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Hastanemizin ihtiyacı olan 5 Kalem İlaç Alımı işi satın alınacaktır, İlgilendiğiniz takdirde K,D,V. hariç fiyat teklifi göndermenizi,
teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arlrica ederinr

İurİyeÇ L,iS],ESİ ffi,r",
S.No lvtALZEME ADI Mil<tar Birim Birim Fiyat Toplam Tutar

Siklopentolat HCl1% Göz Damlası l0C ,\det

z Fen i l e fri n H idroklorür o/o2,5 O ftalmi k So l üsyon 5C ,{det

Pirasetam l ğ5 ml lV 12 mlAmpul 3.60c ,Adet

[nsülin glulisin l00 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş j0( ,Adet

) Dekstroz 5 % l00 ml Solüsyon PE/PP/PVC İnftizyonluk Şişe/ Torba (Setsiz) 1.00( ,Adet

Dik\at Edilecek Hus[ıslar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:26 .09.2022
l-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mall Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakli$e işlemleri ytlklBnici firma tarafinfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma sİıretiyle fesat ka|ıştıranların tespit edilmesi halinde yne 4734 sayılı Kİ Kanununun
ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve mar[a esas alınacak; benzer, muadili vb, Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif ğOnderilmiş ise] her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler
degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemeniİı toplam bedeli [izerinde veya ayrı ayn yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler de$erlendirmeye al]ınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazıh tüm şartları ayneiı kabul etmiş sa!ılacaktır.
8-Verilen Teklifler Kapalı zarf içerisinde olacaktır. fapah zarf içeri§inde teslim edilmeyen teklifler gecersiz olacaktr.
9-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal e{mesini müteaki|(Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
l0-Tedarikçi firma alımma ilişkin olarak düzenleyecğği faturada mal{emenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
l l-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultus[ında dogru eşle§tirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut
kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtl{rının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtl.ırı esas
almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette {nalzeme barko{ ve Sut kodunun doğu eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tara$ndan tedarikçi {'ırmaya rücu edilecektir.
12-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve {lacakalrın ida|enin yazıl.ı izni olmaksızın başkalarına devir veya tem|ik
edemez,Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafinclaıi istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
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l-Teklif edilecek ilaçlar, T.C. Sağlık Bakaınlığı'ndan ruhsat almış ve Bakanlık tarafından
belirlenmiş yönetmelik ve genelgelere u},gun oImalıdır.
2- İlaçların her kalemi Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat formülüne uygun ve Bakanlık tarafından kabul
edilip, onaylanan orijinal ambalajında olacaktır. İ|açların hastane ambalzıjlı olan]iarı l_ercih

edilecektir. Ambalııj içerisinde çıkan eksik miktarlar fabrikasyon ambalajı olsa dahi
tamamlattırı lacaktır,
3- I}ütün ilaçlar T.C. Sağlık Bakanlığı 'Türki;ıe ilaç ve Tıbbi C]ihaz Kurunıu'nun "Beşeri Tıbbi
Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği"ne uygun olara\ teslim e,Cilecektir. İlacın anıbalajı
üzeı:inde; ilacın isıni. seri numarası, imalat tarihi. kontrol numarası, son kullanma tarihi yaz:ılacak
ve ambalaj içerisinde ilaca ait Prospektüs/Kullanma Talimatı/Kısa Ürün Bilgisi buluna,;aklıı,. İlaç
üzerindeki etiketler düşmeyecek şekilde c,lacak, ampulün üzerindeki isimler ve rrıiatlar
silinmeyecek şekilde yazılacaktır. İlaç anrbalajının üzerinde orijinal baskı karekocl bulunaciaktır
4-Muayene komisycınu gerek gördüğü ilaçların her serisinden öınek ;alıp, gerektiğirıde Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü - Halk Sağlığı Laboratuarlarr Daire
Başkanlığı'na analiz için gönderilecek ve analiz ücreti, kontrol ıiçin gönderileıı ilaıı;ların
maliyeti yüklenici firmaya ait olacaktır
S-Raf ömrü 2 yıl ve daha uzun süreli oları ilaçların teslimat tarihi ile son kullanma tarihi

