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TEKLiF FORMU

: GENEL CERRAHi - ORGAN NAKLI -iLAÇ ALIMı

-Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemcterin MaIkası vçya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
-UBB sorgulamasına göre en düşük 3 tcklifbaz alınacaltır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belinilecektir.
-SUT kodu belirtilmeyen teklifler değeİlendiıme dışı bıraklacalıır. PaLete dahil olup olmad€ı teklifte beli.tilecekir.
-sl-IT fiyaİrıı 8şan tektiİIer değerl€ndirme dlşl blrakılacakl|r. Ödemeler muayene kabul sonrasl 1-3 Ay a..asındadr.
-SGK Tanfından UBB'deı kaynaklanan kesintilcr duruınunda yükleniciye ödeme yapllmayacak ve 1tklenici hiçbir hak ıalebinde
bulunmayacaktır.
-SGK Ödcniı/Ödenmez
-Pakete dahildir/dahil değitdiİ
-Tanımlaycı Firma bilğsi olmalı ve ıeklifbirlikte SGK Sorgulamam sist9minin ç*ttsı tcklifilc birlikte verilmclidir.
-Tekliffo.munda belirtilrniş olan SUT Kodlan vc UBB Firma Tanımlaytcı No eşlcşmc|idir.
-Teklifveİeıt istcklilcr }ukartdaki tüm maddeleri şansz kabul etmiş sayılacaktı..
ldare No : 63760.3 8.32.oo.0l .330
-İdaıe Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idaıi bilgiler yırkanda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: 26.11-20l8

s.No Mal / Hızmet Adl Miktarl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fİyat

, Tanımlayıcı Firma ve UBB

1 PRoPRANoLoL HcL 40MG TB 500 ADET

2 ORNiİN ASPARTAT GRANÜL
PosEr

500 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktlsı teklif ile birIiktc verilmelidir

Adr€s: Araştırma v€ Uygulaına Hastanesi osmanbey Kampusü ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : doqrudantcmin@harran.edu,tr
lhale Mail Adresi : satinalma63@hotmail.com

hibattelefon: Tel.:0 (4l4')3M 44 44 Faks:0(4l4)3444000
Doğrudan Temin iletişim : 0 (4l4) 344 4| 78
ihale lletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0
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l. ihaleye.sadece T.C, .uu,,u r,n"İİ$f.o.'Jiul,İf§H',,İ,',",,"o Firmaları katılabilir.
Veri]en tekliflerin T.C Sağhk ve Sosyal Yardımlaşma Bakanligı'nca(SSYb) ilaç -hsut, rı-,ş oımu.,
gerekmektedir,
2.İlaçlar üzerinde karekod buIunmalıdır.
3,Her ilaÇ üzerinde SSYB'nca kabul edilmiş son perakende satış fiyah olacaktır.Küpürler mutlaka
kırmızı renkte 'inaı,t ıvrar,mlR SATILAMAZ' kaşeli olmalıdır.
4,Teslim edilecek iIaÇ düzgün ve orijinal ambalajlı ol.İl,dr.. Erilmiş, kırık ve zarar görmüş ambalajlı
ürünler ile içerisinde tortu bulunan ürünler kabuİ edilmevecektir
S,Birden fazla firmada imalatı olan u".uy, r*tıİıı G;;; İ;İ;; için verilecek teklif tablosunda, i|gili
ilacın;ihale kalem nosu,müstahz,rın piyasa adı,müstaizann aii oldugu ithalatçı|imaıatçı fırma
adı,kutu formlarda kutu içeriği(adet olarak),likit formIarda mililitre İaci.,kreJpomajıtoz formlarda
grlmg ağırlık bilgileri mutlaka verilmelidir.
Tes]imde ihaleye hangi isimle teklifverildiyse o ürün getirilecektir.
6.Firmanın ürettiği. ithal ettiği son ürün olmalıdır.
7.***Ilaçlar miadIarı itibariyle karışrk olmayacaktır.***
Teslim edilen ilaçların kullanım süresinin 

