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Hastanemizin ihtiyacı olan 5 Kalem Alerji Testi Ve İlaç Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K,D.V. hariç fiyat teklifi
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederim

ZEL
dİN

İHTİYAÇ LİSTESi

S.No MAt.Zt]MI] ADl UBBKODU Sut Kodrı Miktar Birim Birim Fiyat Toplam Tutar

l (}enel Alerjen F.kstraktı ınl [jlakoıı 5 nı| l2 Adet
2 İnsan albumini20% l00 ml IV Flakon l00 Adet
3 Proparakain tlC]l %0._5 Oftalnıil, Solüsyon l00 Adet
4 '|'il<agrelor 90 nıg F'ilnı 'fablet/Tablet 56 Adet
5 Di{.oksin 0.5 rng/2 ıı-ı] lV 5 Aınııul 50 Adet

Dikkat Edilecek Husus|ar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:26,0|.2023 Saat: 10:00
l. 'Ieklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerek|i tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte beliıtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazı|acak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayn ayn yapılacaktır,
5. Verilen süre içerisinde teslim ed lmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhaseoe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır,
'7, Tedarikçi firma alıma ilişkin ola,ak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarasr ile Sut kodunun belirtecektir.
8. Tedarikçi firma bunlann Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgiliolarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idareside bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğu eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafindan tedarikçi firmaya riicu edilecektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hııkediş ve alacakların idarenin yazı|ı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düztınlenmesi ve idare tarafindan istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur..
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l-Teklif edilecek ilaçlar. T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış ve Bakanlık tarafından
belirlenmiş yönetmelik ve genelgelere uygun olmalıdır.
2- İlaçların her kalerni Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat formülüne uygun ve Bakanlık tarafından kabul
edilip, onaylanaıı orijiııal aınbala.|ında olacaktır. İlaçların hastane ambalajlı olanları tercih
edilecektir. Ambalaj içerisinde çıkan eksik miktarlar fabrikasyon ambalajı olsa dahi
tamamlattırılacaktır,
3- Bütün ilaçlar T.C]. Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun "Beşeri Tıbbi
Ürünler Ambala.i ve Etiketleme Yönetmeliği';ne uygun olarak teslim edilecektir. İlacın ambalajı
üzerinde; ilacın ismi, seri numarası, iınalat tarihi, kontrol numarast, son kullanma tarihi yazılacak
ve ambalaj içerisiııd,; ilaca ait Prospektüs/Kullanma Talimatı/Kısa Ürün Bilgisi bulunacaktır. İtaç
üzerindeki etiketler düşmeyecek şekilde olacak, ampulün üzerindeki isimler ve miatlar
silinmeyecek şekilde yazılacaktır. İlaç ambalajının üzerinde orijinal baskı karekod bulunacaktır
4-Muayene komisyıınu gerek gördüğü ilaçların her serisinden örnek alıp, gerektiğinde Sağlık
Bakanhğı Halk iSağlığı Genel Müdürlüğü - Halk Sağlığı Laboratuarları Daire
Başkanhğı'na ana],liz için gönderilecek ve analiz ücreti, kontrol için gönderilen ilaçların
maliyeti yüklenici firmaya ait olacaktır
S-Raf ömrü 2 yıl ve daha uzun süreli olan ilaçların teslimat tarihi ile son kullanma tarihi
arasında eı:. az 12 ay süre bulunmalıdır. Miadı 2 yıldan az olanlat için teslimat tarihi ile son
kullanma tarihleri arasında en az9 ay süre bulunmalıdır.
6-Listede yer alan tünı parenteral 1[açlar Avrupa Farmakopesi Parenteral Preparatlar
Monografına göre ".,.apirojen olmalı veya bakteriyel endotoksin içermemelidir."
Z-İtnal ilaçların teslimi sırasında idare tarafından istenildiği takdirde Sağlık Bakanlığı
tarafindan verilmiş ithal izin belgesi getirilecektir,
8-Yüklenici firma l.eslim ettiği ilaçların miktarlarını, birim fiyatlarını ve §on kullanma
tarihlerini fatura iizerinde yazılı olarak belirtecektir. Mallann idarenin gösterdiği depoya
taşınınası yüklenicive ait olup Muayene Kabul Yönetmeliğine uygun yapılacaktır,
9-İlaçlar miadının dolmasına 3(üç) ay kaldığında yüklenici firmaya bildirilmek şartıyla,
yüklenicinin sözleşrnesi sona ermiş olsa bile bildirilen adet kadarı fiyat farkı gözetmeksizin
yüklenici tarafından Madde 5'te belirtilen koşullara uygun miatlı ilaçlarla 15 iş günü içinde
değiştirilecektir. BilıJirim yüklenici firmaya idare tarafından yazılı olarak yapılacaktır. Sözleşme
bitmiş olsa dahi ürijn hastane eczanesinde tükenene kadar bu madde geçerli ve yüklenicinin
soruııı | u luğunda olac:aktı r.