arasrnda en az 12 ay süre bulunmalıdır. Miadı 2 yıldan az o|an|ar iç:in teslimat tarihi ile son
kullanma tarihleri arasında en az9 ay süre bdunmalıdır.
6-Listede yer alan tüm parenteral ilaçlıar Avrupa Farmak.opesi Parenteral Prepeıratlar
Monografına göre "...apirojen olmalı veya bakteriyel endotoksin içerınemelidir."
7-İthal ilaçların teslimi sırasında idare tarafindan istenildiği tal:clirde Sağlık Bakiınlığı
tarafindan verilmiş ithal izin belgesi getirilecektir.
8-Yüklenici firma teslim ettiği ilaçlarrn miktarlarını, birim fil,atlarını ve son kullıınma
tarihlerini l'atura üzerinde yazılı olarak beılirtecektir. Mallarıır idarenin gösterdiği depoya
taşınması yüklenici5,e ait olup Muayene Kabul Yönetmeliğine uygun yapılacaktır.
9-İlaçlar miadının dolmasına 3(üç) ay kaldığında yüklenici firmaya bildirilme|< şıı;ttıyla.
yüklenicinin sözleşnresi sona ermiş olsa bilı; bildirilen adet kadarı f'iyat farkı gözetmeJt<sizin
yüklenici tarafından Madde 5'te belirtilen koşullara uygun miatlı ilaıçlarla l5 iş giinü içinde
değiştirilecektir. Bilclirim yüklenici firmaya iclare tarafından yanlı olarak yapılacaktır Söııleşme
bitmiş olsa dahi üriin hastane eczanesinde tükenene kadar bu madde geçerli ı,e yiiklenicinin
sorumluluğunda o 1acaktır.
10- Sağlık Bakanlığı tarafından kısmi veya tarnamının toplatılmasına kaırar verilen. hatalı üretilen
seriye ait ilaçlar yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız seridel,ıi iIaç ile
değiştirilmelidir. Eğer;
a) Aynı firmanın hatıısız seride ürünü yok ise, ıiaha pahalı olan eşdeğer üirün teslinı edilınelidir.
b) Eşit ve yüksek bedelli ürünün piyasada olmadığı üretici firma belgesi ile reı;mi «ılarak
belgelendirilirse düşük bedelli üründen, alınıın ve verilen ilaçların K.DV tlariç Depociıı Satış
Fiyatları üzerinden hesap yapılarak kamu zıırarı oluşmayacak şekilde toplaın yekün btıdelini
sağlayan miktarda ürün l5 gün içerisinde teslirn edilmelidir.
c) I}akanlığımızca rı"ıhsatlı eşdeğer ürün yok ise, hastanenin uygun gördüğti lıerhangi bir iirünle.
yasaklama tarihindeki fiyat üzerinden kamu zararı oluşmayacak şekilde değişim vapılnıalıdır.
piyasadan toplatılan ilacın ve taşımanın ınaliye,ti yüklenici firmal,a aittir.
1l- Teklif edilen ilaçların alım neticelendilıten sonra başka muadil ile değiştirilnıesi kabul
edilmez. Ancak; yüklenici firma, piyasada bulunmayan veya başka bir nedenclen dolayı teslim

