosyası hazırlanarak ödenecektir,
b) Hizmetin yapıldığ aya üi ceza varsa o aya ait ödeme yapılırker1 zaftI ziyan ve ceza

hesap edilerek kesilecektir.
c) Katrna Değer Vergisi İDARE taraflndan ödenecektir.
d) Bu sözleşmenin imza]anmasındarı sonra vergi, harç, resimlerin ihdası, personel

ücretleri ile ilgili fonlann ihdası vb. gibi nedenlerle 1,iiklenici İDARE'DEN
sözieşmede belirtilen ücretten fazla bir ücret talep edemez.

e) Yiiklenicinin her ay vergi borcu ve SGK boıcu yoktur yazısı alınacak. Vergi veya
SGK borcu varsa aylık hak edişten düşüdiikten sonra ödeme yapılacaktır.

Madde 7 İş bu Teknik Şartname bu madde ile birlikte 7 (yedi) maddedir.23.06.2021
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