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Sayı i

Konu:Fiyat Tek|iii

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

16.11.2022

.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi,

L
MiN

İHTiYAÇ LİSTESİ

Toplam Tutar

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şaıtları
Son Teklif Verme Tarihi:18.11.2022 Saat: 10:00
l. 'I'el<lif edilen Fiyat KDV hariç olaçaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşı
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Mal kabıul edilmevecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için if fiyatı 7,azılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı ılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intıikal etmesini müteakip (Muhasebe

yapılacaktır.
in nakit ıiurumuna göre) ödeme

7.

8,

Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile
Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultury1{1Ooğ.p_eşleştirilıniş olmasından soru]
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığında
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surefte malzeme barkod ve Sut kodunun eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmamasl halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafindan tedarikçi lırmaya rücu edi[

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazı|ı izıi olmaksızın larına devir veya temlik edemez.
ı zorunludur,,Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayt ve şartları taşı

FiRMA-KAŞE
|ıvızı

YÜREĞIR DEVLET HASTANESi
Serin Evler Mü.Egebagatur Bulv.No:236 Yüreğir ADANA
Tlfı0322 32l 57 52 Dahili:5605

kodunuır belirtecektir.
udur. Geri ödeme kurumu barkod
hastanemiz idaresi de bu kayıtları
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iı-a,ç rnxxix şı,nrxaıvırcsi

1-Teklif edilecek ilaçlar, T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış
belirlenmiş yönetmelik ve genelgelere uygun olmalıdır.
2- İlaçların lıer kaleıni Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat formüliine
edilip, onay,lanan orijinal ambalajıııda olacaktır. İlaçların
edilecektir. Ambalaj içerisinde çıkan eksik miktarlar
tama m lattırı lacaktır.

fabrik.asyo ambalajı olsa

teslimat tarihi ile son

uygun Ve

hastane
nlık taı:afından
lajlı olanları

taralj nclaıı

kabul
tercih

dahi

3- Bütün ilaçlar T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ku mu'nun "Beşeri Tıbbi
[Jrünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği"ne uygun olarak teslim edi ktir. İlacın ambalajı
üzerinde; ilacın ismi, seri numarası, imalat tarihi, kontrol numarası, son
ve ambalaj içerisinde ilaca ait Prospektüs/Kullanma Talimatı/Kısa Ürün

llanma tarihi yazılacak
ilgisi bulunacaktır. İlaç

i.izerindeki etil<etler düşmeyecek şekilde olacak. ampı.ılüır üzeri i isinıler ve nıiallar
silinrneyecelk şekilde yazılacaktır. İlaç ambalajının üzerinc{e orijinal baskı karekod tıul una«;akt ır
4-Muayene komisyonu gerek gördüğü ilaçların her serisinden örnek al gereıkii ilinde !iağlık
I}akanlığı Halk Sağlığı Gencl NIüdürliiğü - Halk Sağlığı ratııarlarr Daire
Başkanlığı'na ana|iz için gönderilecek ve ana|iz ücreti, kontrol içi
maliyeti yüklenici firmaya ait olacaktır

göndeı:ilen ilaçların

S-Raf ömrü 2 yıl ve daha uzun süreli olan ilaçların teslimat tarihi i son kııllanma tarihi

6-Listede yer alaıı tüm pareııteral ilaçlar .Avrupa Farmakcıpesi parentertıl

arasında en az 12 ay süre bulunmalıdır. Miadı 2 yıldan az olanlar iç
kullanma tarihleri arasında en az9 ay stire bulunmalıdır.

taşııınıası yi-iklenicil,e ait olup Muayene Kabul Yönetmeliğine ul,gun
9-İlaçlar ııriadının dolınasına 3(üç) ay kaIdığında yiiklenici ijrma

idir.'''
SağJtık

Preparatlar

Bakanhğı

üretilen
ilaç ile

Moııografııriı göre "...apirojen olmalı veya bakteriyel endotoksin
7-İthal ilaçların teslimi sırasında idare tarafindan istenildiği tak
tarafindan verilmiş ithal izin belgesi getirilecektir.
8-Yiiklenici 1'irn,ıa tesliırı ettiği ilaçlarıır miktarlarını. birim fiil,atla tnı ve son kullanma

in gösterdiği depoyatarihlerini lbtura iizerinde ya,zılı o\arak beliıtecektir. Malların i
pılacaktır.

yüklenicinin sözleşmesi sona ermiş olsa bile bildirilen adet kadarı fi
bildirilmek şartıyla,

t farkı gözetmeksizin
yüklenici tarafından Madde 5'te belirtilen koşullara uygun miatlı ilaç ırla l5 iş günü içinde

yapılacalktır. Sözleşmedeğiştirilecektir. Bildirim yüklenici firmaya idare tarafından yazılı olara]k
bitıniş olsa dahi ürün hastane eczanesinde tükenene kadar bu madde i vtı yüklenicinin
sorum l uluğunda olacaktır.
l0- Sağlık Bakanlığı tarafindan kısmi veya tamamının
seriye ait ilaçlar yüklenici tarafından geri alınıp,
değiştirilmelidir. Eğer;

toplatılmasına verilen, hatalı

a) Aynı firmanın hatasız seride ürünü yok ise, daha pahalı olan eşdeğer ü

b) Eşit ve yüksek bede|li ürünün piyasada olmadığı üretici firma

aynı miktarda ız serideki

tes l irn eı<li lmel i,Jir.

lgesi ile resmi olarak
belgelendirilirse düşük bedelli üründen, alınan ve verilen i|açlann KP
Fiyatları üzerinden hesap yapılarak kamu zararı oluşmayacak şekilde
sağlayan miktarda ürün l5 gün içerisinde teslim edilmelidir.

