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iu,q inalBsi cENEL ganrNa,rvmsi
1 Her kalem igin ayn teklif verilebilir.Verilen tekliflerin T.C Sa[lrk ve Sosyal Yardrmlaqma
Bakanlr[r'nca(SSYB) ilag ruhsatr almrg olmasr gerekmektedir.

2.llaglar i.izeri nde karekod bu lun mal rd r r.
3.Her ilag tizerinde SSYB'nca kabul edilmig son perakende satr$ fiyatr olacaktrr.Kiipi.irler mutlaka
krrmrzr renkte'iH.l.LE MALIDIR SATILAMAZ' kageli olmalrdrr.
4.Teslim edilecek ilag di.izgtin ve orijinal ambalajh olmalrdrr.
5.Birden fazlafirmada imalatr olan ve aynr formiilii igeren ilaglar igin verilecek teklif tablosunda,ilgili
ilacrn;ihale kalem nosu,miistahzann piyasa adr,miistahzann ait oldugu ithalatgr/,imalatgr firma
adr,kutu formlarda kutu igeri[i(adet olarak),likit formlarda mililitre hacim,kremlpomadltoz formlarda
grlmg a[rrhk bilgileri mutlaka verilmelidir.
Teslimde ihaleye hangi isimle teklif verildiyse o i.iriin getirilecektir.
6.Firmanrn iiretti[i,ithal etti$i son tiriin olmalrdrr.
7.* * *ilaglar miadlarr itibariyle kangrk olmayacaktrr. ?t ?t *

S.Kurum talep etti[inde ilgili ilag son kullanma tarihine en azZ(iki)ay kala ,daha uzun miadr olanlarla
Depo/firma tarafrndan (yedi) 7 giin iginde de[igtirilmelidir.
f .ilag,sipariqitakiben en geg l(bir)hafta iginde kurumun belirledi[i yere istenen sayrda eksiksiz teslim
edilmelidir.
l0.ilag transferi,eczane deposuna ta$lnmasl ve dizilmesi tamamen depoya ait olup ta$lma ve
yerlegtirme igin kurumdan eleman talep edilmeyecektir.Teslimat kargo qirketi aracrh[ryla yaprlacak
isermutlaka bir depo giirevlisi teslimat slrasrnda bulunmalldtr.
ll.ilag teslimleri mutlaka irsaliye/fatura beraberinde yaprlmalrdrr.Teslim figi,tutanak,alrndr
makbuzu,vs kabul edilmeyecektir.
12.So[uk zincir kurah gerektiren ilaglar bu kurala uygun gekilde teslim edilmelidir.
13,Narkotik,psikotrop,kan tiriinii ilaglannrn irsaliye ve faturalan ayn olarak kuruma sunulmalrdrr.
14.SSYB tarafindan hatah i.iretim nedeniyle toplatrlmasrna karar verilen ilaglar ilgili firma tarafindan
geri ahnrp fiyat farkr aranmaksrzrn aynr miktar ve o seri drgrnda baqka bir ilag serisiyle en geg l(bir)
hafta iginde de[igtirilmelidir.Ilacrn SSYB'nca sonradan kabul edilen bir kontrendikasyon sebebiyle
piyasadan gekilmesi sciz konusu olursa,ilgiliteklif veren tarafindan kurum zarantelafi edilecektir.
l5.Klinik kulanrm esnasrnda ilaca dair,ilgili uzrnanca teknik olarak rapor edilen yeni kontrendikasyon
bulgusu,ilag yaprsrnda gozlemlenen de[igimler(srvr formlarda gokme,partiktilasyon,renk/koku
de[igimi,katr formlarda pargalanma,renk de[igimi...)gibi farmasotik kusurlar hususunda kurum
menfaati gdzetilerek olugabilecek maddi kayrp kargrlanmahdrr.Bu konuda sorumluluk ilgili teklifi
veren ilag deposu/firm aya aittir.
l6.Son kullanma tarihine 2 ay kala degigtirilmek tizere ilag deposunalfirmaya bildirilen ilag tiretimden
kalkmrgsa,ilgili teklif veren tarafrndan kurum zaran telefr edilecektir.
lT.Muayene komisyonu gerek duydufiu ilaglardan her seri igin yeterli sayrda numlure alarak Refik
Sayfam Hrfzrsrhha Enstittisti'ne analiz igin gonderilebilecek,analiz iicreti satrct firmaya ait
olacaktrr.Anal iz sebebi i le stok,fi rma tarafl ndan tamam lanacakttr.
l8.Teslimatr yaprlacak i.iriinler iTS'ye litS:ila9 Takip Sistemi)satrcr(ilgili firm/depo) tarafindan
bildirilecektir.Bildirime ait bilgiler,ilgili evrakta bulunmahdrr.iTS'ye satrq bildirimi yaprlmayan

i.irtin ler tesl im al rnmayacaktrr.
l9.Teslim alrnan kiipi.irlii iiriinler,ki.iptirli.i i.iri.inlerin satr$rna izin verilen slire sonunda

satrcr(firma/depo) tarafindan geri alrnarak karekodlu olan iirtinlerle en geg l(bir)hafta iginde

deIigtirilmelidir.
20.Teslim alrnan ilaglar arasrnda yatan hasta igin geri odeme kapsamtndan grkarrlan ilag
olursa;kurumun talebi iizerine,ilgili teklif veren tarafrndan geri odeme kapsamrnda olan farklr bir ilagla

de[iqim yapr labilecektir.
2l.ilaglarrn uygulanmasr igin ilaca ait ozel arag-geregler var ise ilgili depo tarafindan
kargrlanmahdrr.Gerekli bakrmlan yaprlmahdrr.
22. Sa[hk Bakanh[r ilag Takip Sistemi ( iTS ) ydnergesi gere[ince ilag ahmlan sonrastnda

depolarrn ilag teslimlerinde ilgili karekodlarr igeren pts numarasrnr bildirmeleri gerekmektedir
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