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Hastanemizin ihtiya|ı olan 2 Kalem İlaç Alımı işi satın alınacaktır. llgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederim

iHı,iyAç ı.iSı-lilSi

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarih[ :25,05.2022
l-Teklif edilen Fiyat KDV hariç ol|cal.tır.
2- Mall Hizmet ve Yapım işlerinde ğerekli tum nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3_ Alıma Hile, desise, vait, tehdit, rlufuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununur
i lgil i hükUm leri uygulanacaktır.
 -Malzeme tesliminde teklifte belir{ilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5_ Bu mektupla birden fazla malPeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifleı
degerlendirilmeyecek, degerlendirn,ie tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayn yapılacaktır.
6-İerilen süre içerisinde teslim edillneye teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içeri§inde oIacaktır, Kapalı zarf içerisinde teslim edilmeyen teklifler gecersiz olacaktır.
9-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip(Muhasebe biriminin nakit durumuna göre') ödeme yapılacaktır.
lO-T'edarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
ll-Tedarikçi firma bunların Sut htikumleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur,Geri ödeıne kurumu barkod ve

Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilditi olarak TITUBB - ÜTS kayıtlannın esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas

almayacaktır,anılan kurumun herh{ngi bir surQtte malzeme barkod ve sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme

yapmaması halinde oluşan zarar ne{eniyle idare tarafindan tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
l2-Yüklenici yapılan işe ilişkir! hakediş ve alacakalnn idarenin yazıl.ı izni olmak.sızın başkalarına devir veya temlik
edemez.Temliknamelerin noterlikçğ düzenlenmğsi ve idafe tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıınası zorunludur.
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Toplam TutarMALZEME ADI

Pantoprazol sodyum 40 mg lV

Btıpivakain hidroklorür 5 ıngiınl 4 ınl Aınpul

Dlhili:560{'llf0322 32l 57 52 e_mail :yu regi rdh.satinalma(} sagli k.gov.l.r



iı,ıç rrxNix şa,nrNaıvrnsi

l-Teklif edilecek ilaçlar, T.C. Sağlık Bal<anlığı'ndan ruhsat alnıış ı,e f]lakanlık tanafından
belirlenmiş yönetınelik ve genelgelere uygun olmalıdır.
2- İlaçların her kalemi Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat formülüne uygun ve Ba[<aıılık taraijndan kabul
edilip, onaylanan orijiıraI ambalajında olacaktır. İlaçların hastane arrıbal4jlı olanları tercitl
edilecektir. Ambalai içerisinde çıkan eksik miktarliır fabrikas1,orı aı:nbalajı o1s;a dahi
taınamlattırılacaktır.
3- Bütün ilaçlar T.C. Sağlık Bakan|ığı Türkiye ilaç ı,e T'ıbbi Cihaz Kurumu'nun "I}eşeri Tıbbi
Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği"ne uygun olarak teslim edilteceltir. İlacın ambalajı
üzerinde; ilacın ismi, seri numarası, imalat tarihi, kontrol numarası, son kı:llanıma tarihi yazılacak
ve ambalaj içerisinde ilaca ait Prospektüs/Kullanma Talimatı/Kısa Ürün Eiilgiııi bulunacaktır. İlaç
üzerindeki etiketler düşmeyecek şekilde olacak, ampulün üzerindel<i isinrler ve miatlaı,
silinmeyecek şekilde yazılacaktır. Ilaç ambalajının üzerinde,orijinal baskı karekod bulunacaktır
4-Muayene komisyonu gerek gördüğü ilaçların her serisinden örnek alıp. gerektiğinde Sağlık
Bakanlığı HaIk Sağlığı Genel Müdürlüğü - HaIk Sağlığı L,aboratuarları Daire
tsaşkanlığı'na analiz için gönderilecek ve analiz ücreti, kontrol için g,5ndgrilen ilaçların
maliyeti yüklenici firmaya ait olacaktır
S-Raf ömrü 2 yıl ve daha uzun süreli olan ilaçların teslimat tarihi ile s<ın kullanm:a tarihj
arasında en az |2 ay süre bulunmalıdır. Miadı 2 yıldan az olanlar için, tes.[imat tarihi ile son
kullanma tarihleri arasında en az9 ay süre bulunmalıdır.
6-Listede yer alan tüm parenteral ilaçlar Avrupa Farmakopesi Parçnteral Preparatlaı,
Monografına göre "...apirojen olmalı veya bakteriyel endotoksin içermeımelidir."
7-İthal ilaçların testimi sırasında idare tarafindan istenildiği takdirde Sağlık Bakanlığı
tarafindan verilmiş ithal izin belgesi getirilecektir.
8-Yüklenici firma teslim ettiği ilaçların miktarlarrnı. birim fiyatlaırını ve son kuıllanma
tarihlerini fatura üzerinde yazı|ı olarak belirtecektir. _Malların idarenin gösterdiği depoya
taşınması yükleniciye ait olup Muayene Kabul Yönetmeliğine uygun yapıJlacaktır,
9- İlaçlar miadının dolmasına 3(üç) ay kaldığında yijıklenici firnıay,a bildirilmek şartıyla,
yüklenicinin sözleşmesi sona ermiş olsa bile bildirilen adet kadarı fiy,at liarkı gözetnıeksizirı
yüklenici tarafından Madde 5'te beliıtilen koşullara uygun miatlı ilııçlarla 15 iş günii içindeı
değiştirilecektir. Bildirim yüklenici firmaya idare tarafındıın yazılı olarak yapı|acaktır. Sözleşmeı
bitmiş olsa dahi ürün hastane eczanesinde tükenene kaclar bu madde 1geçerli ve yüklenicinirı
sorumluluğunda olacaktır.
10- Yüklenici ecza deposunun herhangi bir nedenle faaliyeti durmuş olsa dahi, ilacı teslirn edilen
üretici veya ithalatçı firma stoklar tükeninceye kadar rniat ve her türlü sebeple (toplanma
yasaklama vb.) değişimden sorumludur.
11- Sağlık Bakanlığı tarafından kısmi veya tamamının toplatılmasına kıırar verilen, hatalı üretilen
seriye ait ilaç|ar yüklenici tarafindan geri alınıp, aynı miktarda hatasız: serideki ilaç ileı
değiştirilmelidir. I]akanlığımızca ruhsatlı eşdeğer ürün yok ise, hasteınenin uygun gördüğü
herhangi bir ürünle, yasaklama tarihindeki fiyat üzerinden kamu za,rarı oluşmayacak şekildeı
değişim yapılmalıdır. Piyasadan toplatılan ilacın ve taşınıanın maliyeti yüklenici firmal,a aittir.

