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Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 Kalem İlaç Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde
teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederim

3.10.2022

.D.V, hariç fiyat teklifi göndermenizi,

iııriya LiSTESi

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:05 .|0.2022 Saat: 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafindan k anacaklır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Ma ler kabul edilmeyecektir.

Toplam Tutar

fıyatı yazılacak, eksik teklifler
lacaktr.

nakit durumuna göre) ödeme

kodunun belirtecektir.
udur. Geri ödeme kurumu barkod
hastanemiz idaresi de bu kayıtları

eşleşmediğini tesbit ederek geri

devir veya temlik edemez.

FiRMA_KAŞE
iıvızı

4. Bu mektupla birden fbzla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için te
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı

5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biri

yapılacaktır.
7.

8.

Tedarikçi firma ahma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile
Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sc
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarınrn esas almadığıı
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızrn
Tenıliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşı

YÜREĞiR DEVLETHASTANESİ
Serin Evler Mah.Egebagatur Bulv.No:236 Yüreğir ADANA
Tlf:0322 32l 57 52 Dahili:5605

]\4AI-ZEME,ADI UBBKODU

Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 4 ml Ampul

sodyuırı l00 mg/ml2 ml IV Flakon

Lidokain HCl20 mg/ml 5 mlAmpul

e_m ail : v u regrlrd h. sati n al m a @) sa glik. gov.t r

zorun ludur..



lLAç TEKNİK şARTNAMEs_I

l-TeI<lif edilecek ilaçlar, 'f.C. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış ve Bakanlık tarzıflndan
belirlenmiş y,önetmelik ve genelgelere uygun olmalıdır.
2- İla.çların ]her kalemi Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat formülüne uygun ve Bakanlık tarııflndan kabul
edilip, onaylanan oriiinal ambala.iında olacaktır. İlaçların hastane anrbalajlı olanları tercih
edilecektir. Ambalaj içerisinde çıkan eksik miktarlar fabrikasyoıı ambalajı olsa dahi
tamamlattırılacaktır.
3- Bijtün ilaçlar T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun "Beşeri Tıbbi
Ürünler Anılıalaj ve Ltiketleme Yönetmeliği"ne uygun olarak teslim edilecektir. İlacın aınba|ajı
üzerinde; ila,cın ismi, seri ııumarası, imalat tarihi, koırtrol numarası, son kullanına tarihi yazılacak
ve arnbalaj iışerisinde ilaca ait Prospektüs/Kullanma Talimatı/Kısa Ürün I}ilgisi lıulı-ınacakı.ır. İlaç
üzerindeki ,etiketler düşnreyecek şekilde olacak, ampulün üzerindeki isirnler ve nıiatlar
silinrneyecek: şekilde yazılacaktır. İlaç ambalajının üzerinde orijinal baskı karekod lbulunacaktır
4-Mırayene komisyonu gerek gördüğü ilaçların her serisiırden önıek alıp, gerektiğinde Sağlık
Bakıınlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü - Halk Sağlığı Laboratuarları _Daire
Başkanlığı'na analiz içiı gönderilecek ve ana|iz ücreti, koııtrol için gönderilen ilaçların
mali,yeti yükJenici firnıayzı ait olacaktır
S-Rııf ömril 2 yıl ve dalıa uzun süreli olan ilaçların teslimat tarihi ile son kullanma tarihi
arasında en az |2 ay süre bulunnralıdır. Miadı 2 1,ıldan az o\aıılar için teslinıat tarihi ile son
kullanma taıı:ihleri arasındıı en az9 ay süre bulunmalıdır.
6-Lii;tede \/er alan tünr parenteral ilaçlar Ar,rupa Farmakopesi Parenl;eral Preparatlar
Moıı,cgrafınaı göre "...apirojen olmah veya bakteriyel endotoksin içermomelidir."
Z-İthal ilaq:ların teslimi sırasında idare taraflndan istenildiği takdirde Sağlık Bakanlığı
tarafından ıu erilmiş ithal izıin belgesi getirilecektir.
8-Ytiklenici firma teslim ettiği ilaçtarrn miktarlarınr, tıirim fiyatlanını ve son kullanma
tarihlerini fatura üzerin<le yazı|ı olarak belirtecektir. Malların idarenin gösterdiği depoya
taşlnması yi.ikleniciye ait <ılup Muayene Kabul Yönetmeliğine uygun yapılacaktır.
9-İlaçlar nıiadının dolmasına 3(üç) ay kaldığında yüklenici firmaya bildlirilınek şaıtıyla.
yükltıniciniıı sözleşmesi sona ermiş olsa bile bildirilen adet kadarı fiyat farl<ı Elözetmeksizin
yükltınici tarafından Madde 5'te belirtilen koşullara uygun miatlı ilaçlarla lı iş günü içinde
değiştirileceıl<tir. Bildirim yüklenici firmaya idare tarafından yazı',Iı olarak yapılacal:tır. Sözleşme
bitmiş olsa dahi ürün hastane eczanesinde tükeneııe kadar bu madde geçerli ve yüklenicinin
soruınlu luğunda olacaktır.
10- §iağlık l3lakanlığı tarafından kısmi veya tamamlnın toplatılmasına karar verilıın, hatalı iıretilen
seriye ait ilaçlar yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız serideki ilaç ile
değiştirilme lidir. Eğer;

