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Harran Üniversilesi Araşttrma v€ Uygulama Hastanesi

Sırı

No: 03l27
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: AYAKTAN TEDAVİ CINiTESİ-MESNA 400 MG FLK
F§ Kodu :
Fiyalar KDV Hariç olarak vcrilmclidir. Malzemelerin Maıkası veya Özelliği mutlaka belirtitmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşOk 3 teklifbaz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödcnmez teklifte belinilecektir.
sUT kodu beliİtilmey€n tckliİler dcğerlendirme dışl bırakılacaktır. Pakeıe dahil olup olmadığı teklifte belirtilccektiı.
sUT fiyatın| 8şaı teklifler dcğerlendiımc dış brdktlaçaktır. Ödemeler muaycne kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
SGK Taıafindan UBB'den kaynaklanan kesiıtiler durumunda },tlklğniciyc Edeme yapllmayacak vc yüklenici hiçbir hak taltbinde
bulunmayacaktır.
Teklifvcrcn isteklilcr pkandaki tom maddeleri şaıtsız kabul cnniş sayılacalıır.
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l.Herkalem için ayrı teklif ver''"rİ"'t:.Ş.:T"ltşİ'İlİağuİ:J,e
Bakanlığı'nca(SSYB) ilaç ruhsatı almış olması gereknıektedir.

Sosyal Yardımlaşma

_

2.Ilaçlar üzerinde karekod bulunınal ıdır.
3,Her ilaÇ üzerinde SSYB'nca kabul edilmiş soıı perakende satış fiyatı olacaktır.Küpürler
mutlaka

klrmlzı renkte

'İrrıın

ıvı.,c,ıı»IR SATILAMAZ' ıaşeıi oı.aı,a,..

4.Teslim edilecek ilaç düzgün ve orijinal ambalajlı olmalıdır.
S,Birden fazla firmada imalatı olan ve.aynl formiı|ü içeren ilaçlar için verilecek
teklif tablosund4ilgili
ilacın;ihale kalem nosu,müsıalızarın piyasa adı,müsta-hzarın aii oldugu ithalatçı/,imalatçı
lırma
adı,kutu formlarda kutu içeriği(adet olarak),likiı formlarda mililitre İacim,kÜİpo."jııo,
tor.ı"rau
grlmg ağırIık bilgileri mutlaka verilmelidir.
Teslimde ihaleye hangi isimle teklif verildiyse o ürün getirilecektir6.Firmanın ürettiği.ithal eniği son ürün olmalıdır.

7.***llaçlar miadIan itibariyle karışık olmayacakıır.

* *

*

8.Kurum taleP ettiğinde ilgili ilaç son kullanmİ tarihine en az 2(iki)ay kala
,daha uzun miadı olanlarla
Depo/firma tarafından (yedi) 7 gün.içinde değiştirilmelid ir. Bu iş|em için o|uşacak
kargo ,"rrun-,
depo/fi rma tarafından karşılanmal ıdır.
9.IlaÇ,siPariŞi takiben en geç l (bir)hafta içinde kuruınun belirlediği yere istenen
sayıda eksiksiz teslim
edilmelidir.
l0.ilaç.transferi.eczane deposuDa taşınması ve dizilmesi tamamen depoya ait olup

yerleŞtirme iÇin kurumdan eleman talep edilıneyecektir.TesIimat kargo
şirketi

taşıma ve

arıcılıgıyla yapılacak

ise,mutlaka bir depo görevlisi teslimat sırasında bulunmalıdır.
l1.Ilaç teslimleri mutlaka irsaliye/fatura beraberinde yapı lmalıdır.Teslim fişi,tutanak,alındı
makbuzu.vs kabul edilmeyecektir.
l2.soğuk zincir kuralı gerektiren ilaçlar bu kurala uygun şeki|de teslim edilmelidir.
l3.Narkotik,PsikotroP,kan ürünü ilaÇlarınıır irsalive ve faturaları ayrı olarak kuruma
sunulmalıdır.
I{.SSYB tarafından hatalı üretim nedeniy|e ıoplatılmasına karar verilen ilaçlar ilgili firma tarafindan
geri alınıp fiyat farkı aranmaksızın aynı miktar ve o seri dışında başka bir
ilaç serisiyle en geç ılui4
hafta iÇinde değiştirilmelidir. İlacın SSYB'nca sonradan kabul edilen bir konırendikasyon
.l.u"uıyı"
PiYasadan Çekilmesi söz konusu oIursa,ilgiIi teklifveren tarafından kurum zararı telad edilecektİr.
l5.Klinik kulanım esnasında ilaca dair,ilgili uzmanca teknik olarak rapor ediIen yeni kontrendikasyon
buIgusu,ilaç yapısında gözlemlenen değişimle(sıvı formlarda
çökme,partikülasyon,renk/koku
değişimi,katı formlarda parçalanma.renk değişinıi... )gibi farmasötik kusurlar hususunda kurum
menfaaİi gözetilerek oluşabilecek maddi kayıp karşılannıalıdır.Bu konuda sorumluluk
iIgili teklifi
veren ilaç deposu/firmaya ainir.
l6.Son kullanma tarihine 2 ay kala değiştirilınek üzere ilaç deposuna./firmava bildirilen i|aç üretimden
kalkmışsa,ilgili teklif veren taraf|ndan kurum zararı telefi edilecektir.
komisyonu gerek duyduğu ilaçlardan her seri için yeıerli sayıda numune alarak Refik
!7 llual9ne
sayfam Hıfzısıhha Ensıitüsü'ne analiz için gönderilebilecek,aniüiz ücreti saiıcı firmava ait
olacaktır.Analiz sebebi ile stok,fi rma tarafındaıı tamamlanacaktır.
l8.Teslimatı yapılacak tırıinler iTS'ye (iTS:ilaç Takip Sistem i)satıcı(ilgili firmidepo) ıarafından
bildirilecektir.Bildiriıne aiı bilgiler,ilgi!i evrakıa bulunınalıdır. iTs.ye satış bildirimi yapılmayan
ürünler teslim a| ınmayacaktır.
l9.Teslim alınan küpür|ü üriin ler,küpürlü ürünlerin saıış!na izin verilen süre sonunda
tarafından geri alınarak karekodlu olan ürünlerle en geç I(bir)hafta içinde
1a11(_nrmı_!9no)
değiştirilmelidir.
20.Teslim alınan ilaçlar arasında yatan hasta için geri ödeme kapsamından
çıkarılan ilaç
olursaikurumun.talebi iizerine,ilgili teklifveren ıarafından geri ödeıne kapsamında olan farklı bir ilaçla
değişim yapılabiIecektir.
2l.İlaçların uygulanm ası için ilaca ait özel araç-gereçler.set var ise ilgili depo tarafından
karşılanmalı ır.G
li bakımları yapılmalıdır.
22. Sağlık
laç Takip Sistemi ( İTS ; yOnergesi gereğince ilaç alımları sonrasında
nl
ler
ilgili karekodları içeren pts numarasınI bildirmeleri gerekmektedir

