
T.C,
ADANA vı.ıiı,iĞi

Adana İı sagııı< Müdürlüğii
Yiireğir Devleıı I{astarıesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi
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Hastanemizin ihtiyacı olan 3 Kalem İlaç Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi,
teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arlrica ederim

Muhammet Ali GÜZEL
DOĞRUDAN TEMIN

İHTİYAÇ LİSTESİ

MALZEME ADl

Asetaıninofen (Parasetanıol) | 20 mg Supozituvar

Kaptopril 25 mg Tablet

Sodyum klorür 0.9 % 3000 ml Solüsyon PE/PPIPVC İnftizyonluk Şişe/İnftzyonluk
Torba (Setsiz)

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:Ol ,02.2023 Saat: 10:00
l . 'Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafindan karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen 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 ayrı ayfl yapılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
8. Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eş|eşıirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - UTS 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 yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir,

9. Yüklenici yapıIan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yaz.ılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
'remliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
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l-Teklif edileçek ilaçlar, T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış ve Bakanlık tarafindan
belirlenmiş yönetmelik ve genelgelere uygun o1malıdır.
2- İlaçların her kalemi Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat formülüne uygun ve Bakanlık tarafından kabul
edilip, onaylanan orijinal ambalajında 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
Urünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği"ne uygun olarak teslim edilecektir. İlacın ambalajı
üzerinde; ilacın ismi, seri numarası, imalat tarihi, kontrol numarast, son kullanma tarihi yazılacak
ve ambalaj içerisinde ilaca ait Prospektüs/Kullanma Talimatı/I(ısa Ürün Bilgisi bulunacaktır. İlaç
üzerindeki etiketler düşmeyecek şekilde olacal<, ampulün üzerindeki isimler ve miatlar
silinmeyecek şekilde yazılacaktıt İlaç ambalajının üzerinde orijinal baskı karekod bulunacaktır
4-Mı-ıayene komisyonu gerek gördüğii ilaçların her serisinden ömek alıp, gerektiğinde Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü - Halk Sağlığı Laboratuarları Daire
Başkanhğı'na ana|iz için gönderilecek ve ana|iz ücreti, kontrol için gönderilen ilaçların
maliyeti yüklenici firmaya ait olaçaktır
S-Raf ömrü 2 yıl ve daha uzun süreli olan ilaçların teslimat tarihi ile son kullanma tarihi
arasında en az |2 ay süre bulunmalıdır. Miadı 2 yıldan az o|an|ar için teslimat tarihi ile son
kullanma tarihleri arasında en az9 ay süre bulunnıalıdır.
6-Listede yer alan tüm parenteral ilaçlar Avrupa Farmakopesi Parenteral Preparatlar
Monografına göre ".,.apirojen olmalı veya bakteriyel endotoksin içermemelidir."
7-İthal ilaçların teslimi sırasında idare tarafindan istenildiği takdirde Sağlık Bakanlığı
tarafindan verilmiş ithal izin belgesi getirilecektir.
8-Yüklenici firma teslim ettiği ilaçların miktarlarını, birim fiyatlarını ve son kullanma
tarihlerini fatura üzerinde yazılı olarak belirtecektir. Malların idarenin gösterdiği depoya
taşınması yükleniciye ait olup Muayene Kabul l'önetmeliğine uygun yapılacaktır.
9-İlaçlar miadının dolmasına 3(üç) ay katdığında yüklenici firmaya bildirilmek şartıyla,
yüklenicinin sözleşmesi sona ermiş olsa bile bildirilen adet kadan fiyat farkı gözetmeksizin
yüklenici taraflndan Madde 5'te bellılilen koşul|ara uygun miatlı ilaçlarla l5 iş günü içinde
değiştirilecektir. Bildirim yüklenici firmaya idare tarafindan yazılı olarak yapılacaktır. Sözleşme
bitıniş olsa dahi ürün hastane eczanesinde tükenene kadar bu madde geçerli ve yüklenicinin
sorumluluğunda olacaktır,
l0- Sağlık Bakanlığı tarafından kısmi veya tamamının toplatılmasına karar verilen, hatalı üreti|en
seriye ait ilaçlar yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız serideki ilaç ile
değiştirilmel id ir. Eğer;

a) Ayııı firmanın 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 ilaçların KDV Hariç Depocu Satış
Fiyatları üzerinden hesap yapılarak kamu zararı oluşmayacak şekilde toplam yekün bedelini
sağlayan miktarda ürün l5 gün içerisinde teslim edilmelidir.
c) Bakanlığımızca ruhsath eşdeğer ürün yok ise, hastanenin uygun gördüğü herhangi bir ürünle,
yasaklama tarihindeki fiyat üzerinden kamu zararı oluşmayacak şekilde değişim yapılmalıdır.
piyasadan toplatılan ilacın ve taşımanın ma|iyeti yüklenici firmaya aittir.

