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Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

25.07.2022

Hastanemizin İhtiyacı olan 6 Kaleın İlaç Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi,
teklitlnizde tesli[nat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederim

H],lYAÇ LISTES

S.No MALZEME ADl U t] I] KODU Sut Kodu Miktar [] iriın Birim Fiyat Toplam Tutar

l Adrenalin 0.50 mğml l mlAmpul 3.00( ı\de,t

] Neostigmin meti[siilfat 0.5 mg/ml lnı / Iv / Sc
6 Amoul 1.20( z\dc,ı.

) İnsan altıuıı-ıiııi 20o/o lO0 ınl IV Flalt<«ın l0( ı\deıt

.t l.voheksol l00 mg/ml l00 ml Flakon l0( ,\de,ı

5 Dimenhidrinat.50 mg l ml Ampul 1.00( ı\de,{

5 Tenoksikam 20 mg IM/IV Flakon 3.00( Adet

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 27.07.2022 Saat 10:00

l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mali Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliıniılıde teklifte belirtilerr kalite ve ınarka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeypcek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya a}fl ayrı yapılacaktır.
5. Verilen süre içeııisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

1,apılacaktır.
7, 'l'edarikçi t'irma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
8, Tedarikçi firma bunların Sut hüküm|eri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından soruınludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarınııı eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmamaşı halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafindan tedarikçi lırmaya rücu edilecektir.

9, Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarn idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zonınludur.
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iıaç rnxxir şınrNavınsi

l-Teklif edilecek ileıçlar, T.C. Sağlık Bakanlığı'ndaıı rrılrsat alnıış ve Bakanlık tarafından
lbelirlenmiş yönetmelil< ı,e genelgelere uygun olınalıdır.
2- İlaçların her kaleıni Sağlık l}akanlığı'nın ruhsat formülüne uygun ı,e [:iakaıılık tarafından lıabul
,edilip, onaylanan orijinal aınbalaiında olacaktır. İlaçlarırı hastane aınbalajlı olanları ttırcih
,odilecektir. Ambalaj .içerisinde çıkan eksik miktarlar fabrikasycın anıbalajı olsa dahi
tamamlattırılacaktır.
,3- Bütün ilaçlar T.C. Sağlık l}akanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nuır "Beşeri '[ıbbi

[jrünler Ambalaj ve ]tıl.i}<etleıne Yönetmeliği"ne uygun olarak teslim edlilecektir. İlacın anıbalajı
,üzerinde; ilacın ismi, ıseri ııumarası, imalat tarihi, koııtrol numarası, s,:ın ]kullannıa tarihi yaz"ılacak
ve ambalaj içerisinde ilaca ait Prospektüs/Ku|lanma'falimal.ı/Kısa Ürün Bilgisi bulunacaktır İlaç
üzerindeki etiketler cliişıneyecek şekilde olacak, ampulüıı üzerindı;ki isıimler ve miatlar
silinmeyecek şekilde ,yıız,ılacaktıı,. İlaç ambalajının üzerinde orijinal baslrı kartıkod bulunaçaktır
4-Muayene komisyoırıı gerek gördüğü ilaçların her serisinden örne,k aılıp, gtırektiğinde Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü - Ilalk Sağlığı Labonatuarları Daire
Başkanlığı'na analıi:ı, iiçin gönderilecek ve ana|i,z ücreti, kontrol i,şin gtinderilen ilaçların
.maliyeti yüklenici f-ırmaya ait olaçaktır
S-Raf ömrü 2 yıl ve claha uzun süreli olan ilaçların teslimat tarihi ile sc,n kullanma tarihi
arasında en az 12 ay stire bulunınalıdır, Miadı 2 1,ıldan az o|arılaı, iç-in teslinıat tarihi ileı son
kullanma tarihleri arasıııda en az9 ay süre bıılunmalıdır.
6-Lİstede yer alan tüın parenteral ilaçlar A.,,rupa Farmakopıesi Parenteral Preparatlar
Monografina göre "...ap.irojen olmalı veya lıakteriyel endotoksin içernıemelidir."
7-İthal ilaçların tes].inıi sırasında idare tarafindan istenildiği tak,jirde Sağl* Bakanlığı
tarafindan verilmi ş il lra.[ izin bel ge si getiri lecektir.
8-Yüklenici firma teıslim ettiği ilaçların miktarlarını, lıirim fiyatlarını ve son kullanma
tarihlerini fatura ü;ıerinde yazı|ı olarak belirtecektir. N4alların jdareniıı 1gösterdiği depoya
taşınması yükleniciy,o ait olup Muayene Kalıul Yönetmeliğine uyguı,l yapılacaktır.
9-İlaçlar miadının «l,c,lmasına 3(üç) ay kaldığında yüklenici firmaya bildirilınek şartıyla,
yüklenicinin sözleşmesi sona ermiş olsa bile bildirilen adet kadarı fiyat l?ırkı gözetmeksizin
yüklenici tarafından N{adde 5'te belirtilen koşullara uygun nıiatlı ilat;ılarla l5 iş günü i<;inde

