
T.C,
ADANA vı.ı,iıiĞi

Adana İı sagııı< Müdürlüğü
Yüreğir Devleıi Hastanesi

Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi
8.02.2a23

Hastanemizin ihtiyacı olan 5 Kalem İlaç Alımı işi satın alınacaktır, İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariçı fiyat teklifi göndermenizi,
teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederim

LiSTESi
MALZilME ADl UBBKODU Sut Kodıı

lbutaınol sülfat 2 nı,q/nıl 2,5 nıl Nebül
lpratropyum bromür 0.52 mg + Salbutamol
2..5 ıng 20 FL.AKON
Asetilsistein 300 mg/ml 3 ml Ampul

0.9 Sodyıııı-ı Klorür soltlsyonu 250 ınl

İbuprofen l0O mg/5 ml l00 mlI
Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son T'eklif Verme Tarihi:09,02.2023 Saat: l0:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından 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 yıızıIacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya a},rı ayrı 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. l'edarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarast ile Sut kodunun belirtecektir.
8. Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de 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 tarafından tedarikçi firmaya riicu edilecektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludrır.

ACİL ALIMDIR TEKLİ.F vERİLEN ünüNı,nnix rnsıivıaıı,aRrNlN HEnıEN yApILMASINI
HUSUSUNU RICA EDERIZ.
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A_ iLAç TEKNİK şARTNAMEsİ

l-Teklif edilecek ilaçlar, T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış ve Bakanlık tarafından
belirlenmiş yönetmelik ve genelgelere uygun olma|ıdır.
2- İtaçların her kalemi Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat formülüne uygun ve Bakanlık tanıfından kabul
edilip, onaylanan orijinal ambalajında olacaktır. İlaçların hastane ambalajlı olanlan tercih
edilecektir. Ambalaj içerisinde çıkan eksik miktarlar fabrikasyon ambalajı olsa dahi
tamamlattırı lacaktır.
3- Bütün ilaçlar T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun "Beşeri Tıbbi
Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği"ne uygun olarak teslim edilecektir. İ|,acın ambalajı
üzerinde; ilacın ismi, seri numarası, iınalat tarihi, kontrol numarası, son kullanma ta.rihi yazı|acak
ve ambalaj içerisinde ilaça ait Prospektüs/Kullanına Talimatı/Kısa Ürün tsilgisi buluınacaktır, İlaç
üzerindeki etiketler düşmeyecek şekilde olacak, ampulün üzerindeki isimler ve miatlar
siIinııeyecek şekilde yazılacaktır. İlaç ambalajının üzerinde orijinal baskı karekod lbulunacaktır
4-Muayene komisyonu gerek gördüğü ilaçların her serisinden örnek alııp, gerektiğinde Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü - Halk Sağlı$ Laborıtuarları Daire
Başkanlığı'na ana|iz için gönderilecek ve analiz ücreti, kontrol için gönderiilen ilaçların
maliyeti yüklenici firmaya ait olacaktır
S-Raf ömrü 2 yıl ve daha uzun süreli olan ilaçların teslimat tarihi ile son ku.llanma tarihi
arasında en az 12 ay süre bulunmahdır. Miadı 2 yıldan az o|an\ar için teslimat tarihi ile son
kullanma tarihleri arasında en az 9 ay süre bulunmalıdır.
6-Listede yer alan tüm parenteral ilaçlar Avrupa Farmakopesi Parenterall Preparatlar
Monografına göre "...apiro.jen olmalı veya bakteriyel endotoksin içermpmelidir.''
7-İthal ilaçların teslimi sırasında idare tarafindan istenildiği takdlirde Sağlık Bakanlığı
tarafından verilmiş ithal izin belgesi getirilecektir.
8-Yüklenici fiıma teslim ettiği ilaçların miktarlarını, birim fiyatlarını ve son kullanma
tarihlerini fatura üzerinde yazılı olarak belirtecektir. Malların idarenin gösteııdiği depoya
taşınması yükleniciye ait olup Muayene Kabul Yönetrneliğine uygun yapılacaktır.
9- Sağlık Bakanlığı taral'ındaıı kısıni veya taınamtnın toplatılmasına karar veri|en, hatalı üretilen
seriye ait ilaçlar yüklenici tarafından geri alınıp, aynı miktarda hatasız seriıJeki ilaç i|e
değiştirilmelidir. Eğer;