Hastanesı
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1l- Teklif edilen ilaçların alım neticelendikten sonra başka muadil ile değiştirilmesi kabul
edi|ınez. Ancak; yüklenici firma, piyasada bulunrnayan veya başka bir nedenden dolayı teslim
edemediği alım listesinde bulunan ilaçlar|a ilgili aşağıdaki hükümler gerçekleştiği takdirde başka
ınuadil ilaç teslim edebilir.
a) Sözleşmede yer alan ilacın üretilemediği veya ithal edilemediği resmi olarak belgelendiğinde
mııadiI ilaç kabul edilebilecektir.
b) İdari şartnamede yer alan mLicbir neden|erle söz konusu ürünü teslim edemediğini belgelediği
zaman muadil ilaç kabul edilebilecektir.
c) Bu durumda getirilen muadil ilacın fiyatı, alımda karara bağlanmış ürünün KDV hariç depocu
satış fiyatından az olamaz. Ürün kuruma fatura edilirken, alımda karara bağlanmış alış fiyatı
üzerinden fatura edilecektir.
l2- İstekliler tekliflerinde ürüne ait 13 haneli barkod numarastnı belirteçeklerdir
l3- Faturalar kaybolmamaları için ilaç kutularından ayrı teslim edilecektir. İlS kaydı zorunlu
olan ilaçlar için l'atlıra üzerinde firmaya ait GLN numarası ve PTS numarası yazılmış
olmalıdır.
14, İ|aç Takip Sistemi için ilaç kutularında karekod zorunludur. Bu karekodlar excel
fbrmatında elektronik ortamda ve/veya pts no olarak faturalara yazmak suretiyle hastanelere
ve merkeze bildirilecektir. Hastanelere teslim edilen ürünler İTS 'ye yüklenici tarafından
bildirilecektir. Hastaneye ürünlerin teslimatı sisteme yapılan bildirim üzerinden yapılacaktır.
Bildirimi yapılan ürünler İTS işlemleri için PTS ID no ile kodlanacak ve PTS ID no'ları irsaliye
üzerine işlenecektir. Bildiriıne ait bilgi|er (PTS no veya XML Dosyası) ilgili evrakta kısaca
bulunması tesliınat için şarttır. Bildiriıııi olınayan ürünler teslim alınmayacaktır.
15- Teslim edilecek biriıne gelen ilaçların depolanacak alana taşıtılması yükleniciye aittir.
16- Yük|enicinin getirdiği ilaç komisyon tarafından muayene edilerek, şartnameye uygun olanlar
kabul edilecek, uygun olmayanlar ve yapılan kontı:olde kırık, boş, bozuk, eksik ve kullanılamaz
durumda olduğu tespit edilen miktar 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 tamaınlanıncaya kadar oluşacak her türlühasar ve
zarar yükleniciye aittir.
l7- İhale listesinde etken nıadde adıyla yer alan ilaçlar için; istenen etken maddeyi, istenen

miktarlarda ihtiva edecek ve istenen formda ( tablet, draje, ampul, flakon vb.) olacaktır.
Sehveıı bile olsa istenen miktar ve Etken madde değişikliği yapan yüklenici istenen etken
maddeli ilacı getirmekle yükümlüdür. İlaçların farmasötik şekilleri hata|ı yazılmış ise, liste«Je
yazılmış bu ilaç için yüklenici tarafından satışa sunulmak üzere Sağlık Bakanhğı'ndan alınmış
bulunan ilaç ruhsatında kayıtlı farmasötik şekil esas alınacaktır. (Örneğin draje yerine kapsül veya
tablet, ampul yerine flakon, şurup yerine süspansiyon yazılmış olabilir.)
18- Herhangi bir ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılması veya imalatçı tarafından geri

çekilmesi halinde yüklenici, aynı ilacın kullanıma uygun olan serisi ile değiştirecektir. İlacm
imal veya ithalinin iptali veya yasaklanması halinde yüklenici idarelerde bulunan ilaçların
bedellerini tanzim etmekte vükümlüdür.

