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T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 03005
Konu: Teklif Mektubu
işin Adı: AYAKTAN TEDAVİ ÜNİrgsİ- İı-eÇ ALIMI
Fiş Kodu :

YAKLAŞIK MALİYET içiNoin.

Son Teklif Tarihi: l0.11.20l7

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

İdare No z 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yııkarıda bildirilnıiştir

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 trastuzumab 150 mg flk 250 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastarıesi Osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA
irtibat telefon : Tel.: 0 (4l4)344 4l 65 Faks : 0 (414) 344 4l 69
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iı,aç GENEL şınrNaıınsi
l.Her kalem için ayrı teklif verilebilir.Verilen tekliflerin T.C Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma
Bakanl ığı'nca(SSYB) ilaç ruhsatı almış olınas ı gerekınekted i r.

2.İ laçlar üzerinde karekod bulunınal ıdır.
3.Her ilaÇ üzerinde SSYB'nca kabul edilmiş son perakende satış fiyatı olacaktır.Küpürler mutlaka
kırmızı renkte 'İHALE MALIDIR SATILAMAZ' kaşeli olmalıdır.
4.Teslim edilecek ilaç düzgün ve orijinal ambalajlı olmalıdır.
5.Birden fazla firmada imalatı olaıı ve aynı formülü içereıı ilaçlar için veri|ecek teklif tablosunda,ilgili
ilacın;ihale kalem nosu,müstahzarın piyasa adı,müstalızarın ait olduğu ithalatçı/,imalatçı firma
adı,kutu formlarda kutu içeriği(adet olarak),likit forınIarda ınililitre haciın,krem lpomad/tozform|arda
gr l mg ağı rl ık bi l gi leri m utlaka veri l ınel id i r.
Teslimde ihaleye hangi isimle teklif verildiyse o ürüır getiriIecektir.
6.Firmanın ürettiği,ithal ettiği son ürün olmalıdır.
7.* * *İlaçlar miadları itibariyle karışık olmayacaktır. ıt rt *

8.Kurum talep ettiğinde ilgili ilaç son kullanına tarihiııe en az2(iki)ay kala ,daha uzun miadı olantarla
DePo/firma tarafından (yedi) 7 gün içinde değiştirilınelidir.Bu işleın için oIuşacak kargo ınasrafları
depo/fi rma tarafından karşı lanmal ıdır.
9.İlaç,siparişitakibenengeç l(bir)haftaiçindekuruınunbelirlediğiyereistenensayıdaeksiksiztestim
edilmelidir.
l0.İlaç transferi,eczane deposuna taşınması ve dizilmesi tamamen depoya ait olup taşıma ve
YerleŞtirme için kurumdan eleman talep edilmeyecektir.Teslimat kargo şirketi aracılığıyla yapılacak
ise,mutlaka bir depo görevlisi teslimat sırasında bulunmalıdır.
11.Ilaç teslimleri mutlaka irsaliye/fatura beraberinde yapılınalıdır.Tesliın fişi,tutanak,aIındı
makbuzu,vs kabul edilmeyecektir.
l2.Soğuk zincir kuralı gerektiren ilaçlar bu kurala uygun şekilde teslim edilmelidir.
l3.Narkotik,psikotrop,kan ürünü ilaçlarıııın irsaliye ve faturaları ayrı oIarak kuruma sunulmalıdır.
14.SSYB tarafından hatalı üretim nedeııiyle toplatı|ınasına karar verilen ilaçlar ilgili firma tarafından
gerialınıp fiyat farkı aranmaksızın aynı ıniktar ve o seridışında başka bir ilaç serisiyle en geç l(bir)
hafta içinde değiştirilmelidir.İlacın SSYB'ııca sonradan kabul edilen bir kontrendikasyon ,"UeUlyl"
PiYasadan çekilmesi söz konusu olursa,ilgiliteklif veren tarafındaıı kurum zararıtelafıedilecektİr.
lS.Klinik kulanım esnasında ilaca dair,ilgili uzmanca teknik olarak rapor edilen yeni kontrendikasyon
bulgusu,ilaç yapısında gözlemIenen değişimler(sıvı formlarda çökme,partikülasyon,renk/koku
değişimi,katı formlarda parçalanma,renk değişimi. . . )gibi farmasötik kusurlar hususunda kurum
menfaati gözetilerek oluşabilecek maddi kayıp karşılanmalıdır.Bu konuda sorumluluk ilgili teklifi
veren ilaç deposu/firmaya aittir.
l6.Son kullanma tarihiııe 2 ay kala değiştirilınek üzere ilaç deposuııa./firmaya bildirilen ilaç üretimden
kalkmışsa, i lgi l i tekl if veren tarafından kurum zararı te lefi ed i lecektir.
17.Muayene komisyonu gerek duyduğu ilaçlardan her seri için yeterli sayıda numune alarak Refik
Sayfam Hıfzısıhha Enstitüsü'ne analiz için gönderilebiIecek,analiz ücreti satıcı firmaya ait
olacaktır,Anal iz sebebi i le stok,fi rma tarafı ııdan tamam Ianacaktır.
l8.Teslimatı yapılacak ürünler İlS'ye (İTS:ilaç Takip Sistemi)satıcı(iIgili firm/depo) tarafından
bildirilecektir.Bildirime ait bilgiler.ilgili evrakta bulunmalıdır.İTS'ye satış bildirimi yapılmayaıı
ürünler tesl im al ııımayacaktır.
l9.Teslim alınan küpürlü ürünler,küpiirlü ürünlerin satışına izin verilen süre sonunda
satıcı(firma/depo) tarafından geri alıırarak karekodlu olan ürünlerle en geç l(bir)hafta içinde
değiştirilmelidir.
20.Teslim alınan ilaçlar arasında yatan hasta için geri ödeme kapsamından çıkarılan ilaç
olursa;kurumun talebi üzerine,ilgili tek|if vereıı tarafıııdan geri ödeıne kapsamında olan farklı bir ilaçla
değişim yapı labilecektir.
2l ların uygulanması için ilaca ait özel araç-gereçler,set var ise ilgili depo tarafından

dır.Gerekli bakımları yapılmalıdır
22 Bakanlığı İlaç Takip Sistemi ( İTS ) yönergesi gereğince ilaç alımları sonrasında

ilgil i karekodları içeren pts numarasını bildirmeleri gerekmektedir
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