a) Aynı firmanın hatasız seride ürünü yok ise, daha pahalı olan eşdeğer ürtin teslim eılilmelidir.
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
lriyatları üzeriııden hesap yapılarak kamu zararı oluşmayacak şekilde toplam yekün bedelini
sağlayan ıııiktarda ürün l5 gün içerisinde tesliın edilmelidir.
c) Bakanlığım|zca ruhsatlı eşdeğer ürün yok ise, hastanenin uygun gördüğü herhangi bir ürünle,
yasaklama tarihindeki fiyat üzeriı,ıden kamu zararı oluşmayacak şekilde değişim yapılmalıdır.
Piyasadan toplatılan ilacın ve taşımanın ınaliyeti yüklenici firmaya aittir.
l0- İstekliler teklifleriııde ürüne ait l3 haneli barkod numara§ını belirteceklerdir
ll- Faturalar kaybolmamaları için ilaç kutularından ayrı teslim edilecsktir. İlS kaydı zorunlu
olan ilaçlar için fatura üzerinde firnıaya ait GLN numarası ve PTS numaıası yazılmış
olmalıdır.
|2- Ilaç'fakip Sistemi için ilaç kutulannda karekod zorunludur, Bu kare]kodlar excel
formatında 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.
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Bildirimi yapılan ürünler İ'IS işlemleri için P'rS ID no ile kodlanacak ve PTS ID no'ları irsaliye
üzerine işlenecektir. B i ldirim i ol mayan ürünIer tes l i ın al ı nmayacaktır.
13- Teslim edilecek birime gelen ilaçların depolanacakalanataşıtılması yükleniciye aittir.
14- Yüklenicinin getirdiği ilaç komisyon tarafından muayene edilerek, şartnameye uygun olanlar
kabul edilecek, uygun olmayanlar ve yapılan kontrolde kırık, boş, bozuk, eksik ve kullanılamaz
durumda olduğu tespit edilen miktar kadar ilaç yükleniciye iade edileçektir. Bu durumda
yüklenici Muayene Kabul Yönetmeliği çerçevesinde 3 (üç) lş günü içinde şartnıımeye uygun
ınal getirecektir llaçlar depoya teslim işlemi tamanrlanıncaya kadar oluşacak her türlü hasar ve
zarar yükleniciye aittir. Soğuk zincire tabi olan ilaçlar soğuk zincir şartlarına tıygun olarak
içinde Data Logger ve/veya İndikatör bulunan köpük kutularla teslim edilecektir.
15- İhale listesinde etken madde adıyla yer alan ilaçlar için; istenen etken maddeyi, istenen

ıniktarlarda ihtiva edecek ve istenen formda ( tablet, draje, ampul, flakon vlı.) olacaktır.
Sehven bile olsa istenen miktar ve Etken madde değişikliği yapan yüklenici istenen etken
maddeli ilacı getirmekle yükümlüdür. İlaçların f'arınasötik şekilleri hatalı yazı|mış ise, listede
yazılınış bu ilaç için yüklenici tarafiııdaıı satışa sunulınak üzere Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış
bulunaır ilaç rulrsatında kayıtlı farmasötik şekil esas alınaçaktır. (Örneğin draje yerinıı kapsül veya
tablet, ampul yerine flakoıı, şurup yerine stispansiyon yazılmış olabilir.)
16- Herhangi bir ilacın Sağlık Bakanlığı tarafindan toplatılması veya imalatçı ta:rafindan geri

Çekilmesi halinde yüklenici, aynı ilacın kullanıma uygun olan serisi ile değiştirecektir. İlacın
imal veya ithalinin iptali veya yasaklanması halinde yüklenici idarelerde bulunan ilaçların
bedellerini tanzim etmekte yükümlüdür.