Hariç Depocu Satış
yekün bedelini

c) Bakaı,ılığiı,ılızca ruhsatlı eşdeğer ürüıı yok ise, lrastaneniır ııygun gördü herJl,ıaıılgi bir i.irüııle,
yasaklama tarihindeki fiyat üzerinden kamu zararı oluşmayacak şeki değişim yapılmalıdır.
Piyasadarı tcıplatılaıı ilacın ve taşımanın ınaliyeti yüklenici firmaya aittir.

11- İsteklileır teklifleriırde üriiııe ait 13 haneli barkod nuınarasını beli

,§H;RÜffi#f

rdir



l2- Faturalar kaybolmamaları için
olan ilaçlar için fatura üzerinde
olmalıdır.

ilaç kutularından ayrı teslim edi
firmaya ait GLN numarasl ve

13- İlaç l'akip Sistemi için ilaç kuıtularıncla karekod zorunludur
fbrrıatında elektronik ortamda ve/veya pts ııo olarak faturalara y
ve merkeze bildirilecektir. Hastanelere teslim edilen ürünler İTs
bildirilecektir, I-Iastaııeye iirünlerin teslimatı sistenıe yapılan bildirim
I]ildirimi yapılan iir|lııler İ'I'S işleııleri için Pl-S ID no ile kodlanacak
iizeriııe işlenecel<tiı,. ,Avrıca İ-lS bildiriın içeriği yüklenici tarafırıdan

dı.ırı"ıında olduğıı tespit edileıı ıııi|<tar kadar ilaç yükleniciye iade
yi.ikleııici Ntual,ene Kabul Yönetıneliği çerçevesinde 3 (iiç) iş günii
mal getirecektir İlaçlar depoya teslim işlenri tamanrlanıncaya kadıır ol
zarar ytikle:ııiciye aittir. Soğtık zincire tabi olaıı ilaçlar soğuık zincir q

içinde Data [,oggeı, ve/vel,n İndikatör bulunan köpük kutularla teslim

yüklenip hastaneye gönderilecek veya bildirilen e-posta adresine iletil ir. Bildirime ait bilgiler
için şarttır. Bildirimi(PTS no veya XML Dosyası) ilgili evrakta kısaca bulunması teslirn

olmayan ürünler teslim alınmayacaktır.
l4- 'fesliın edilecek biriıne gelen ilaçların depolanacak alana taşıtılnıası
l5- yükleniciniıı getirdiği ilaç koıııisy,ın tarafıııdan mtıayene edi]erek,

leniciye aittir.
uygun olanlar

kabul edilecek, uygun olmayanlar ve yapılan kontrolde kırık, boş, bozıı eksik. ve kullanılaınaz

İTS kaydı zorunlu
numarası yazılmış

Bu kaı,ekodlar excel
suretİ},le hastanelere
yükleııici tarafından

üzerinden yapılacaktır.
PTS ID no'ları irsaliye
,ML fonnatında CD'ye

ilecektir. Bu durumda
inde şartnameye uygun

her türlü hasar ve
larına uygun olarak

edilecektir.
16- Listede etken madde adıyla yer alan ilaçlar için; istenen ma«ldeyi, istenen

miktarlarda ihtiva edecek ve istenen formda ( tablet, draje, ampul, flakon ,vb.) olacaktır.
Selır,eıı bilı: olsa istenen mil<tar ı,e Etl<en rnadde değişikliği yapan klenici istenen etken
maddeli ilacı getirmekle yükümlüdür. İlaçların farmasötik şekilleri lı yazılrnış ise, listede
yazı|mış bu ilaç için yüklenici tarafından satışa sunulmak üzere Sağhk
bulunan ilaç ruhsatında kayıtlı farmasötik şekiI esas alınacaktır. (Örneğin
tablet, ampul yerine flakon, şurup yerine süspansiyon yazılmış olabilir.)
17- Herhangi bir ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılması veya

Bakanlığı'ndan alınmış
raje yerine kapsül veya

latçı tarafindan geri
çekilmesi halinde yüklenici, aynı ilacın kullanıma uygun olan serisi i değiştiıecektir. İlacın

rde bulunan ilaçlannimal veya ithalinin iptali veya yasaklanması halinde yüklenici idare
bedellerini tanzim etmekte vükümlüdür.
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