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iLAç iHALEsi GENEL şARTNAMEsiI.Her kalem için ayrı teklif verilebilir. vcrilen tekliflerin i.d sugı,r ve sosyal yardımlaşma
_ 

Bakan lığı'nca(SSYB) ilaç ruhsatı alnrış ı,.ılınası gcrekmeltedİr.
2.Ilaçlar üzerinde karekod bııltınınalıdır.
3,1|cr ilaÇ üzcrinde SSYB'nca_kabtılctlilıniş son pıcrake,ııtic satış lilaıı olacaktıı.Kiipiirler mutlakalırnıızı rcnktc,İHAl-f MAt.IDlR SATll.^M^Z' İoş"ll-,,lnlul,a,r.
4. rcsliın edi]ec_ek ilaç düzgün vc orijinal aınbala.jlı olmalıd,r.
5,Birdcn thzla firmada iııalatı olan r]e.avnı ı,,.rİıııi ıç"r",r;İrçlar için r.crılecek tek lif ıablıısunda.ilgiliilacın:ihale kaleııı ııtıs u.nı iisıahza ı'ın pirasa ad ı.ın ıisıaİızarııı aiİ olılugu iıı,ıuıutçı.i,nuıuİf, rİ.ruadı,kutu lixnılarda kutu içcrilri(adcı (,l:;rak).likiı t,tırın|arda n,İİ;ıit," i.,u. in.,.k-uıp.,i oait") i"i,rı_auqr/nııı ıııı,lıl bilıüileri nıutlakı r crilıııclidir.
l'cs|inıdc ihalc_rc lıanqi isiınlu lckIil'ıcriltlirıc o iiriin gcıirilcccktiı,
6.1:irmaııın iircllıği.illıal elıiği soıı iiriiıı ıılıııalıtlır.
7.*.**llaçlar miadları iaibarirlt karışık ıı|mıvacakıır.* * *

8-Kurııııı ıalcp cniğiııde ilgili ilaç son kııllann]a ıarihine en az 21iki)a1. kala .daha uzuır miadı olanlarlaDepo/iırnıa tarafından (yedi) 7 giin içinde değişıirilmelidir.
9,IJaÇ.siPariŞi ıakiben en geç l1bir.lhafia içindİ kurumun belirlediği yere istenen sayıda eksiksiz teslimedilmelidir.
l0, ilaç. ı ıans t'cri.cczane deposuııa taşınması ,e dizilıncsi tanlaınen depola ait olup taşıına vel'crlcŞıirnıc iÇiıı kurııından clcnıan ıal(,p cd ilıncr cecktir.Tcslinıat kargo şirkcti J.acrırg,vİa yap,ıacaı.isc,nıullakı bir dcpo görevlisi tcslinıal sırasınıla bulunnıalıdır.
l1,1laÇ tcsliııllcri nlııtlaka iı,salirc,'tiırtıra bcraherindc 1apı|nıalıJır.,|,cslin] lişi.tutanak,alı nd ı
ıı ıak btıu tı_ı s kabııl cd ilıııc5 ecukt ir.

|1|."ğ|k zincir kuıalı gcrektircıı i|açlaı bıı kırala uıguır şekilde tı.slin.ı edilınelidir.
l3,Narkoıik.PsitotroP-kan airiinii i|açlarıııııı irsalireİc lat,,.alar, ,_,,, olarak ktırıııııa stıntılmalıdır.t'l,SSYl] ıaratlndan hatal| ıiretinı nctlcni,ı le ıt,ıplaı ılıııas ıııa karaı, r cı,ılcıı ilaçlaı ilgili l,irırıa ıaraflırdanucri alıııP llr aı lark ı arannıaksızııı :ı ıı ı ııı ilıaıj ı c o seri d ışıııda lıışla lıir ıı.ç ."ı-r;l İ. 

