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Hırrın Üniversitesi Ar8ştlrma ve Uygulamı Hastanesi

sıra No: 00289
Konu: Teklif Mektubu
İşİn Adı: GENEL CERRAHi sERViSi _ İLAç ALIMI
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Haıiç olaİak verilmelidir. Malzemelerin Maİkasl veya Özel|iği mutlaka belinilmelidir.
UBB sorgul8masııa görc en dtişük 3 teklifbaz alınacalıır. SGK ÖdenirÖdenmez teklifte belirtil€cekti..
SUT kodu btlirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadlğ lekliftç belinilecektir.
SUT fiyalmı aşan tcklifler değerIeııdirmc dışı bııakılacaktır. ÖdemeIeı muayene küul sonrası 1-3 Ay arasındadır,
SGK Taratıdaı UBB'den ka)maklanan kcsirılilçr durumunda yükleniciyc ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacalıİır.
Tcklifvcren i§tekıiler }ukandaki tllm maddelcri şaİtsız kabul etmiş saylacaktlr.

Son Teklif Tarihi: 09.04.2018 SAAT l7.00

'Tanımlayıcı firma bilgisi olmalt v€ teklifilt birlikte scK sorguIama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmeIidir

idare No: 63760.38,32.00.o 1.33o
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Fırma ve
UBB

1 Mİ(oFENotAT MoFErİL 250
MG

500 ADET

2 basiliksimab 20 m9 ffk 10 ADET

3 EN1EKAVİR 0,5 MG TAB 500 ADET

tenofoYir disoprok§l 245 mg tb ADET

5 URSODEOKSIKOUK ASIT
250MG KAPSÜL

100 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: A.aştıİma ve Uygulama H.stanesi osmanbey Kamp0s0 ŞANLIuRFA
lftibaı İelefon : Tel.: 0 (414\344 4165 Faks:0(4l4)34441 69

4 500 l



iııç cnxıı şınrııarı,ı ıısi
l.Heı,kalenı için ayrı teklif verilebilir.Verilcn tekliflerin T.C Sağlık ve Sosyal Yaıdıırılaşııa
Bakanlığı'nca(SSY B) ilaç rııhsatı alıııış oIıııası gereknıektcd iı..

2.1laç lar iizerinde karekod bıılunnıalıdır.
3.|lcr ilaç iizeriııdc SSY[l'ıca kalıııledilnıiş soıı perakeııde saıış fiyaıı olacaktır.Kiiptirleı.ınutlaka
kırınızı reııkte, İHı ı-t MAL! l) ı R sATı I,AMAZ' kaşc.l i olınal ıclır.
4.'|-eslinı edilecck ilaç diizgiin r,c oriiinal ıınıbala.ilı olnıalıdır.
5.Biıden lazla liı'ııada inıalalı olan ı,e arııı lbrnı(ilii içeren ilaçlar için reı,ilecek tekliftablosuncla.ilgili
ilacın:ihale kırleıır ııcısu.ı,ır[islahzarın pi_vısa adı.nı(ista|ızaı,ın aiı oIdtığıı ithalatçıı.inıalatçı Iirnıa
adı.kutıı lbrnılarda kııtu içcı,iği(ndct olarak).likiı l'ııınılıı.da ıııililitı.c hac iııı -kı.e ııı/ptıııra<i/ttız lbrnılarda
gr/nıg ağıı,lık hilgilcı,i nıuılaka vcrilınclidir.
'l'cslinıde ihaleı,c lıangi isinılc tcklil'r,crildiısc o iiriin g,ctirileccktiı.
6.1:irııaıııı iiıcıtiği.iıhal cttaği s()ıı iiriin ı.ılnıalıclıı.
7,***İlaç|ar nıiatllaı,ı iaibari},le kaı.ışık olınayacakıır. ** *

8.Kuııını lalcp eltiğindc ilgili ilaç son kııllannıa ıaı,ihine cıı az 2(iki)a1,,kala .daha uzıın ırıiadı olaıılaı,la
Depo/liınıa l,alaf|ıdan (yedi) 7 giiıı içinde değiştiıiilıelid iı.Bıı işlenı içiıı oluşacak kaıgtı ınasıaflaı,ı
depo/firnıa ıaıafından kaışı lannİalıd ır.
9.1laç.sipaı,işi takiben en geç t(biı)hafta içiııde kıııunııın beliı,lediği yete isteneıı sal,ıda eksiksiz teslin,ı
edilnıelidir.
l0.İlaç transl'eıi.ec;ıane dcposııııa ıaşınn]ası rc dizilnıesi ıanlan]eıı depoya aiı oltıp taşııı]a ve