12- İstekliler tekliflerinde ünine ait 13 haneli barkoıi numarasını belirteceklerdir
13- Faturalar kaybolınamaları için ilaç kutularından ayrl teslim edileçel<tir. İTS kal,dı zorunlu,
olan ilaçlar için fatura üzerinde firmaya ait GLN numarası ve P.lS numarası 1,azılmışi
olmalıdır.
14- İlaç Takip Sistemi için ilaç kutularında karekod zorunludur. Bu karekodla.r exce]l
formatında elektronik ortamda velveya pts no olarak faturalara yazıııak suretiyle hastanelere
ve merkeze bildirilecektir. Ilastanelere teslim edilen ürünler İTS 'ye yiiklenici tarafındaııı
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bildirilecektir. llastaneye Lirüıılerin teslimatı sistenıe yapılaır bildiriın iizerinden yapılacaktır"
Bildirimi yapılan iirünler İTS işlemleri için PTS ID nıı ile kodlanacak ve P'IIi ID no'ları irsaliye
iizerine işlenecektir. P]'S no ilgili evrakta kısaca buluııması teslimat için şarttır. Bildirimi <ılmayarı
iirünler teslinı alınıııayacaktır.
15- Teslim edilecek biriıne gelen ilaçların depolanacak alana taşıtılması yükleniciye aittir.

16- Yüklenicinin getirdiği ilaç konıisyon tarafından muayene edilerek, şartnafneye uygurı olanlan
kabul edilecek, uygun olmayanlar ve yapılan kontrolde kırık, boş, bozul<, eksik ve kulla.nılamaz
durumda olduğu tespit edllen miktar kadar ilaç yiikleniciye iade ed,ilecektir. Bu clurıımda
yüklenici Muayene Kabul Yönetmeliği çerçevesinde 3 (üç) iş günü içinde| şartnameye u},gurı

mal getirecektir İlaçlar depoya teslim işlemi tamamlanıncaya kadar o_luşacalı her türlü lrasar ve
zarar yükleniciye aittir. Soğuk zincire tabi olan ilaçlar soğuk zincir şartlarına uygun olarak
içinde Data Logger ve/veya İndikatör bulunan köpük kutularla teslim edilecektir.
17- Herhangi bir ilacın Sağlık Bakanlığı tarafindan toplatılnrası veya imalııtçı tarafinclan geri
çekilmesi halinde yüklenici, aynı ilacın kullanıma uyguxl olan serisi ile delğiştirecektir. İlacırı
imal veya ithalinin .iptali veya yasaklanması halinde yüklenici idarelerdeı bulunan ilaçların
bedellerini tanzim etmekte yükümlüdür.
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