""'s;| İ(İıohalia iÇindc Jcğistirilnıclitliı',i|ıe ın \SYl}'nca ı()ııra(laıı kaİ,ııl edilııı t,i, ı.unıı.",,ı iİor_,,.,l İ-Ğİivı"pir 'ısadan çckilnıcsi sijz koıltlsı| ıı|ırsı.iluili ıcklil'ıc.rcıı taratintlan ktırunı zararı ıelafi edilecektir.l5,Klini|' kulanını ı"snasıırda ilacı dıiı.ilgili uznıanca teknik olarak ra ptrı. ud ile,,; ..,..,rı 6nİr"nJ;ı.u.ro,,
bulgtı^stı.ilaç _ıapısıııda gözlcnı|cııeıı değişiınler(sıvı tbrmlarda çökme,pan ikıilas1on.renk/k;k; 

-
tlcğişinıi.katı fbnnlarda parçalaıınıa.rcıık dcğişinıi... )gibi iarınasotik kusurlar husıısunda kurum
nıenthaıi gözetilerek olııŞabilecek ınaddi kaj,ıp karşıla-nııalıdır. Bu konuda sorunılulur iİgıı'iİ"tİ;n
veren ilaç deposu/firınava ainiı.
l6,Son kullanına ıarihine 2 aı kalll rleğişıirilnıck iizere i|aç deposıına/firnıal,a bildirilen ilaç iiretiınden
kalkn,ıışsa.ilgiIi ıı,kIil'rercı taraIlıtlaıİkııı.tıın zırarı ıclef'i.a;lJ."r,i,
l7,]V_luar cnc k.nıis\onu gerek dultJıığu ilıç|ardaıı hcr seri için 1cterli saı ıda nunıune alarak Refik
Sal,thnı llıtiısıhha [nsıitüsii'nc analii için gtınderilebilecek.analiz ücrcti satıcı n..uy" ,İİ 

-' '
trlacaktır.Analiz scbebi ile stok.llrnıı taraliııdan taınaınIanacaktır
l8,-l'cslinıatııapılacakiirülllcrilS'_\!,(ilS:iiaç takip Sistenri)satıcı(ilgili İirnı/depo) tarafjndan
blldirilccektir.I]ild iriıııc aiı bil!ıilcr.ilgili cı ı,aktı bıı luıınıalıd ıı..İ,ı,s,1 c ,:-ııış hilcliriııı i jnp,ln.,o,:u,,
iiriinlcr tcsliın a lıı nıa_r ııcaktıı..
l9"Icsliııı ılınaıı Liipiiı-lii iiriiıılcı,-kiipiiılii (iı,iinlcriıı satışııa iziıı rcıileıı ı[ire soıııııtla
sut]c l(liİı]a-, d!'po ) ııralındaıı gcıi a|ııılıı,ıl larcktıdItt oliıı üriinlcrle en gcç l(bir,)halia içiıı<le
değiştiriInıclid ir_

20.'lcslıııı alıııan ilaçlar arasıııı.la r.atıı 
_lıtısta 

için gcri ödcııe kapsaınından çıkarılaıı ilaç
t'ıltırsa:|ıırtııııııı talebi iizcrinc.ilgili tçklil'rı;rcıı ıai,aflndan geri Ödeınc kapsaınıırda oIan larklı bir ilaçla
değışinı ı apı labilccekıir.
21.1laçların u.ıguianırıası için ilıca ait (izcl araç-ge.rcçler r.ar isc ilgili dcpo taraflndan
karşılaıınıalıdır.Gerekli bakııııları y-apı lnıalıdır.
22, Sağlık Bakaıılığr ilaç Takip Sisıcnıi ( i'l-S 1 ı,tiııcrgesi gercğince i|aç alııı.ıları sonrasında
dePolarııı ilaÇ ıı--slimlerindc ilgili karckodları içcrcn pı, İrunlo.u.,İ,,, bildirıncleri gcrckınektetiir
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