"n çok ız3'ıı tamamlanmış olmalıdır.
8.Kurum talep ettiğinde ilgili ilaç son kullanma tarihine en az z{iki)iy kal4 daha uzun miadı olanlarla
Depo/firma tarafından (yedi) 7 gün_içinde değiştirilmelidir. Bu işlem'için oiuşu"ut ı.urgo -ur."ıundepo/fi rma tarafindan kaşılanmahdır.
9,IlaÇ, siPariŞi takiben en geç l(bir)hafta içinde kurumun belirlediği yere istenen sayıda eksiksiz teslim
ediImelidir.
l0.ılaç.transferi,_ eczane deposuna taşınmasl ve dizilmesi tamamen depoya ait olup taşlma ,ne
yerleştirme için kurumdan eleman talep edilmeyecektir. Testimat kargo şirketı a.r"iı,g,yı,
yapılacak ise,nrutlıka bir depo görevlisi testimat sııasında bulunmalıdır.
l1.Ilaç teslimleri mutlaka irsaliye/fatura beraberinde yapılmalıdır. Teslim fişi,futanak,a|ındı
makbuzu,vs kabuI ediImeyecektir.
l2-Soğuk zincir kuralı gerektiren ilaçlar bu kurala uygun şekilde tes|im edilmelidir. İlaç tesliminde
kullanılan kutuların içerisinde ytiklenici tarafından jıİaklı-k olçen cihaz veya sıcakIık inİikatorıı
bulunacak (teslim sonrası cihazlar iade edilecek), muayene komisyonu tarafindan soguk zincirin
kırıldığı tespit edilen ilaçlar teslim alınmayacak, emanete alınmayacak ve sorumluluı kabul
edilmeyecektir. Bu ilaçlar yüklenici tarafından yenisi ile değiştirİImek zorundadır.
13.Narkotik, PsikotroP,kan ürünü ilaçlarının irsaliye ve fatuİaİarı ayrı olarak kuruma sunulmalıdır.
14.SSYB tarafından hatalı üretim nedeniyle toplatılmasına karar verilen ilaçlar ilgili firma tarafından
geri alınıp fiyat farkı aıanmaksrzrn a5mı miktar ve o seri dışında başka bir ilaç seri'siyle en geç l(bir)
hafta iÇinde değiştirilmelidir. ilacın SSYB'nca sonradan kİbul ediljn bir kontrendiİasyon Iebebiyıe
PiYasadan Çekilmesi söz konusu olursa,ilgili teklifveren tarafından kurum zararı telafi edilecektiİ.
l5.Klinik kulanım esnasında ilaca dair, ilgili uzınanca teknik olarak rapor edilen yeni kontrendikasyon
bulgusu, ilaç yapısında gözlemlenen değişimler (sıvı formlarda çcikme,partiküIasyon,renk/koku
değişirni,katı formlaıda parçalanma,renk değişimi...)gibi farmasötik kusurlar hususunda kurum
menfaati gözetilerek oluşabiIecek maddi kayıp karşılanmalıdır.Bu konuda sorumluluk i1gili teklifi
veren ilaç deposu/firmaya aittir.
16,Son kullanma tarihine 2 ay kala değiştirilmek üzere iIaç deposuna./firmaya bildirilen ilaç üretimden
kalkmışsa, ilgili teklifveren tarafindan kurum zararı ıelefi edilecektir.
17.Muayene komisyonu gerek duyduğu i Iaçlardan her seri için yeterli sayıda numune alarak k
Sal4am Hıfzısıhha Enstitüsü'ne analiz içln gönderilebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait o
Analiz sebebi ile stok ,fi rma tarafından tamamlanacaktır
18.Teslimatı yapılacak ürünle r İTS'ye 1İTS: ilaç Takip Sistemi) satıcı (i|gili firm/depo) tarafınd
bildirilecektir.Bildirime ait bi
ürünler teslim alınmayacaktır

lgiler,ilgili evrakta bulunmalıdır.İTS'ye satlş bildirimi yapılmayan

l9.Teslim alınan küpürlü ürünler,küpürlü ürünlerin satışına izin veriIen süre
satıcı(firmrdepo) tarafından geri alınaıak karekodlu olan ürünlerle en geç l
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20.Teslim alınan ilaçlar arasında yatan hasta için geri ödeme kapsamından çıkarılan ilaç olursa;
kurumun talebi üzerine,ilgili teklifveren tarafindan geri ödeme kapsamında olan farklı bir ilaçla
değişirn yapılabilecektir.
2l.İlaçların uygulanması için i|aca ait özel araç-gereçler, set var ise ilgili depo tarafindan
karşılanmalıdır. Gerekli bakımları yapılmalıdır.
22. Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi 1İTS) yönergesi gereğince ilaç alımları sonrasında depoların
ilaç teslimlerinde ilgili karekodları içeren pts numarasını bildirmeleri gerekmektedir.
23.Muayene kabul komisyonu gerek duyduğu zaman gerek ürünlerin kabulünde, gerekse ürünlerin
kullanımı sırasında belirli aralıklarla her seriden numune alıp Sağlık BakanIığı Tilrkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuarlanna analiz için gönderebilecek; analiz sonucunun
uygunluğuna bakılmaksızın analiz ücreti ve gönderilecek numune kadar ürün firma tarafindan
karşılanacaktır.
24.Teslim alınan ürünlerin etiketi üzerinde belirtilen kullanma süresi içerisinde stabilite yönünden bir
bozulma olduğu ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ana]iz ve Kontrol
Laboratuarları ile tespit edildiğinde, yüklenici bozulan miktarı kadar ürünü 30 (otuz) gün içerisinde
değiştirecektir
25. İlaçlann teslim yeri ilaç ve malzeme deposu olup depo içi istifleme fınnaya aitlir.
26. Antineoplastik ilaçlar için Madde Bilgi Güvenlik Formları Türkçe olarak ilaçlarla birlikte teslim
edilecektir.
27. Herhangi bir ilacın Sağlık Bakanlığı ve üretici firma tarafindan toplatılması veya geri çekilmesi
halinde, Yüklenici, elimizdeki ilaçlan aynı ilacın kullanımına uygun olan serisi ile değiştirilmekle
yükümlüdür. İlacın imal ve ithalinin iptali veya yasaklanması halinde ise Yüklenici ilaç ihale

