
T.c.
Harrın Üniversitesi Araştırma ve Uygulamı Hastanesi

Sıra No: 00392
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: GENEL YoĞuN BAKıM_PK MERZ NF.ÇÖZELTESi 500 ML
Fiş Kodu :

Fiyalaı KDV Hariç olaıak verilmctidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği murlaka bclirlilmçlidir.
UBB sorgulamasına göre en dilşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklift9 be!irtilecektir.
SUT kodu belinilmeyen teklifler dcğerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olm4dığı teklifre belini|ecektir.
SUT fiyatını aşan teklifler değç.lcndirme dışı blrakı|acaktlr. Ödemeter muayene kabul sonrast 1-3 Ay arasmdadır.
SGK Taraftndan IJBB'den kaynaklanan kesintile. durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak v€ yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktır.
Teklifveren istckli|er },ukandaki tüm maddeleri şansız kabul ğtmiş sayllacaktr.

son Teklif Tarihi: l 5. 05.2ol6

*Tanımlal,ıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte sGK sorgulama sisteminin çlktısı teklifile birlikte verilmelidir.

idare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araşıırma ye Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilrniştir.

s.No Mal / Hizmet Adı M ikta rl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fıyat

Tanımlayıcı Firma ye
UBB

1 pk-merz ınf çozeltisa 500 ml 500 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adıes: Araşİİma vğ Uy8ulama HLsıarıesi osmanbey Kampiısü ŞANLIURFA
lrtibaı tel€fon : Tel.: 0 (4l4) 344 41 65 Faks : 0 (4l4) 3,14 4l 69



\alıçı( l'i[ü]]ı LlcI)t] ) liı
J ci1 işl iıilıııc liJ iı

ıl'ıııilaıı _q,:ri ılıııaııl, kıırçkııiltı ıılııı iiıiiıılcı le eıı ucç l1bıı,)lıalıı ıçiııJt

-ffi.ğ

iı,.r1,<;r,ıt ı. s,\RT\ \ }4 t.§i
t. İhalcıe sadcce l-.('- SağlıL l]akınlıuındaı ruhsal|ı l cza l)cpıılııı,ı re ilııç l]irınalıı,ı kaıılabilir.
Verilen leklilleriı t.(' Sağlık rc \oırıl Yardıııılışnıa l}ı[ıılığı'ncıl§\}'I]) ılaç rühsatı alnıış t,ılnıası
gcrcknıckıctl ir.
2,İ laç lar iizcı,inde karç.Iotl [ııı ltııııııa l ıtl ı r,

J.llcı ilaÇ i]zı:ıiııdc SSYl]'ııcı kıbıl cıiilıııiş j,oı] pcrakendc sntış li\alı olacaktır. Küpürlcr ını.ıtlaka
kırnıızı rcııkıe, iüü,tı.t] M,ı ı.l ı)ı R sATı ı,AMA7,' kaşcli tılnıal ıdır.
{. lcsliıı cdilccck ilaç diizgiiıı r ı,, tırijiııal anıbalajlı (.,|ıııalı(lı[, tızilııiş. kırık \.c ıa[ar görı.ııliş ambalajlı
iiriinlcr iIe içcrisindc torttı bultınaı tiı-iinler kabulcdi|ıne_rcceklir.
5.1]irdcn fazla llrı'ı'ıada iınalatı rrlan ve avnı lbrnıülü içercn ilaçlar için verilecek teklifıablosunda. ilgili
ilacın:ihalc kalcnı ırııstı. ın üstal,ızarın piıasa ad ı- ın [istalrzarı n aiı oldıığıı iıhalatçı/.itnalatç| tlnıa
adı.kutu liıııılarda kııtıı içcıiğiladel olaı,al).likiı liırııılarda nıililitıe hac inı.krem,/pomad/loz tbrnılarda
ur ııg auıılık hilgileı,i nıııtIaka ıcıilınclidir.
l'cslinıtle ihılerc haıı!ıi isiınle lcklit'rcrildiısc tı iiriin getiıileccktir.
6.l:irıııanııı ailctliği^ ithal ettig.i stlır iiı-iin olnıalıclır.
7.***llaçlar miaılları itihıri1 le karışık olnıaı ıcaklır.***
l cıliııı çtii]en ilaçlaı,ıı kıılIııııııı .,iiı,c.iıriıı cıı çol l '3'ii laııııtırılaıüı]ıı) tıIınalıdıı.
ll.ktııııııı ıalcpettiğiııde ilgili ilaçstıııktıllanıııaıaıihincenaz](iki)ır kala. daha ıızıın ıniadı tılanlarla
l)cpı,ı'lirnıa larılından (\L,(ii) ? ui]ı1 içintlc dcuişıirilınclidir, l]tı islcnı için,ı|tı>ıcak kargo nıasral'ları
dcpo'l'irnıı ıaıal ıııdaıı kırşılaıııııl ıdıı,.
9,İlıç. siparişi takibcıı cıı gçç l(biı)tıtıtiı içiııtJc [ıırıınıııı bcliılcdiği \r,rc islc|ıen sarıda eksiksiz ücsliııı
etlilnıelidiı,
l(),İlıç tı'an.liıi. cczaııc ,.icl-ııııtıııiı litJınıııı\ı ı c tiizilnıcsi 1aı]aıncı] ı.lcpora aiı olrıp taşınıa ve
verlcşlirn,ıc içiı ktırıınıdan elcıııan ıalep edilnrclcce.kıir. Teslimaı kargo şirkcti aracılığıvla
1,apılacak ise.nrutlaka bir depo görevlisi leslimal sırasınılı bulunmalıdır.
l1.1laç teslinıleri nrtıllala irsa li\ c/'tiıttıra bcrabcrinde rapıln,ıalıdır.'|'esliın tişi.tutanak.alındı
ınıkbuzu.r s kahııl cd ilıııcr ccckı iı,.

