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İşin Adı
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-Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemclerin Markası veya Özelliği mutlaka belinilmelidiı.
-UBB sorgulamasııa göre cn düşük 3 ıeklifbaz alınacalır. SGK ÖdenirÖdcnmez tekliffe belirtilecektir.
-sUT kodu belirti|neyeı teklifler değerlendirme dlşı bıIakılacaıİır. Pakctc dahil olup olmadlğ! teklifte belirtileccktir.
-sUT fiyattnl aşan tekliflcr değcrlendirme dlşı bırakrlacaktır. Ödemclcr muaycne kabul sonrası 1-3 Ay aİastndadır.
-SGK Tarafından tJBB'den kaynaklanan kğsintiler dutumunda 1tkleıiciye ödeme yapılmayacak vc y0klenici hiçbi. hak talebindc
bulunmayacalİtr.
-sGK Ödmir/Öd mez
-Pakete dahildir/dahil değildir
-Tanımlaytcı Firma bilgisi olmalı ve teklifbir|ikte SGK Sorgulamam sisteminin çıİİısı teklifile birlikte verilmeıidir.
-Teklifformunda belirtilmiş olaıı sUT Kodları ve UBB Firma Tanımlayıcı No eşIeşmelidir.
-Teklif veren istekliler yukandaki t0m maddcleri şa.tslz kabul ctmiş sayılacahır.
ldare No : 63760.38.32.00.01.330
ldare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasıanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler 1ukarıda bildirilmiştir.

Son Teklİf Tarihi: |5,1l,zoı9
..99

s.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
FiYat

Toplam
Fİyat

Tanımlaylcı Firma ve UBB

1 Kl VİT 21,4G AMP 3000 ADET

2 ALPRAZoLAM 0.5 MG TABLET 3000 ADET

3 FENnoiN soDYuM 1oo MG TB 750 ADET

4 FuRosEMİD 40İlG TB 1500 ADET

5 DiAZEPA!! 2 MG TB 400 ADET

6 KLoNAzEPAM 214G.TB. 1000 ADET

7 bisoprolol 5 m9 tb 200 ADET

B spironolakton 25mg 20 tb 1500 ADET

9 HALOPERİDOL DAMLA 25 ADET

10 HALOPERiDoL 5 l\1G TB 1500 ADET

11 LEVoDoPA-BENSERAZo 125
MG TB

300 ADET

1,2 LEVODOPA-BENSERAZİO HBS
125 MG KP

210 ADET

Genel
Top|am(KDV

Haric);

*Tanımlaylcı firma bilgisi olmall ve tek|ifile bir|i[ıe SGK sorgularna sisteminin çtktısl teklifile birliktc vcrilmclidir

Adres: Aİaşıtrma ve U}gülama Hasta.€si osmanbey Kampllso ŞANLıURFA
Doğrudan Temin Mail : doıırııdanteminı2harıan.edu.tr
ihalc Majl Adresi : saıinal;a63@ho;İİ.com

lıİibat telefon : Tel.; 0 (4l4) 344 44 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğrudan Tçmin ilctişiın : o (4l4) 3,14 4l 78
İhalç iletişim : 0 (4I4) 3ıl4 41 65-58lo



ir-ıç cııvrı, şı,nrxaırmsi
l. İhaleye sadece T.C. Sağlık 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 SSYE}'nca kabul edilmiş son perakende satış fiyatı olacaktır.Küpürler mutlaka

kırmızı renkte 'iııııı ıvr. ,mIR SATILAMAZ' kaşeli olmalıdır.
4.Teslim edilecek ilaç düzgün ve orijinat amba|ajlı olmalıdır. EziImiş, kırık ve zarar görmüş ambalajlı
ürünler ile içerisinde tortu buIunan üriirıler kabul edilmeyecektir.
S.Birden fazla firmada imalatı olan ve aynı formülü içeren ilaçlar için verilecek teklif tablosund4 ilgili
ilacın;ihale kalem nosu,müstahzarın piyasa adı,müstahzarın ait olduğu ithalatçı/,imalatçı firma

adl,kutu formlarda kufu içeriği(adet olarak),likit formlarda mililitre hacim,krem/pomad/toz formIarda

gı/mg ağırlık bilgileri mutlaka verilmelidir.
Teslimde ihaleye hangi isimle teklif verildiyse o ürün getirilecektir.
6.Firmanın ürettiği, ithal ettiği son ürlin olmalıdır.
7.***İlaçlar miadIan itibariyle karışık olmayacaktır.***
Teslim edilen ilaçların kullanım süresinin en çok l/3'ü tamamlanmış olmalıdır.
8.Kurum talep ettiğinde ilgili ilaç son kullanma tarihine en az 2(iki)ay kala, daha uzun miadı olanlarla

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

depo/firma tarafindan karşılanmahdır.
9.İİaç, siparişi takiben en geç l(bir)hafta içinde kurumun belirlediği yere istenen sayıda eksiksiz teslim

edilmelidir.
tO.itaç transferi, eczane deposuna taşlnması ve dizilmesi tamamen depoya ait olup taşıma Ve

yerleştirme için kurumdan eleman talep edilmeyecektir. Teslimat kargo şirketi aracılığıyla
yapılacak ise,mutlaka bir depo görevlisi teslimai srıasında bulunmalıdır.-1ı.ilaç 

teslimleri mutlaka irsaliye/fatura beraberinde yapılmalıdır. Teslim fişi,tutanak,alındı

