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Fi)alar KDV Hariq olarak vcrilmclidir. Malzemelcrin Marlasr re-raOzelli!i mutlaka beliflilmeltdir'
liBB sorgulamaslna g6re en dii$k 3 teklirbaz altnacaktrr' SGK Odeniriodenmcz teklifte bcllrtileceklir'
SUT kodu belinilmeyen teklifler degerlendiflne drir brrakrlacaktrr. Pakere dahil olup olmadrgl leklifie belirtilecektir.

SU f fiyaxnt agan teklifler degerlendirme drlr brrrkrlacaktrr. Odemcler muayene kabul sonrast l-3 A; arasrndadlr.

SGK Tarafindan UBB'detr kaynaklanan kesinliler durumunda ytklc ici)'e ddeme J'aprlmatacal \ c ) irklenici higbir hak talebinde

bulunmayacaktrr.
I ek lif vercn istekliler yukardaki tiim nraddeleri ;anstz kabul etmli sa) llacaktrr.
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* fanrmtayrcr firma bilgisi olmalr ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr tckLrf ile birlikle verilmelidir.
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ir,aq irrar-rsi crxrl ganrNaursi
l.Her kalem igin ayrr teklif verilebilir.Verilen tekliflerin T.C Safihk ve Sosyal Yardrmlagma
Bakantrlr'nca(SSYB) ilag ruhsatr almrq olmasr gerekmektedir.

2.ilaglar iizerinde karekod bulunmahdrr.
3.Her ilag tizerinde SSYB'nca kabul edilmig son perakende satr$ fiyah olacaktrr.Kiipiirler mutlaka
krrmrzr renkte 'ifnf,f ltf-mlR SATILAMAZ' kageli olmahdrr.
4.Teslim edilecek ilag diizgiin ve orijinal ambalajh olmahdrr.
5.Birden fazla firmada imalatr olan ve aynr formiilii igeren ilaglar igin verilecek teklif tablosunda,ilgili
ilacrn;ihale kalem nosu,miistahzann piyasa adr,miistahzann ait oldulu ithalatg/,imalatgr firma
adr,kutu form larda kutu igeri!i(adet olarak),likit formlarda mililitre hacim,kem/pomad/toz form larda
grlmg alrrhk bilgileri mutlaka verilmelidir.
Teslimde ihaleye hangi isimle teklif verildiyse o iirtin getirilecektir.
6.Firmanrn tirefti!i,ithal etti[i son iirt.in olmahdrr.
7,***ilaglar miadlarr itibariyle kangrk olmayacaktrr.***
S.Kurum talep ettilinde ilgili ilag son kullanma tarihine en az 2(iki)ay kala ,daha uzun miadr olanlarla
Depo/firma tarafrndan (yedi) 7 giin iginde de[igtirilmelidir.
f.ilag,siparigi takiben en geg l(bir)hafta iginde kurumun belirledi!i yere istenen sayrda eksiksiz teslim
edilmelidir.
10.ila9 transferi,eczane deposuna ta$lnmasl ve dizilmesi tamamen depoya ait olup ta$rma ve
yerlegtirme igin kurumdan eleman talep edilmeyecektir,Teslimat kargo qirketi aracrhfryla yaprlacak
ise,mutlaka bir depo gdrevlisi teslimat srrasrnda bulunmahdrr.
ll.llag teslimleri mutlaka irsaliye/fatura beraberinde yaprlmaLdrr.Teslim fiqi,tutanak,ahndr
makbuzu,vs kabul edi lmeyecektir.
l2,Sofuk zincir kuralr gerektiren ilaglar bu kurala uygun gekilde teslim edilmelidir.
l3.Narkotik,psikotrop,kan iiriinii ilaglannrn irsaliye ve faturalan ayrr olarak kuruma sunulmaLdrr.
14.SSYB tarafindan hatah Uretim nedeniyle toplatrlmasrna karar verilen ilaglar ilgili firma tarafindan
geri ahnrp fiyat farkr aranmaksrzrn aynr miktar ve o seri drqrnda bagka bir ilag serisiyle en geg l(bir)
hafta iginde de[iqtirilmelidir.ilacrn SSYB'nca sonradan kabul edilen bir kontrendikasyon sebebiyle
piyasadan gekilmesi s6z konusu olursa,ilgili teklifveren tarafrndan kurum zaran telafi edilecektir.
l5.Klinik kulanrm esnasrnda ilaca dair,ilgili uzmanca teknik olarak rapor edilen yeni kontrendikasyon
bulgusu,ilag yaprsrnda gozlemlenen de$igimler(srvr formlarda g6kme,partikiilasyon,renk/koku
defiqimi.katr formlarda pargalanma,renk de!i9imi. . . )gibi farmasritik kusurlar hususunda kurum
menfaati gcizetilerek olugabilecek maddi kayrp kargr lanma lrd rr.Bu konuda sorumluluk ilgili teklifi
veren ilag deposu/firmaya aittrr.
l6.Son kullanma tarihine 2 ay kala de[igtirilmek tizere ilag deposuna./firmaya bildirilen ilag iiretimden
kalkmrgsa,ilgili teklif veren tarafrndan kurum zararr telefi edilecektir.
lT.Muayene komisyonu gerek duydulu ilaglardan her seri igin yeterli sayrda numune alarak Refik
Sa)fam Hrfzrsrhha Enstitiisii'ne analiz igin 96nderilebilecek,analiz i.icreti satrcr firmaya ait
olacaktrr.Analiz sebebi ile stok,fi rma tarafindan tamamlanacaktrr.
l8.Teslimatr yaprlacak iiriinler ilS'ye liTS:ila9 Takip S istem i)satrcr(ilgili firm/depo) tarafrndan
bildirilecektir.Bildirime ait bilgiler.ilgili evrakta bu lunmalrd rr.iTS'ye satrq bildirimi yaprlmayan
[rtinler teslim ahnmayacaktrr.
l9.Teslim ahnan kiipiirl0 iiriinler,kiipiirlii tirtinlerin satl$1na izin verilen s[ire sonunda
sancr(firma/depo) tarafrndan geri ahnarak karekodlu olan iirlinlerle en geg I (bir)hafta iginde
de!iqtirilmelidir.
20.Teslim ahnan ilaglar araslnda yatan hasta igin geri ddeme kapsamrndan gtkartlan ilag
olursa;kurumun talebi iizerine,ilgiliteklifveren tarafindan geri rideme kapsamrnda olan farklr bir ilagla
deliqim yaprlabilecektir.
2l.ilaglann uygulanmasr igin ilaca ait 6zel arag-geregler var ise ilgili depo tarafrndan
kargrlanmahdrr.Gerekli bakrmlan yaprlmahdrr.
22. Safihk Bakanhgr ilag Takip Sistemi ( iTS; y<inergesi geregince ilag ahmlarr sonrasmda
depolann ilag teslimlerinde ilgili karekodlarr igeren pts numarasrru bildirmeleri gerekmektedir