bedeli futarı kadar hastanemize ödeme yapmak ya da futan kadar yerine Hastane Y inin uygun
gördüğü başka bir ilaç teslim etmek zorundadır.
28.Listede yer alan ilaçlar , eczanenin tüketim miktarları göz önünde bu
eczanesinin belirlediği zamanlarda partiler halinde eczaneye teslim edil
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ir,ıç çrxnr, ş.tnrNııursi
ı. ihaüeye sadece T.C. Sağhk Bakanlığından ruhsatlı Ecza Depoları ve İlaç Firmaları katılabilir.
Verilen tekliflerin T.C Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı'nca(SSYB) ilaç ruhsatı almış olması
gerekmektedir.
2.İlaçlar üzerinde karekod bulunmalıdır.
3.Her ilaç üzerinde SSYB'nca kabul edilmiş son perakende satış fiyatı olacaktır.Küpürler mutlaka

kırmızr renkte 'irıır,r ıvar,mlR SATILAMAZ' kaşeli olmalıdır.
4.Teslim edilecek ilaç düzgün ve orijinal ambalajlı olmalıdır. Ezilmiş, kırık ve zarar görmüş ambalajlı

tirünler ile içerisinde torhı bulunan üriinler kabul edilmeyecektir.
S.Birden fazla firmada imalatı olan ve alını formülü içeren ilaçlar için verilecek teklif tablosunda ilgili
ilacın;ihale kalem nosu,müStahzann piyasa adı,müstahzarın ait olduğu ithalatçı/,imalatçı firma
adı,kutu formlarda kutu içeıiği(adet olarak),likit formlarda mililitre hacirn,krem/pomad/toz formlarda

grlmg ağırlık bilgileri mutlaka verilmelidir.
Teslimde ihaleye hangi isimle teklif verildiyse o ürün getirilecektir-

6.Firmanın ürettiği, ithal ettiği son ürün olmalıdır.
7.***İIaçlar miadlan itibariyle karışrk olınayacalrhr.***
Teslim edilen ilaçlann kullanım süresinin en çok l/3'ü tamamlanmış oimalıdır.
8.Kurum talep ettiğinde ilgili ilaç son kullanma tarihine en az 2(iki)ay kala, daha uzun miadı olarılarla

Depo/firma tarafindan (yedi) 7 gün içinde değiştirilmelidir. Bu işlem için oluşacak kargo masrafları

depo/fi rma tarafindan karşılanmalıdır.
9.iİaç, siparişi takiben en geç l(bir)hafta içinde kurumun belirlediği yere istenen sayıda eksiksiz teslim

edilmelidir.
10.İlaç transferi, eczane deposuna taşınmasr ve dizilmesi tamamen depoya ait olup taşıma ve

yerteşiirme için kurumdan eleman talep edilmeyecektir. Teslimat kargo şirketi aracılığıyla
yapılıcak ise,muttaka bir depo görevlisi teslimat srrasrnda bulunmalıdrr,
iıilaç teslimleri mutlaka iısaliyeifatura beraberinde yapılmalıdır. Teslim fişi,tutanak,alındı

makbuzu,vs kabul edilmeyecektir.
12.Soğuk zincir kuralı geİektiren ilaçlar bu kurala uygun şekilde teslim edilmelidir. İlaÇ tesliminde

kullan]lan kutuların içerisinde yııklenici tarafından sıcaklık ölçen cihaz veya sıcaklık indikatörü

bulunacak (teslim sonrası cihailar iade edilecek), muayene komisyonu tarafindan soğuk zincirin

kırıldığı teşit edilen ilaçlar teslim alınmayacak, emanete alrnmayacak ve sorumluluk kabul

edilmğecei<tir. Bu ilaçlar yüklenici tarafindan yenisi ile değiştirilmek zorundadır.

l3.Nari<otik, psikotrop,ka; üriinü ilaçlannın iısaliye ve fafuraları ayrı olarak kuruma sunulmalı_dır.

l4.SSyB tarafınd* hutuü, ü."ti* nedeniyle toplatılmasrna karar verilen ilaçlar ilgili firma tarafından

geri alınıp fiyat farkı aranmaksızın aynı miktar ve o seri dışında başka bir ilaç serisiyle en geç 1(bir)

tam içinae aeğiştirilmelidir. iıacın §SYB,nca sonradan kabul edilen bir kontrendikasyon sebebi;-le

piyasadan çeı.il-rnesi söz konusu olursa,ilgili teklif veren tarafindan kurum zararı telafi edilecekıir.