1crlcşlİrnıe için kıırıııııdaıı clcıııiıır talep ed ilıncl,ccekt ir.Teslinıat kargo şirketi aracılığıyla yapılacak
isc,ııullnka bir dcpo göı,cr,Iisi tcsliıııal sııa§ındır bulunıııalıdır.
l1.1laçtcslinılcıi ıııutlaka iı,sa li!,c/t'at ııra bcratıcrinde 1,apılınalıdır.'['esliıı fişi.tıııanak.a|ındı
nıaklıtıztı.r,s kabtıl cd ilıııcr cccLıiı,.
l2.Soğtık zinciı kıırılı gcıcktiı-cıı ilaçlaı,hıı ktııalı ıırgıııı şckildc lcs|iııı ctlilnıclidiı-
lJ.Narkot ik.psikotrop.katı iiriiııii il:ıçlarınııı iı,sali;c ıc liıtııraları alrı olıı,ak kuruıııı stınıılnıalıclıı,.
1.1.SSY|} laratıntlan hatalı iirctinı ııcdeıivlc tıılılaıılınasını kaı,aı,rcrilen ilaçIar ilgili lirnıa laıalindan
gcri ılıırılı ll,ı at lhrkı arııınııksızııı ılnı ıııikıiır rc o scı,i ı.lışıııt|a başha bıı ilaç scrisir lc cıı !]eç l(biı,)
hatia içindc dcğişıirilnıclidiı,.llıcın SSYl]'ııcı sııııra<lan ka[,ıtıl edj|cn bir kontrcnd ikasvoıı sebebiyle
1ıi;,ısı<lan çckilnıcsi siiz lonıısıı olııısa.ilgili ıcklil'icıcn taı,alıntlan kıırıını zaraıı tclall edilecektir.
l5.KIinik kıılııııııı csnasıııda ilaca dair.ilgili uznranca tcknik tılıı,al rapoı,cdileıı ycııi kontı,e ı,ıd ikasyon
lıtılgtısıı.ilıç ı.a;ıısıııtla giizlcııı lcııcıı değişiınlcr(sıvı liırınlaı,da çök nıe. paı,t ikii lasl tııı. re n k/koku
değişinıi.katı liıınılaıda paı,falannıa.ıcnk dcğişinıi... )gihi l'aııııasötik kusıırlaı hııstıstıııda kurtıı,ı,ı

nıcnlaati gözctilcı,ck oluşabilccek nıat,ldi kayıp karşı lannıalıd ıı,. Btı konrıda sorııııltıltık ilgili teklili
vcren ilaç d.cposıı/fiıınaya aitt iı.
l6,Soıı kçllannıa taıihine 2 al,kala değiştiıiInıck lizeı,c ilaç deposıı ııa/li ınıa1 a bildiıilen ilaç iiıctiındeıı
[alknıışsa-ilgili ıeklil'veren (arallndaıı ktıı,ıınr ını,ıırı ıclefi cdilcccktiı,.
l7.Mııaıeno kt,ınıisvonıı gerek dııl,dıığu ilaçlaıdaıı her scri için yetcrli sal,ıda nıııııuııe alamk Refik
Sal thnı llıt'zısıhha F]nstiıüsti'nL. analiz için göndcıilebilecek.analiz licıeti satıcı fiı,nıal,a ait
ıılacaktır.Analiz sclıehi ilc sıtık.lirnıa ıarafından taı,ı,ıaırlınacaktır.
l[l.'lcsIinıatrı,ılıılacaküfıinlcİi'l'S'\c(ilS:ilaç lakip§isıclıli)sillüçı(iluili ljl,nı]dcPo) ıarıllndan
bildiı,ilı,cckliı.l}ildiıiıııcaiılıilgıilcı.ilgilicıı,ıktıtıtıltııınıılıtiır.İ lS'lc.ııış [ıilcliriıııi rıpılııaraıı
iirlinlcı, tcslinı alıırıııar ıcaktıı.
l9. l'cslinı alInalı ki,ipii1,1ii iiı,iilılcI.kiil)üİlii iiıiiıllerin sııışıııı iziıı rcı,ilcı si,iıc stııtıntlı
satıcı(firıııa,dcpo) tarallndiıo.gcı,i alıııaıak karcktıdlıı ıılııı [iıiiııleılı., cn gcç l([ıiı)haiia içiııde
dı",ği şı i ri lnıel id i r.
20,'t'cslinı alıııaıı ilaçlat aıısıııtla 1,aı:ın lıasıa içiıı gcri iidcnıc kapsaııındaıı çıkarılan ilaç
rrluısa: k tı ııı ıı,ııııı ıalı,,lıi iizcriııı.,.iIiıili ıcLlif \çııı) ıırılııırlııı ıcı,i iilcıne kalısanıında olan liııklı [,ıiı ilaçla
dcğişinı 1 apılıbilı.icckıir.
2l.İlaç|aıın u) g,[ılaııı,ılası için iIaca ıiı iizcl alaç-gcıcçlcr.sot vaı isc ilgili(l§po tamllıldan
karşılaıııııalıdır.Geı,ekli bakınıla[ı 1,apılnıalıdıı
22. Sağlık l}akanlığı Ilaç'|'akip Sistcıııi 1 I'|'S ) 1,öner si gereğince ilaç alın,ıları soılrastııda
depolaı,ın ilaç tt,slinılerindc ilgili kaı,ckodlaı,ı içeı,cıı pls ı]ıarası ı] ı bi ltl i ınıc leı,i gerekırrekterliı,
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