10- Sağlık Bakanlığı tarafjndan kısmi veya tamamının toplatılmasına karar verilen, hatalı üretilen
seriye ait ilaçlar y,üklenici tarafindan geri alınıp, aynı miktarda hatasız serideki ilaç ile
değiştiri lmel idir. Eğcrı
a) Aynı firmanın hat,asız 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 düş;ük bedelli üründen, alınan ve verilen ilaçların KDV Hariç Depocu Satış
Fiyatları üzerinden hesap yapılarak kamu zararı oluşmayacak şekilde toplam yekün bedelini
sağlayan ıniktarda ürün l5 gün içerisinde teslim edilmelidir.
c) Bakanlığım:zca rı.ılrsatlı eşdeğer ürün yok ise, hastanenin uygun gördüğü herhangi bir ürünle,
yasaklama tarihindeki fiyat üzerinden kaınu zararı oluşmayacak şekilde değişim yapılmahdır.
Piyasadan toplatılan ilacın ve taşımanın maliyeti yüklenici firmaya aittir.
11- Teklif edilen ilaçların alım neticelendikten sonra başka muadil ile değiştirilmesi kabul
edilmez. Ancak; yül<lenici firma, piyasada bulunmayan veya başka bir nedenden dolayı teslim
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edemediği alıın listesiııde bulunan ilaçlarla ilgili aşağıdaki hükümler gerçekleştiği takdirde başka
muadil ilaç teslim eclebilir.
a) Sözleşmede yer aılan ilacın üretilemediği veya ithal edilemediği resmi olarak belgelendiğinde
muadil ilaç kabul edilebilecektir.
b) İdari şartııaıııede yer alaıı ınLicbir nedeııler|e söz konusu ürünü teslim edemediğini belgelediği
zaman muadil ilaç kabul edilebilecektir.
c) Bı,ı durumda getirilen muadil ilacın fiyatı, alımda karara bağlanmış ürünün KDV hariç depocu
satış fiyatından az,ılamaz. Ürün kuruma fatura edilirken, alımda karara bağlanmış alış fiyatı
üzerinden fatura edi l eçektir.
l2- İstekliler tekliflırinde ürüne ait 13 haneli barkod numara§rnı belirteceklerdir
13- Faturalar kaybolmamaları için ilaç kutulanndan ayrı teslim edilecektir. İlS kaydı zorunlu
olan ilaçlar için f]ıtı.ıra üzerinde firmaya ait GLN nlımarası ve PTS numarası yazılmış
olırıalıdır.
14- İlaç Takip Sisıtemi için ilaç kutularında karekod zorunludur. Bu karekodlar excel
formatında elektrorıik ortamda ve/veya pts no olarak fatura|ara yazmak suretiyle hastanelere
ve nrerkeze bildirilecektir. llastanelere teslim edilen ürünler İTS 'ye yüklenici tarafından
bildirilecektir. Hastiıneye ürüıılerin teslimatı sisteme yapılan bildirim üzerinden yapılacaktır.
Bildirimi yapılan ür,ünler İ'lS işlemleri için PTS ID no ile kodlanacak ve PTS ID no'lan irsaliye
üzerine işlenecektir Bildiriıne ait bilgiler (PTS no) ilgili evrakta kısaca bulunması teslimat için
şarttır. B i ldirim i olm ayan tirün ler tesl i m a| ınınayacaktır.
l5- T'esliın edilecek biriıııe geleıı ilaçlarııı depolanacak alana taşıtılması yükleniciye aittir.
16- Yükleniciııin getirdiği ilaç koıııisyon tarafından muayene edilerek, şartnameye uygun olanlar
kabul edilecek, uygıın olmayanlar ve yapılan kontrolde kırık, boş, bozuk, eksik ve kullanılamaz
durumda olduğu tespit edilen ıniktar kadar ilaç yükleniciye iade edilecektir. Bu durumda
yüklenici Muayene Kabul Yönetmeliği çerçevesinde 3 (üç) iş günü içinde şartnameye uygun
mal getirecektir İlaçlar depoya teslim işlemi tamamlanıncayakadar oluşacak her türlü hasar ve
zarar yükleniciye aittir. Soğuk zincire tabi olan ilaçlar soğuk zincir şartlarına uygun olarak
içinde Data Logger vc/veya İndikatör buluııan köpük kutularla teslim edilecektir.
l7- lhale listesinde: etken ınadde adıyla yer alaır ilaçlar için; istenen etken maddeyi, istenen

miktarlarda ihtiva edecek ve istenen formda ( tablet, draje, ampul, flakon vb.) olacaktır.
Sehven bile olsa isıienen miktar ve Etken madde değişikliği yapan yüklenici istenen etken
maddeli ilacı getinnekle yükümlüdür, İlaçların farmasötik şekilleri hatalı yazılmış ise, listede
yazılınış bu ilaç içiıı yükleırici tarafindan satışa sunulmak üzere Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış
bulunan ilaç ruhsatırıda kayıtlı farmasötik şekil esas alınacaktır. (Örneğin draje yerine kapsül veya
tablet, aınpul yerine flakon, şurup yerine süspansiyon yazılmış olabilir.)
18- Herhangi bir ilacın Sağ|ık Rakaırlığı tarafından toplatılması veya imalatçı tarafindan geri

çekilmesi halinde yüklenici. ayırı ilacın kullanıma uygun olan serisi ile değiştirecektir. İlacın
imal veya ithalinin iptali veya yasaklanması halinde yüklenici idarelerde bulunan ilaçların
bedellerini tanzim e tmekte yükümlüdür.
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ALLERJı DERİ TEST - PRicKıTEST.I-EKNİK şARTNAMESİ
1. Epidermal deritest yapmaya uygu]n olrnalıdır.
2. Steril olmalıdır.
3. pozitif koııtrol olarak histamin hydnochloridein kuvveti 10 mg/ml dir,4' (2-8) santigraf derece arasında saklannıalıdır. üıretimden itibaren 2 yı| miadlıdır.5, 3 milimetı,elik cam ve damla|ık şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.6' Her ŞiŞenin ürün kodu ve ismi, doz;ajı,son kullanma tarihi, saklama koşulları ve üreticifirmanın adı yazmalıdır.
7' Standarizelalerjenler 1OO BU/ml oiınalı ve her alerjenin majör alerjen konsantras,onumg/ml bilinmelidir.
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