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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulİma Hastanesi

TEKLiF FORMU
HARRAN

İşin Adı
Konu
İstem No
Ahm No

: NöRoLoJi - iLAÇ ALIMı
: Teklif Mekubu
ı 30544
: 00899

-Fiyalar KDV Hariç olaıak verilmelidiı. MalzemeleriD MaIkası veya Özc!liği mutlaka bc|irrilInelidir.
-UbB sorgulamasına göre en düşük 3 tcklifbaz attnacaktır. SGK Ödenir/Ödenmcz teklifte belinilec€ktir.
_SUT kodu beliıtilmeyen teklifler değell€ndirme dışı bırakılacattı.. Pakete dahil oluP olmadığı teklifİe b€lirtilecektir.
_sUT fiyahnl aşan tcldiflcr değerlendirme d!ş| blraktlacaklır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasündadır.
_SGK Tarafııdaı UBB'den kaynaklaJıan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yaptlmayacak ve yüklenici hiçbir hak lalebinde

bulunmayacaktu.
-SGK Ödcnii/Ödenmoz
-Pakete dahildir/düil değiIdir
_Tanımlaylct Fiıma bilgisi olmalı ve teklifbirlikc SGK Sorgulamam si§t€minirı çlktüst teklifile birlikte verilmelidir.
-Teklifformunda belirtilmiş otan SUT Kodlan ve UBB Firma Tanımlayıcl No çşleşmelidir.
-Teklifvercn istcklilcr },ukandaki tüm maddeleİi gİtsız kabul ctİniş sayılacakır.
Jdaıe No : 63760.38.32.00.0 ı.330
ldare Aü : Harran Üniversitesi Anştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilıniştir.

Son Teklif Tarihi: 29.11.20l8

*Tanımlaylcı firma bilgisi olmall ve teklifjle birlikte sGK sorgulama sist€minin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir

Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
FiYat

Toplam
Fiyat

: Tanlmlaylcl Firma ve UBB

1 PRAMİPEKSOL DİHİDROKLORÜR
1,5 MG TB

50 ADET

2 PRAMiPEKsoL DiHiDRoKLoRÜR
3MG TB

50 ADET

3 PRAI.4İPEKsoL DiHİDRoKLoRuR
4,5MG TB

20 ADET

4 DoMPERiDoN 10 MG TB 200

5 LAKoZAMİT 50MG TB 200 ADET

6 LAKoZAMIT loMG/ML FLK 100 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Ad.cs: Arqtırma ve Uygulama Hastanesi osmaİbey Kampüsiı ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : doqnıdantemin@halran.edu.t
lha|c Mail Adresi : satinalma63@hotmail.com

lnibattelefon: Tel.:0 (4l4\34444 44 Faks :0(4l4)3444000
Doğrudan T9min İlctişim : 0 (4l4) 344 4l 78
ihale iletişim : 0 (4l4) 344 41 65-58l0

s.No

ADET;



1. ihaleye sadece T.C. Sagıık Baffi:r;'"'.Y*,İ§;Hffj,'re i|aç Firmaları katıIabilir.
Verilen tekliflerin T.C Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı'nca(SSYB) iIaç ruhsatr almış olması
gerekmektedir.
2.İlaçlar üzerinde karekod bulunmalıdır.
3.Her ilaç iizerinde SSYB'nca kabul edilmiş son perakende satış fiyaü olacakiır.Küpürler mutlaka
kırmlzı renkte 'innr,r ır,u,mlR SATILAMAZ' kaşeli olma|ıdır.
4.Teslim edilecek ilaç düzgün ve orijinal ambalajh olmalıdır. Ezilmiş, kırık ve zarar görmüş ambalajlı
ürünler ile içerisinde tortu bulunan ürünler kabul edilmeyecektir.
S.Birden fazla firmada imalatı olan ve aynı formülü içeren ilaçlar için verilecek teklif tablosunda, ilgili
ilacın;ihale kalern nosu,müstahzann piyasa adı,müstahzarın ait olduğu ithalatçt/,imalatçı firma
adı,kufu formlarda kutu içeriği(adet olarak),likit formlarda mililitre hacim,kem/pomad,/toz formlarda
grlmg ağırlık bilgileri mutlaka verilme|idir.
Teslimde ihaleye hangi isimle teklif verildiyse o ürün getirilecektir.
6.Firmanın üretliği, ithal ettiği son ürün oImaIıdır.
7.***Ilaçlar miadlan itibariyle karyık olmayacaktır. * * *