İj.rıinik İuıun,, esnasında ilaca dair, ilgili uznanca teknik olarak rapor edilen yeni kontrendikasYon

bulgusu, ilaç yapısında gözlemlenen değişimler (sıvı formlarda çökme,partikülasyon,renk/koku
aeglşimi,ı<atı ıormlarda-parçalanma,ren[ değişimi... )gibi farmasötik kusurlar hususunda kurum

mJıiaati gozetilerek oluşabiIecek rnaddi kaylp karşılanmalıdır.Bu konuda sorumluluk ilgili teklifi

veren ilaç deposüfrrmaya aittir.
16.son kullanma tarihine 2 ay kala değiştirilmek üzere ilaç deposuna./firmaya bildirilen ilaç üretimden

kalkmışsa, il li teklifveren tarafindan kurum zararı ielefı edilecektir,

l7.Muayene komisyonu gerek duyduğu ilaçlardan her seri için yeterli sayıda numune alarak Refik

Sayfam Hıfzısıh}ıa Enstitiisü' ne analiz için gönderilebilecek, analiz ücreti satrcı firma ait olacaktır

Analiz sebebi ile stok,firma tarafından tamamlanacakt1r

18.Teslimatı yapılacak ürünler ITS'ye (İTS: ilaç Takip Sistemi) satıcı (ilgili firm/depo) f!

bildirilecektir.Bildirime ait bilgiler,ilgi li ewakta bulunmalıdır.İTS'ye satış bildirimi yap

üritıler teslim alı
19.Teslim alınan
satıcı(firma/depo
değiştirilmelidir.

nmayacaktır.
küpürlü iirün ler,küpürlü ürünlerin satışına izin veril sonunda

) ndan geri alınarak karekodlu olan ürünler]e en
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20.TesIim ahnan ilaçlar arasında yatan hasta için geri ödeme kapsamından çıkarılan ilaç olursa;
kurumun talebi üzerine,ilgili teklifveren tarafindan geri ödeme kapsamtnda olan farklı bir ilaçla
değişim yapılabilecektir.
2l.İlaçların uygulanması için ilaca ait özel araç-gereçler, set var ise ilgili depo tarafından
karşılanmalıdır. Gerekli bakımları yapılmalıdır.
22. Sağlık Bakanhğı İlaç Takip Sistemi (İTS) yönergesi gereğince ilaç alımları sonrasında depoların
ilaç teslimlerinde ilgili karekodları içeren pts numarasını bildirmeleri gerekmektedir.
23.Muayene kabul komisyonu gerek duyduğu zaman gerek ürünlerin kabulünde, gerekse ürünlerin
kulianımı sırasında belirli ara|ıklarla her seriden numune a|ıp Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuarlanna analiz için gönderebilecek; analiz sonucunun
uygunluğuna bakılmaksızın analiz ücreti ve gönderilecek numune kadar ürün firma tarafından
karşılanacaktr.
24.Teslim alınan ürünlerin etiketi üzerinde belirtilen kullanma süresi içerisinde stabilite yönünden bir
bozulma olduğu ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol
Laboratuarlan ile tespit edildiğinde, yüklenici bozulan miktarı kadar ürilnü 30 (otuz) gün içerisinde
deği ştirecektir
25. İlaçların teslim yeri ilaç ve malzeme deposu olup depo içi istifleme firmaya aittir.
26. Antineoplastik ilaçlar için Madde Bilgi Güvenlik Formlan Türkçe olarak ilaçlarla birlikte teslim
edilecektir.
27. Herhangi bir ilacın Sağlık Bakanlığı ve üretici firma tarafından toplatılması veya geri çekilmesi
halinde, Yüklenici, elimizdeki ilaçları aynı ilacın kullanımına uygun olan serisi ile değiştirilmekle
yükümlüdür. İlacın ima| ve ithalinin iptali veya yasaklanması halinde ise Yüklenici ilaç|arın hale
bedeli tutan kadar hastanemize ödeme yapmak ya da tutan kadar yerine Hastane Yönetim
gördüğü başka bir ilaç teslim etmek zorundadır.
28.Listede yer alan ilaçlar, eczanenin tiiketim miktarları göz önünde bu urularak hastane

eczanesinin belirlediği zamanlarda partiler halinde eczaneye teslim ediI
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