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

kulIanılan kutuların içerisinde yüklenici tarafından sıcaklık ölçen cihaz veya sıcakhk indikatörü

buIunacak (teslim sonrası cihazlar iade edilecek), muayene komisyonu taraflndan soğuk zincirin
kırıldığı tespit edilen ilaçlar teslim a|ınmayacak, emanete alınmayacak ve sorumluluk kabul

edilmeyecektir. Bu ilaçlar yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilmek zorundadır.

l3.Narlotik, psikotrop,kan ürünü ilaçlarının irsaliye ve faturaları ayrı oIarak kuruma sunulmalıdır.

l4.SSyB tarİfından hatalı üretim nedeniyle toplatılmasına karar verilen i|açlar ilgili firma tarafından

geri alınıp fiyat farkı aranmaksızın aynı miktar ve o seri dışında başka bir ilaç serisiyle en geç l(bir)
hafta içinde değiştirilmelidir. İlacın SSYB'nca sonradan kabul edilen bir kontrendikasyon sebebiYle

piyasadan çekilmesi söz konusu olursa,ilgili teklifveren tarafından kurum zararı te|afı edilecektir.

İj.Kıirik krıun,nr esnasında ilaca dair, ilgili uzmanca teknik olarak rapor ediIen yeni kontrendikasYon

bulgusu, ilaç yapısında gözlemlenen değişimler (sıvı formlarda çökme,partikülasyon,renk/koku
değişimi,kao formlarda parçalanma,renk değişimi... )gibi farmasötik kusurlar hususunda kurum

me-nİaati gozetiIerek oluşabİlecek maddi kayıp karşılanmalıdır.Bu konuda sorumIuluk ilgili leklifi
veren ilaç deposu/firmaya aittir.
ı6.Son k;Ih;ma tarihine 2 ay kala değiştirilmek üzere ilaç deposuna./firmaya bildirilen ilaç üretimden

kalkmışsa, ilgili teklifveren tarafından kurum zararı telefi edilecektir.

l7.Muayene-komisyonu gerek duyduğu ilaçlardan her seri için yeterli sayıda numune a|arak Refik

Sayfam-Hıfzısıhha 
-Enstitüsü'ne 

analiz için gönderilebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktlr.

Analiz sebebi ile stok,firma tarafından tamamlanacaktır.
lE.Teslimatı yapılacak iirünler iTS'ye (iTS: ilaç Takip Sistemi) satlcı (ilgili firm/depo) taraflndan

bildirilecektir.Blldirime ait bilgiler,ilgili evrakta bulunmalıdır.ıTs,ye saış bildirimi yapılmayan

ürünler teslim alınmayacaktır.
l9.Teslim alınan küpürlü ürünler,küpürlü ürünlerin satışına izin verilen süre sonunda

saıc(firma/depo) taıafindan geri alınarak karekodlu olan ürünlerle en geç l(bir)hafta içinde

değiştirilmelidir.
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20.Teslim alınan ilaçlar arasında yatan hasta için geri ödeme kapsamından çıkarılan ilaç olursa;
kurumun talebi üzerine,ilgili teklifveren tarafından geri ödeme kapsamında olan farklı bir ilaçla
değişim yapılabilecektir.
21.İlaçIarın uygu|anması için ilaca ait özel araç-gereçIer, set var ise ilgili depo tarafından

karşılanmalıdır. Gerekli bakımları yapılmalıdır.
22. Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi (İTS) yönergesi gereğince ilaç alımları sonrasında depolann
ilaç teslimlerinde ilgili kaıekodları 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 Sağhk 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 tarafindan
karşı lanacaktı r.

24.Teslim alınan ürünlerin etiketi üzerinde belirtilen ku|lanma süresi içerisinde stabilite yönünden bir
bozulma olduğu ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol
Laboratuarları ile tespit edildiğinde, yüklenici bozulaı miktarı kadar ürünü 30 (otuz) gün içerisinde
değiştirecektir
25. İlaçlann teslim yeri ilaç ve malzeme deposu olup depo içi istifleme firmaya aittir.
26. Antineoplastik ilaçlar için Madde Bilgi Güvenlik Formları Türkçe olarak ilaçlarla birlikte teslim

ediIecektir.
27. Herhangi bir ilacın Sağlık Bakanlığı ve üretici firma taıafından toplatılması veya geri çekilmesi
halinde, Yüklenici, elimizdeki ilaçlan aynı ilacın kullanımına uygun olan serisi ile değiştiriImekle
yükümlüdür. ilacın imal ve ithalinin iptali veya yasaklanması halinde ise Yüklenici ilaçların ihale

bedeli tutarı kadar hastanemize ödeme yapmak ya da futan kadar yerine Hastane Yönetiminin uygun

gördüğü başka bir ilaç teslim etmek zorundadır.
28.Listede yer alan ilaçlar , eczanenin tüketim miktarları göz önünde buIundurularak hastane

eczanesinin belirlediği zamanlarda partiler halinde eczaneye teslim edilecektir.
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