B_ SERUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

l- Sağlık Bakanlığı'nca imal ruhsatı veya itlral ruhsatı l izni olan serumlar satın alınacaktır.
2- Serumlar Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat. formülüne uygun ve Bakanlıkça kabul edilip,
onaylanan orijinal ambalajında olacaktır. İçeriğini belirten etiketleri veya yazıları üzerinde
olacaktır.
3- İmal tarihi ve soıı kullaııı,ıra tarilıi etiketlerind e 5,azıIı olmalıdır.
4-Raf ömrü 2 yıl ve daha uzı-ın süreli olan serumların teslimat tarihi ile son ku]lanma tarihi
arasında en az 12 ay süre bulunmalıdır. Miadı 2 yıldan az o|an serumlar için tesliınat tarihi ile
son kullanma tarihleri arasında en az 9 ay süre bulunmalıdır.
5- Serumlar steril olmalı, "...apirojen olmalı veya bakteriyel endotoksiıı içermemıelidir"
6- Yüklenici firma teklif ettiği serumları teslimat öncesinde Muayene Kabul Komisyonuna
kontrole sunacak, şartnameye uygunluk göstermeyen ürünler kabul edilemeyecektir.
7- Kiııryasal ve Biyolojik nıuayeıresinden lüzum görüldüğü takdirde masrafları miiteahhide ait
olnıak üzere Türkiye tlalk Sağlığı Kurumu- Türkiye HaIk Sağlığı Laboratuıırları Daire
Başkanhğın da tahlil ve muayeneleri yaptırılacaktır.
8- Kolilere farklı seri ve ıniatlı ilaçlar karışık olarak yerleştiriImeyecektir. Aksi takdirde iade
sebebi sayılacaktır.
9- Serum kolileri istiflenıneye dayanıklı ınateryalden yapılmış olmalıdır. Eğer kullanıılan materyal
mukavva ise en az 2 oluklıı olma|ı, mukavva olan her koli içinde ayrıca aynı kaliteıde mukavva
astar olmalıdır. Serumların tesliminden sonra koli özellikleri seblbiyle'zayiat gerçekleşmesi
durum unda zarar yüklen ic i fi rıııa tarafı ndan karşı l anacaktı r.
10- Yüklenici firnıa teslim ettiği serumların seri ııumaralarını, miktarlarını birim iiyatlarını ve
son kullaırma tarihlerini fatı-ıra üzerinde yazılı olarak belirtecektir.
ll- Malların idarenin gösterdiği depoya taşınması yükleniciye ait olup
firmanın yetkili elemanları tarafindan yapılacaktır. Teslimatlar mesaı
tamamlanmış olmalıdır.

teslimat yüklenici
saatleri içerisinde
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l2- Istekliler tekliflerinde ürtine ait 13 haneli barkod numarasını belirteceklerdir.
13- PVC ambalajlar kendinden askılı olmalıdır.
14- PVC ambalaj iç içe iki torbadan oluşmalıdır. İç torba steril olmalıdır.
15- Serumlar şefTaf ve reııksiz olmalıdır. Göz ile yapılan kontrollerde sararmlş vıı mavileşmiş
ürünler kabul edilmeyecektir. Geçici kabul işleminde göz i|e yapılan muayenede bu durumun
tespiti halinde teslimat kabul edilmeyip tüm ürün iade edilecektir. Vasfı gereği renkli olan
serumlar bu madde kapsamı dışıdır.( Ömeğin aminoasit solüsyonları ve lipit emül,siyonlan.)
16- İç torba üzerinde ürüne ait bilgiler okunaklı dış torbanın iç yüzüne bulaşmayan bir
mürekkeple yazılnrış olmalıdır. Bu bilgiler;
- Çözeltinin formülü, ıniktarı, elektrolit içeriği (meq/l),
- Steril apirojen yazlsı
- Hacim göstergeleri
- Ruhsat tarihi, numarası, üretim ve son kullanma tarihi
- Solüsyon berrak değilse veya torba zedelenmiş ise kullanmayınlz ibaresi
- Zerkten sonra torbada kalan solüsyonun kullanılamayacağı ibaresi bulunmalıdır
l7- Faturalar kaybolmaınaları için serunr kutularıııdan ayrı teslim edilecektir.
l8- Alıııacak serumlar İtaç -I-akip Sistemi'ne giriyorsa Karekodu olmalıdır. Bu karekodlar
Excel formatında elektronik ortamda hastanelere ve merkeze bildirilecektir.


