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Sıra No: 00523
Konu: Teklif Mektubu

İşin Adı: Ayaktan Tedavi Ünitesi-llaç

Fiş Kodu

Alımı

:

Fil-alar KDV Hariç olarak vçriImelidir. Matzemelerin Maıkası veya Özelliği mutlaka belinilmclidir.
[ı6B sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz ahnacatctr_ scK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
sLiT kodtı belinilmeycn tçklifler dcğerığndirme dışı bırakılacaktlr. Pakeıe dahil olup olmadüğt teklifte belirtilecektir.
s[,T :}atın! aşan ıekIifler değerlendirme dışl blrakıacaktır. ÖdemeIer muaycne kabul sonrası 1-3 Ay aİasmdadlr.
sGK Taratlndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yüklcıiciye ödeme ya9ılmayacak ve y0klenici hiÇbir hak nlebinde
bulunma),acakİr.

'tektifıeren isrektiler
!,ukandaki tum maddeleri şaıtstz kabul eımiş §ayılacaknr.
Son

TeklifTarihi:
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1.07.20l8

Mal / Hizmet Adı
pertuzumab 4 20 MG/ 1 4 M L FLK

Mi kta rl

Birimi

Birim
Fi

Toplam

Tanımlayıcl Fİrma ve
uBB

ADET

10

Genel
Top|am(KDV

,Tanlmla},Icl t'irma bilgisi oımaIı ve teklifile birlikte

sck

sorgulama si§emirıin çtktıst tğklifile birlikte verilmelidir
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İdare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

Adres: Araştırma ve Ulgıllama Hastan€si osman bey Kampüso ŞANLIURFA
inibaı ıelefon : Tel.: 0 (4l4) 344 4l 65 Faks : 0 (4l4) 3,r4 4l 69

iı-ıç irıaı-ısi crxıı- şanıxaırısi

l.Her kalem için ayrı teklif verilebilir.verilen tekIiflerin i.c sağ|ık ve sosyal yardımlaşma
Bakanlığı'nca(SSYB) ilaç ruhsatı almış olması gerekmektedir.
2.Ilaçlar üzerinde karekod bulunınalıdır.
3,Her ilaÇ üzerinde SSYB'nca kabul edilmiş son perakende satış fiyatı olacaktır.Küpür|er
mutlaka
kırmızı renkte'İllerr ırır,rUR SATILAMİZ' kaşel i olmalıdır.
4.Teslim edilecek ilaç düzgün ıe orijinal ambalajlı olmalıdır.
S,Birden fazla firmada ima|atl olan ve.aynı formilü içeren ilaçlar için verilecek
teklif tablosund4ilgili
ilacın;ihale kaIem nosu,müstahzarın piyasa adı,müstaiızarın aii oldugu ithalatçı/,imalatçı
fırma
adı,kufu formlarda kutu içeriği(adet olarak),likit formlarda mililitre İacim,ı,..Jporua7to,
ıo*ıurau
grlmg ağırlık bilgileri mutlaka veriImelidir.
Teslimde ihaleye hangi isimle teklif verildiyse o ürün getirilecektir.
6.Firmanın ürettiği,ithal ettiği son ürün olmalıdır.
7.***Ilaçlar miadları itibariyle karışık olmayacaktır.***
8.Kurum talep ettiğinde ilgili ilaç son kullanmi tarihine en az 2(iki)ay kala
,daha uzun miadı olanlarla
Depo/firma tarafından (yedi) 7 gün içinde değişıirilmelidir.Bu işlem için oluşacak
kargo ru.rufl".,
depo/fi rma tarafından karşılanmalıdır.
9.IlaÇ,siPariŞi takiben en geç l (bir)hafta içinde kurumun belirlediği yere istenen
sayıda eksiksiz teslim
edilmeIidir.
l0.ılaç.transferi.eczane deposuna taşınması ve diziImesi tamamen depoya ait olup taşıma
ve
YerleŞtirme iÇin kurumdan eleman talep edilmel,ecektir.Teslimat kargo şirketi aracİlıpyla yapılacak
ise,mutIaka bir depo görevlİsi teslimal sırasında bulunmalıdır.
l1.1laç teslimleri mutlaka irsa live/t'aıura beraberirıde.,apılmalıdır.Teslim fişi.tutanak,alındı
mal.buzu.vs kabul edilme1 ecektir.
l2.soğuk zincir kuralı gerektiren ilaç|ar bu kurala uygun şekilde teslim edilmelidir.
l3.Narkolik,PsikotroP,kan ürünü ilaçlannın irsaliye ve fafuraları ayrı olarak kuruma sunulmalıdır.
l4.SSYB tarafından hatah üretim nedeniyle toplatılmasına kaıar vİrilen ilaçlar ilgili firma tarafından
geri alınıp fiyat farkı aranmaksızın aynı miktar ve o seri dışında başka bir ilaç ,"J.iyl"
geç l(bir)
hafta iÇinde değiştirilmelidir. İlacın SSYB'nca sonradan kabul edilen bir kontrendikasyon
"n İu"uvı"
Pivasadan Çekilmesi söz konusu olursa.iIgiliıeklifveren tarafından kurum zararı telad edilecektir.
l5.Klinik kulanım esnasında ilaca dair.ilgili uzmanca teknik olarak rapor edilen yeni kontrendikasyon
bulgusu,ilaç yapısında gözlemlenen değişimler(sıvı formlarda
çökme,partikülasyon,renkıkoku
değişimi,katı formlarda parçalanma,renk değişimi... )gibi farmasötik kusurlar hususunda kurum
menfaati gözetilerek oluşabilecek maddi kayıp karşılanmalıdır.Bu konuda sorumIuluk ilgili teklifi
veren ilaç deposu./firmaya aittir.
l6-Son kullanma tarihine 2 ay kata değiştirilmek üzere ilaç deposuna/firmaya bildirilen ilaç üretimden
kaIkmışsa.ilgili teklif veren tarafindan kurum zararı telefi edilİcektir.
!7 llualgne komisyonu gerek du,duğu ilaçlardan her seri için ),eterli sayıda numune alarak Refik
sayfam Hıfzısıhha Ensıiııısü'ne analiz için gön derilebilecek.analiz ücreti satıcı firmava ait
olacaktır.Analiz sebebi ile sıok,fi rma taralından tamamlanacaktır,
lE.Teslimatı yapılacak ürünler İTS'ye (iTS:iıaç Takip Sistem i)satıcı(ilgili fnm/depo) tarafından
bildirilecektir.Bildirime ait bilgiler,ilgili evrakta bulunmaüıdır.iTs'ye saış bildirimi yapılmayan
ürün|er teslim alınmayacaktır.
l9.Teslim alınan küpürlü ürünler,küpürlü ürünlerin satışına izin verilen süre sonunda
satıcı(firmaıdepo) tarafından geri alınarak karekodlu olan ürünlerle en geç l(bir)hafta içinde
değişıiıilmelidir.
20.Tes|im alınan ilaçlar arasında 1,atan hasta için geri ödeme kapsamından
çıkarılan ilaç
olursa;kurum.un taIebi üzerine,ilgili teklif veren tarafından geri tideme kapsamında olan farklı bir ilaçla
değişim yapı|abilecektir.
2l.ılaçlann uygulanması için ilaca ait özel araç-gereçler,set var ise ilgili depo tarafından
karşılanmalıdır.Gerekli bakımlan yapılmalıdır.
,, ç ık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi ( İTS 1yOnergesi gereğince ilaç alımları sonrasında
dep ol
rinde ilgili karekodları içeren pts numalasını bildirmeleri gerekmektedir
D
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