değiştirilecektir. Bildirirn yüklenici firmaya idare tarafından yazılı olaraık yapılacaktır. Sözleşme
bitmiş olsa dahi ürün lıastane eczanesinde tükenene kadar bu maıJde geçer|i ve yüklenicinin
sorumluluğunda olacaktlr.
10- Sağlık Bakanlığı l.arafından kısıni veya taınamının tcıplatılmasına karar verilen, hatalı ür<ıtilen

seriye ait ilaçlar yiiklenici tarafından geri alınıp, aynı miktard,a tıatasız serideki ila,; ile
değiştirilmelidir. Eğer;

a) Aynı firmanın hatasız seride ürünü yok ise, dalıa pahalı olan eşdeğer üı:,ün 1esliın edilmelidir.

b) Ilşit ve yüksek bedelli ürünün piyasada oImadığı üretici firına lıelgesi ile resmi olarak
belgelendirilirse düşiik bedelli üründen, alınan ve verilen ilaçların KDV Hariç Depocu Satış
Fiyatları üzerinden lıesap yapılarak kamu zararı oluşmayacak şekilde: toplaım yekün beclelini
sağlayan miktarda ürtinı l5 gün içerisinde teslim edilmelidir.
c) Bakanlığ:ım|zca ruhsatlı eşdeğer ürün yok ise, hastanenin uygun E;örclüğü herhangi bir ürünle,
yasaklama tarihindeki fiyat üzerinden kamu zararı oluşmayacak şeıkilıJe değişim yapılmalıdır.
Piyasadan toplatılan ilacın ve taşımanın maliyeti yüklenici firmaya aittir.

11- Teklif edilen ila.çlıırın alım neticelendikten s«ınra lıaşka nıuadil ile dıığiştirilmesi liabul
edilınez. Ancak; yüklenici firma, piyasada buluıımayan r,el,a başka bir nedenden dolayı ttıslim
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edemediği alım listesinde bulı"ınan i[açlarla ilgili aşağıdaki hi.iktimler gerçekleştiği takdirde başka
ınuadil ilaç teslinı edelıilir.
a) Sözleşmede yer alan ilacın üretileınediği veya ithal edilemediği resmıi olaral< belgelendiğinde
ınuadi1 ilaç kabul edil,ıbileçektir.
lı) İdari şartı,ıamede yor alan ıniicbir nedeıılerle söz konusıı ürüııü teslim edemediğini belgelediği
i.aır,an muadil ilaç kabul edilebilecektir.
c) Bu durumda getirilen muadil i|acın fiyatı, alımda karara lıağlanmışi ürünün l(DV hariç depocu
satış fiyatından az olamaz. (jrün kuruma fatura edilirken, alımda lçariıra balğlanmış alış Iiyatı
iizerinden fatura edi le oektir.

