
T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 03036
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: ACiL POLK-DEPOS1LiN 1.2 FLK
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
Uİ}B sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.

SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.

SGK Taraf,ından UBB,den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiÇbir hak talebinde

bulunmayacaktır.
Teklifveren istekliler yukarıdaki tünı maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktlr.

SonTeklif Tarihi:06. ([.aol? __s-.*4 |Ü9

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte sGk sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir

İdare No | 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir
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1 DEPoSİLİN 1.2. FLK 100 ADET
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HariÇ):

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Osmaııbey Kaınpüsü ŞANLIURFA
irtibattelefon: Tel.:0 (4l4)344 41 65 Faks :0 (4l4) 344 41 69
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a

iı,a,ç irraı,rsi GENEL şaRrNı.ıvrnsi
l.Her kalem için ayrı teklif verilebilir.Verilen tekliflerin T.C Sağlık ve Sosyal yardımlaşma

Bakanlığı,ncalS§yB; ilaç ruhsatı almış olması gerekmektedir.

2.İlaç|ar üzerinde karekod bulunmal ıdır.

ı.rıer iıaç üzerinde SSyB,nca kabul edilmiş son perakende satış.fiyatı olacaktır.KüPürler mutlaka

kırmızı renkte,İHALE MALIDIR SATILAMAZ, kaşeli olmalıdlr.

4.Teslim edilecek ilaç düzgün ve orijinal ambalajlı olmalıdır.

5.Birden fazlafırmada imalatı olan ve aynı formİilü içeren ilaçlar için verilecek teklif tablosunda,ilgili

ilacın;ihale kalem nosu,müstahzarın piyasa adı,müstahzarın ait olduğu ithalatçı/,imalatÇı firma

adı,kutu formlarda kutu içerigi(adet olarak),likit formlarda mililitre hacim,krem lpomadltoz formlarda

grlmgağırlık bilgileri mutlaka verilmelidir.
i.rıirai ihaleye hangi isimle teklif verildiyse o ürün getirilecektir.

6.Firmanın ürettiği,ithal ettiği son ürün olmalıdır,

7.***İlaçlar miadları itibariyle karışık olmayacaktır,***
8.Kurum talep ettiğinde ilgili İlaç son kullanma tarihine en az\(iki)ay kala,daha uzun miadı olanlarla

Depoifirma tarafindan (yedi) 7 gün içinde değiştirilmelidir,_. . ..

9.iİuç,.ipurişi takiben en g.ç ıĞonufta içindle krrr.u, belirlediği yere istenen sayıda eksiksiz teslim

edilmelidir.
l0.İlaç transferi,eczane deposuna taşınması ve dizilmesi tamamen depoya ait olup taşıma ve

ye.ıeşİirme için kurumdan eleman talep edilmeyecektir.Teslimat kargo şirketi aracılığıYla YaPılacak

ise,mutlaka bir depo görevlisi teslimat sırasında bulunmalıdır.
1İjİİ teslimleri 1nrtıİ.u irsaliye/fatura beraberinde yapılmalıdır.Teslim fiŞi,tutanak,alındı

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

13.Narkotik,psikotrop,İ'an ürünü ilaİlarının irsaliye vİ faturaları ayrı olarak kurgm|. sunulmalıdır,

14.SSyB tarafından hatalı tiretim nedeniyle toplatılmasına karar verilen ilaçlar ilgili firma taraflndan

geri alınıp fiyat farkı aranmaksızın aynı mikta; ve o seri dışında başka bir ilaÇ serisiYle en geÇ 1(bir)

tafta içinde iegiştirilmelidir.ilacın SSyB'nca sonradan kabul edilen bir koı-ıtrendikasYon sebebiYle

piyaradan çekilmesi söz konusu olursa,ilgili teklif veren tarafından kurum zararı telafı edilecektir,

15.Klinik kulanım esnasında ilaca dair,ilğili uzmanca teknik olarak rapor edilen Yeni kontrendikasYon

bulgusu,ilaç yapısında gözlemlenen degişimle(sıvı formlarda çökme,partikülasyon,renk/koku

oeglşimi,ı<atiro.rıu.JJparçalanma,r",it d"gişi.i...)gibi farmasötik kusurlar hususunda kurum

menfaati gözetilerek oıuşuuiı.cet maddi kğp kaşıianmalıdır.Bu konuda sorumluluk ilgili teklifi

veren ilaç deposu/firmaya aittir.
16.Son kullanma turıı,in" 2 ay ka|adeğiştirilmek üzere ilaç deposun a/fırmaya bildirilen ilaÇ üretimden

kalkm l şsa, i l gi l i tekl if veren taraflndan kurum zararı te lefi ed i lecektir,

l7.Muayene komisyonu gerek duyduğu ilaçlardan her seri için yeterli sayıda numune alarak Refik

SayfamİIıfzısıhha-Enstiİisü,ne İnaliİiçin gönderilebilecek,analiz ücreti satıcı firmaYa ait

olacaktır.Analiz sebebi ile stok,fi rma tarafından tamamlanacaktır.

l8.Teslimat, yupıu"ut tırtınİ..İrs,y" 1irs:ilaç Takip Sistemi)satıcı(ilgili firm/dePo) tarafindan

bildirilecektir.Bildirime ait bilgiler,İlgiii evrakta bulunmalıdır.İTS,ye satış bildirimi yapılmayan

ürünler teslim alınmayacaktır.
l9.Teslim alınan ı.tı|iııtı ürünler,küpürtü ürünterin satışına izin verilen süre sonunda

satıcı(firma/depol tarairndan geri'a|ınarak karekodlu olan ürünlerle en geç l(bir)hafta içinde

değiştirilmelidir.
2Q.Teslim alınan ilaçlar arasında yatan hasta için geri ödeme kapsamından çıkarılan ilaç

olursa;kurumun talebi üzerine,ilgili teklif veren taiafından geri 6deme kapsamında olan farklı bir ilaçla