,§-yİ*ffi#,
Eczacı ffir-;ı



edeınediği alım listesinde bulunan ilaçlarla ilgili aşağıdaki hüküınler gerçekleştiği takdirde lıaşka
muadil ilaç teslim edebilir.
a) Sözleşmede yer alan ilacın üretilemediği veya ithal edilemediği resnni olarak belgelendiğinde
muadil ilaç kabul edi lebilecektir.
b) İdari şartnamede yer alan mücbir nedenlerle söz konusu ürünü teslim edemediğini belgelediği
zaman muadil ilaç kabul edilebilecektir.
c) Bu durumda getirilen muadil ilacın fiyatı. alımda karara bağlanrnış ürünün KDV hariç depocu
satış fiyatından az olamaz. Ürün kuruma fatura edilirken, alımda kaı,ara bağlanmış alış fiyatı
üzerinden fatura edilecektir.
l2- İstekliler tekliflerinde ürüne ait 13 haneliı barkod numarastnı beliıteceklerdir
13- Faturalar kaybolmamaları için ilaç kutulıırından ayrl teslim edilecektir. İ'I'S kay,Jı zıırunlu
olan ilaçlar için fatura üzerinde firmaya ait GLN numarasl ve PTS nunlarası ya:z,ılmış
olmalıdır.
14- İlaç Takip Sistemi için ilaç kutulann,Ja karekod zorunludur. Bu kareko<llar excel
fcırmatında elektronik ortamda ve/veya pts rıo olarak faturalara yaznıak sureti1,le hasta.ı:ıelere
ve merkeze bildirilecektir. Hastanelere teslim edilen ürünler İ'I'S 'ye yüklenici tarafindan
bildirilecektir. Hastaneye ürünlerin teslimatı sisteme yapılan bildirinı üzerindeıı yeıpılacaktır.
Bildirimi yapılan ürünler İTS işlem|eri için P.lS ID no ile kodlanacak,ve PTS ID no'liırı ir:;aliye
üzerine işlenecektir. Ayrıca İlS bildirim içeriği yüklenici tarafıırdan XML formatında CD'ye
yüklenip hastaneye göı,ıderilecek veya bildirilerı e-posta adresine 1letilecektir" Bildirime ait bilgiler
(PTS no velra YlYr'- Dosyası) ilgili evrakta kısaca bulunması teslinıat için şarttır. Bildirimi
olmayan ürünler teslim alınmayacaktır.
l5- Teslim edilecek birime gelen ilaçlarıır depcılanacak alana taşıtılrnası ,yükleniciye aittir.
16- Yüklenicinin getirdiği ilaç komisyon tarafindan muayene edilerek, şartnaınel,e uygun «ılanlar
kabul edilecek, uygun olmayanlar ve yapılan kontrolde kırık, boş, bozıık. eksik ve kullanı,]iamaz
durumda olduğu tespit edilen miktar kadar ilaç y,ükleniciye iade edilecektir. Bu dtırumda
yüklenici Muayene Kabul Yönetmeliği çerı;evesinde 3 (üç) iş günü içinde şartnameye uygun
mal getirecektir İlaçlar depoya teslim işlemi tamamlanıncaya kadar oluşacak her türlü hasar ve
zarar yükleniciye aittir. Soğuk zincire tabi ,ılan ilaçlar soğuk zinciı,şartlarına uy§lun ııılarak
içinde Data Logger ve/veya İndikatör bulruran köpük kutularla tesliın edilecektir.
17- İhale listesinde etken madde adıyla yer alan ilaçlar için; istenerı etkeır madde,yi, istenen

miktarlarda ihtiva edecek ve istenen form<ia ( tablet. draje, ampu.l, flakon ıb.) olaı:aktır.
Sehven bile olsa istenen miktar ve Etken madde değişikliği yaparı yüklenici isteınen etken
maddelİ İlacı getirnıekle yükümlüdür. İlaçla.nn farmasötik şekilleri hıatalı 1,671|ınış ise, listede
yazılmış bu ilaç için yüklenici tarafından satüşa sunulmak üzere Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış
bulunan ilaç ruhsatında kayıtlı farmasötik şekiJ esas alınacaktır. (Örneğin draje yerine kaps|iıl veya
tablet, ampul yerine tlakon, şurup yerine süspansiyon yazılmış olabilir.)
18- Herhangi bir ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılması veyıı imalatçı tarafindaır geri

çekilmesi halinde yüklenici, aynı ilacın kulliınıma uygun olan serisi ile değiştirecel<tir. llacm
imal veya ithalinin iptali veya yasaklanmaı;ı halinde yüklenici idaı:elerde bulunaın ilaçların
bedellerini tanzim etmekte vükümlüdür.
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