B_ SERUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

l- Sağlık Bakanlığı'nca imal ruhsatı veya ithal rulrsatı l izni olan serumlar satın alınacaktır.
2- Serumlar Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat formülüne uygun ve Bakanlıkça kabul edilip,
onaylanan oriİinal ambala.iında olacaktır. İçeriğini belirten etiketleri veya yazıları üzerinde
olacaktır.
3- İmal tarihi ve son kullanma tarihi etiketlerinde yazılı olmalıdır.
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4-Raf ömrü 2 yıl ve daha uzun süreli olan serumların teslimat tarihi ile son kullanma tarihi
arasında en az |2 ay süre bulunmalıdır. Miadı 2 y,ıldan az olan serumlar için teslimat tarihi ile
son kullanma tarihleri arasında eı az 9 ay süre bulunmalıdır.
5- Serumlar steril olmalı, "...apirojen olmalı veya bakteriyel endotoksin içermemelidir"
6- Yüklenici firma teklif ettiği serumları teslimtıt öncesinde Muayene Kabul Komisyonuna
kontrole sunacak, şartııameye uygunluk göstermeyen ürtinler kabul edilemeyecektir.
7- Kimyasal ve Biyolojik muayenesinden lüzum görüldüğü takdirde masraflarr müteahhide ait
olmak izere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu- Türkiye Halk Sağlığı Laboratuarları Daire
Başkanlığın da tahlil ve nluayeneleri yaptırılacaktır.
8- Kolilere farklı seri ve miat|ı ilaçlar karışık olarak yerleştirilmeyecektir. Aksi takdirde iade
sebebi sayılacaktır.
9- Serum kolileri istiflenmeye dayanıklı materyalden yapılmış olmalıdır. Eğer kullanılan materyal
mukavva ise en az 2 oluklu olmalı, mukavva olan her koli içinde aynca aynı kalitede mukawa
astar olmalıdır. Seruınların tesliminden sonra koli özellikleri sebebiyle zayiat gerçekleşmesi
durumunda zarar yüklenici fi rma tarafından karşılanacaktır.
l0- Serumlarda Hastanelerdeki sarf durumu göz önünde bulundurulacak, miadına 3 ay kala
ilgili müteahhide haber verildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde yeni miadlılarla
değiştirilecektir.
11- Serum kupürlerinin üzerine "İHALE MALIILIR SATIL,AMAZ'kaşesinin veya yazrsmrn
silinmeyecek şekilde serumların hastane ambarıneı tesliminden önce basılmış olması gerekir.
l2- Yüklenici firma teslim ettiği serumların seri numaralarını, miktarlarını birim fiyatlarını ve
son kı"ıllanma tarihlerini fatura üzerinde yazılı olaı:ak belirtecektir.
13- Malların idarenin gösterdiği depoya taşınması yükleniciye ait olup teslimat yfülenici
firmanın yetkili elemanları tarafindan yapılacaktır. Teslimatlar mesai saatleri içerisinde
tamamlanmış olmalıdır.
l4- İstekliler tekliflerinde ürüne ait 13 lraneli barkod numarasını belirteceklerdir.
15- PVC ambalajlar kendinden askılı olmalıdır.
16- PVC ambalaj iç içe iki torbadan oluşmalıdır. İç torba steril olmalıdır.
l7- Serumlar şeffaf ve renksiz olmalıdır. Göz ile yapılan kontrollerde sararTnış ve mavileşmiş
tirünler kabul edilmeyecektir, Geçici kabul işleminde göz ile yapılan muayenede bu durumun
tespiti halinde teslimat kabul edilnreyip tüm ürün iade edilecektir. Vasfı gereği renkli olan
serumlar bu madde kapsamı dışıdır.( Örneğin aminoasit solüsyonları ve lipit emülsiyonları,)
1S- İç torba üzerinde ürüne ait bilgiler okunaklı dış torbanın iç yüzüne bulaşmayan bir
mürekkeple yazılmış olmalıdır. Bu bilgiler;
- Çözeltinin formülü, miktarı, elektrolit içeriği (meq/l),
- Steril apirojen ya^sı
- FIacim göstergeleri
- Ruhsat tarihi, numarası, üretim ve son kullanma tarihi
- Solüsyon berrak değilse veya torba zedelenmiş ise kullanmayın:,z ibaresi
- Zerkten sonra torbada kalan solüsyonuır kı.ıllanılamayacağı ibaresi bulunmalıdır
l9- Faturalar kaybolmanıaları için seruın kutularıııdan ayrı teslim edilecektir.
20- Üçüncü kalem Sodyum Klorür 0,g oA 3000 ml solüsyon SETSİZ olacaktır.
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