a) A;ynı firnıanın hatasız seride ürünü yok ise, daha pahalı olan eşdeğer ürün teslim edilmelidir.
b) Eşit ve yüksek bedelli ürünün piyasada olmadığı üretici firma belgesi ile resmi olarak
belgelendirilirse düşük bedelli üründen, alınan ve verilen ilaçlıırın KDV Haı:iç Depocu Satış
Fiyalları üzıerinden hesap yapılarak kamu zararı cıluşmal,acak şekilde toplanı yekün bedelini
sağlaıyan mjl<tarda ürün l5 gün içerisinde teslim edilmelidir.
c) Bııkanlığlmlzca ruhsatlı eşdeğer ürün yok ise. hastanenin uygı-ın gördüğü herharıgi bir Lirünle.
Yasal<lama tarihindeki fiyııt üzerinden kamu zaraü oluşnıayacak şekilde değişim yapılnralıdır.
piyasadan tıı,platılan ilacın ve taşımanın maliyeti yüklenici 1irmaya. aittir.
11- İstekliltır tekliflerinde ürüne ait 13 haneli barkod numarasını belirteceklerdiir



12- F'aturalar kaybolmamaları için ilaç kutularındaıl ayn teslim edi
olan ilaçlar için fatura iizerinde firmaya ait GI-N numaras] \/e

o1malıdır.
13- jllaç Takip Sistemi için ilaç kutularında karekod zoruırludur.
formatında elektronik ortzımda ve/veya pts no olarak faturalara y
ve nrerkeztı bildirilecektir. Hastanelere teslim edilen tirünler İTs

,. ilS taydı zorunlu
numarasl yazılmış

Bu karekodlar excel
suretiyle hastanelere
yüklenici tarafindan

PTS lD no'ları irsaliye
ML formatında CD'ye
ir. Bildirime ait bilgiler
için şarttır. Bildirimi

lenici istenen etken

bildirilecektir. Hastaneye ürünlerin teslimatı sistenıe yapılan bildirim rinden yapılacaktır.
Bildirimi yapılan ürünler İlS işlemleri için PTS ID no ile kodlanacak
üzerine işlenecektir. Ayrıca İTS bilOlrim içeriği yüklenici tarafından
yükleınip hastaneye gönderilecek veya bildirilen e-posta adresine ileti
(PTS no veya XML Dosyası) ilgili evrakta kısaca bulunması tesli
olmayan üriinler teslim a[ınmayacaktır.
14- T'eslim edilecek birime gelen ilaçların depolanacak alana taşıtılması
15- ](ükleniı:inin getirdiği ilaç komisyon tarafından muayene edilerek,

leniciye aittir.
uygun olanlar

kabul edilec;tık, uygun olmayanlar ve yapılan kontrolde kıı,ık, boş;. eksik ve kullanılamaz
duruında oJlıJuğu tespit eıJilen miktar kadar ilaç yükleniciye iade ilecektir. Bu durumda
yüklenici M[uayene Katıu.l Yönetmeliği çerçevesi_nde 3 (üç) iş günü i inde şartnameye uygun
mal getirecel<tir İlaçlar depoya teslim işlemi tamamlanıncaya kadar ol her türlü hasar ve
zarar yüklerıiciye aittir. Soğuk zincire tabi olan ilaçlar soğuk ziııcir uygun olarak
içinde Data Logger ve/veya İndikatör bulunan köpük kutularltı teslim edilecektir.
16- İhale listesinde etken madde adıyla yer alan ilaçlar için; istenen maddeyi, istenen

miktıarlarda ihtiva edecel,ı ve istenen formda ( tablet. draje, ampul"
Sehven bile olsa istenen miktar ve Etken madde değişikliği yapan

flakon vb.) olacaktır.

maddeli ilacı getirmekle yükümlüdür. İlaçların farmasötik şekilleri lı yazılmış ise, listede
yazılmış bu ilaç için 1,üklenici tarafından satışa sunulmak üzere Sağlık
buluıran ilaçı ruhsatında kay11|1 farmasötik şekil esas alınacaktır. (Öırııeğin
tablet, ampııl yerine flakon, şurup y,erine süspansiyon yazılmış olalıilir.)
l7- Herhaııgi bir ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılması veya

çekilmesi hııılinde yüklenici, aynı ilacın kullanıma uygun olan ıserisi il

Bakanlığı' ndan alınmış
je yerine kapsül veya

atçı tarafindan geri
değiş;tire:cektir. İ lacın

imal veya ithalinin iptali veya yasaklanması halinde yüklenici i bulunan ilaçların
bedellerini tanzim etmekte yükünrlüdür.

URAr
Yüreğir Devlet Hastanes