Teslim edilen ilaçların kullanım süresinin en çok l /3'ü tamamlanmış olmalıdır.
8.Kurum talep ettiğinde ilgili ilaç son kullanma tarihine en az2(iki)ay kala daha uzun miadı olanlarla
Depo/firma tarafindan (yedi) 7 gün içinde değiştirilmelidir, Bu işlem için oluşacak kargo rnasraflan
depo/fi rma tarafindan kaşılanmalıdır.
9.İlaç, siparişi takiben en geç l(bir)hafta içinde kurumun belirlediği yere istenen sayıda eksiksiz teslim
edilmelidir.
t0.İlaç ransferi, eczane deposuna taşınması ve dizilmesi tamamen depoya ait olup taşıma ve
yerleştirme için kurumdan eleman talep edilmeyecektir. Teslimat kargo şirketi aracıtığryla
yapılacak ise,mutlaka bir depo görevlisi teslimat sııasında bulunmalıdır.
l1.Ilaç teslimleri mutlaka irsaliye/fafura beraberinde yapılmahdır. Teslim fişi,futanak,alındı
makbuzu.vs kabul edilmeyecektir.
l2.Soğuk zincir kurah gerektiren ilaçlar bu kurala uygun şekilde teslim edilmelidir. İlaç tesIiminde
kullanılan kutuların içerisinde yüklenici tarafından sıcaklık ölçen cihaz veya sıcaklık indikatörü
bulunacak (teslim sonrası cihazlar iade edilecek), muayene komisyonu tarafindan soğuk zincirin
kırıldığı tespit edilen i[açlar teslim alınmayacak, emanete alınmayacak ve sorumluIuk kabul
edilrneyecektir. Bu ilaçlar yüklenici tarafindan yenisi ile değiştirilmek zorundadır.
l3.Narkotik, psikotrop,kan iirünü ilaçlarınn irsaliye ve faturaları ayrı olarak kuruma sunulmalıdır.
t4.SSYB tarafından hatalı üretim nedeniyle toplatılmasına karar verilen ilaçlar 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 tarafindan kurum zararı telafi edilecektir.
l5.Klinik kulanım esnasrnda ilaca dair, ilgili uzmanca teknik olarak rapor edilen yeni kontrendikasyon
bulgusu, ilaç yapısında gözlemlenen değişimler (sıvı formlaıda çökme,partikülasyon,renk/koku
değişimi,kah formlarda parçalanma,renk değişimi... )gibi farmasötik kusurlar hususunda kurum
menfaati gözetilerek oluşbilecek maddi kayıp karşılanmalıdır.Bu konuda sorumluluk ilgili teklifi
veren ilaç deposıı/firmaya aittir.
16.Son kullanma tarihine 2 ay kala değiştirilmek üzere ilaç deposuna./firmaya bildirilen ilaç üretimden
kalkmışsa" ilgi[i tekIifveren tarafından kurum zararı telefi edilecektir.
l7.Muayene komisyonu gerek duyduğu ilaçlaıdan her seri için yeterli sayıda numune alarak Refik
Sayfam Hıfzısıhha Enstittlsü'ne ana|iz için gönderilebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacakıır.
Analiz sebebi ile stok,firma tarafından tamamlanacaktır.
l8.Teslimatı yapılacak ürünler İTS'ye (İTS: ilaç Takip Sistemi) satıcı (i|gili firm/depo) tarafından
bildirilecektir.Bildirime ait bilgiler,ilgili evrakta bulunmalıdır.İTS'ye satış bildirimi yapılmayan
ürünler teslim alınmayacaktır.
l9.Teslim alınan küpürlü ürünler,küpürlü ürünlerin satışına izin verilen süre sonunda
satıcı(firma,/depo) tarafından geri alınarak karekodlu olan ürünlerle en geç l(bir)hafta içinde
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20.Teslim alınan ilaçlar arasında yatan hasta için geri ödeme kapsamından çıkarılan ilaç olursa:
kurumun talebi üzerine,ilgili teklifveren tarafindan geri ödeme kapsamında olan farklı bir ilaçla
değişim yapılabilecektir.
21.Ilaçlann uygulanması için ilaca ait özel araç-gereçler, set var ise ilgili depo tarafından
karşılanmalıdır. Gerekli bakım|arı yapılmalıdır.
22. Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi (İTS) yönergesi gereğince ilaç alımları sonrasında depolann
ilaç tesIimlerinde ilgili karekodları 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 Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuarlanna analiz için gönderebiIecek; analiz sonucunun
uygunluğuna bakılmaksızın analiz ücreti ve gönderilecek numune kadar ürün firma tarafindan
karşı lanacakt ı r.

24.Teslim aIınan ürünlerin etiketi üzerinde belirtilen kullanma süresi içerisinde stabilite yönünden bir
bozulma olduğu ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol
Laboratuarları ile tespit edildiğinde, yüklenici bozulan miktarı kadar ürünü 30 (otuz) gün içerisinde
değiştirecektir
25. İlaçlann teslim yeri ilaç ve malzeme deposu olup depo içi istifleme firrnaya aittir.
26. Antineoplastik ilaçlar için Madde Bilgi Güvenlik Formları Türkçe olarak ilaçlarla birlikte teslim
edilecektir.
27. Herhangi bir ilacın Sağlık Bakanlığı ve üretici frrma tarafindan toplatılınası veya geri çekiImesi
halinde, Yüklenici, elimizdeki ilaçlan aynı ilacın kullanımına uygun olan serisi ile değiştirilmekle
yiikürnlüdür. İlacın imal ve ithalinin iptali veya yasaklanması halinde ise Yüklenici ilİçların ihale
bedeli tutarı kadar hastanemize ödeme yapmak ya da futarı kadar yerine Hastane Yönetirninin uygun
gördüğü başka bir ilaç teslim etmek zorundadır.
28.Listede yer alan ilaçlar, eczanenin tüketim miktarları göz önünde bulundurularak hastane
eczanesinin belirlediği zamanlarda partiler halinde eczaneye teslim edilecektir.
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