l2- İstekliler teklifleriııde ürüne ait 13 haneli barkod nunrarasını beliıtecelcerdir
t3- Faturalar kaybolına.malan için ilaç kutularındaıl ayn teslim edilecektir. İiTS kaydı zcırunlu
ıılan ilaçlar için faıura iizerinde firmaya ait GLN nuıTıarası v,e F'TS numalasr yazılmış
olmalıdır.
14- İlaç Takip Sist,,ırni için ilaç kutularında karekod zorunludur,. Bu karekodlar e:xcel

_[ormatında elektroni]i< ortamda ve/veya pts no olarak faturalara ya,zmak suı,etiyle hastanıılere
,ye merkeze bildirilçcıektir. Hastanelere teslim edilen ürünler İlS 'ye yüıklenici taralından
lbildirilecektir. Hastaııeye ürünlerin tesliııatı sistenıe yapılan bildirim üzerinden yapılacııktır.
,Bildirimi yapılan ürürıler İTS işleııleri için PTS ID no ile kodlanacak ve P'I"S ID no'ları irsaliye
iüzerine işlenecektir. ,Ayrıca İlS UllOlrim içeriği yüklenici tarafındiın .XML formatında CD'ye
,yüklenip hastaneye gcinderilecek veya bildirilen e-posta adresine iletileceI<tir, Bildirime ait bilgiler
(PTS no veya XML Dosyası) ilgili evrakta kısaca bulunınası teslimat için şarttır. Bildirimi
,clmayan ürünler tesliın alınmayacaktır.
15- Teslim edilecek birirne gelen ilaçların depolanacak alarıa taşıtılması yükleniciye aittir,

l6- Yüklenicinin getiı:<liği ilaç koınisyon tarafından muayene edilerek, şaıtnanıeye uygun cıl,anlar

lkabul edilecek, uyguıı olmayanlar ve yapılan kontrolde kırık, boş, bıozuko eksik ve kullanılıımaz
,durumda olduğu tespit edilen miktar kadar ilaç yükleniciye iade e,dilecektir. Bu durtımda
yüklenici Muayene Kabul Yönetmeliği çerçevesiııde 3 (üç) iş güııü içinde şartnameye uygun
nıal getirecektir İlaçlar clepoya teslim işlemi tamamlanıncal,a kaclar oluışacak her türlü hasar ve
:zarar yükleniciye ail.tir, Soğuk zincire tabi olan ilaçlar soğuk zincir şartlanııa uygun o];arak

içinde Data Logger ve/'veya İndikatör bulunan köpük kutularla teslin:ı edilecektir.
17- İhale listesinde etken madde adıyla yer alan ilaçlar için; istenen etken maddeyi, istenen
miktarlarda ihtiva edecek ve istenen formda ( tablet, clraje, ampul, flakon vb.) cılacaktır.
Sehven bile olsa isttınen miktar ve Etken madde değişikliği yapan yükleınici istenen etken
maddeli ilacı getirmekle yükümliidür. İ|açların farmasötik şekilleri h:rtalı yazılmış ise, listede
yazılmış bu ilaç için y,üklenici tarafından satışa sunulmak üzere Sağlıl;. Bakaınlığı'ndaıı alınmış
bulunan ilaç ruhsatında kayıtlı farmasötik şekil esas alınacaktır. (Örneğin dra.je yerine kapsül veya
tablet, ampul yerine flakon, şurup yerine süspaıısiyon yazılmış olabilir.)
18- Herhangi bir ilacııı Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılmast veya imala.tçı tarafindan geri

çekilmesi halinde yiiklenici, aynı ilacın kullanıma uygun ıılan serisi ile değliştirecektir. İlacın
imal veya ithalinin iptali veya yasaklanması halinde y,üklenici idarı,ılerde bulunan ilaçların
bedellerini tanzim etıne kte yükümlüdür.
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