l2.Soğtık zinciı kı.ıralı gerektiren ilaçlar hıı ktıı,alı ıııgun şckildt tcslinı edilınclidir. ilaç ıeslinıinde
ktıllaııılan kıııııların içerisindl- riiklcnici larallıdan 5lcakllk (ilçeı cihau rera sıcalılık indikaıilrii
bııltıııacak (ıcsliıı stıırrası cihazlar iadc edilecck). n]uavetre koııisrcınu taratlrıdaır soğuk zincirin
kırıldı(ı ıeıpiı cdilen ilıçlır tcsliın ılınııırıcık. cıııaııctc alıırıııaıacak re st,ırtın,ıltıltık kabul
cdilnıevccckıir, Bıı ilaçlarlüllcnici taraf'ındaıı renisi ile değiştiriln.ıek zoruırdadır.
lJ.Narkolik. pSikotr()p-kan liriinii ilaçlaıının irsalire rc lhturaları arı,ı tılarak kuruırıa sunulmalıdır.
l{.SSYl} lırallntlııı lıatirlı iireıiıı ııçdcnir Ic ıol,ılaüılnıasına karar rcrilcn ilaçlar ilgili llrına tarailırdaır
gcri alıııp llral İhrkı arıntnak.;ızıır ır ııı ıniktar rc o scri tlılıntla lıaşka hiı,ilıç scriıirlc en ucç l1biı,1
hıliı içindc duı.ıisliıilıııelidir İ]iıtııı \\\ l}'ııcıı .tııırıdııı kı[ıııl etiiluıı lıiı l ı ı ıı l rç ıı d i k ı ıı rın ıcbcbi1 lc
pirısiıtlııı çekilnıcli iii,/ k()l]tı\tl ıılıır.ı_ilü]llitckliü rcrcıı till,ıtiıl!lıl] ktııtıııı uıı,ırı tclılj çtlilccckliı,
l5. K lin jk kttlaııııı'ı cstrAsınd:ı ilıca dair. il9ili ııznıaı]ca ıekniL olarak raptır cdilcn reni kontrendikasy<,ın
l-ıııIutısu. iliıç rıpıııııı,la lriizlcıııleııçıı ılciiliııılcr 1sıı ı liırııılıı,dı çıikıııc_partikiilasrtın.rcnki'koku
değişiııi.kalı liıııılarda paıçalannıı.rcnk dcğişiıııi...)gibi liırınasiiıik kıısıırlar htısıısuı,ıda kurıım
ııeııt'aati ııiizetilcı,eL olıışahilccck nıaddi ka) !p karşılanıııalıdır.[}ı.ı koı,ıuda soruınluluk ilgili tekliti
r eıcn ilaç ılcposıılti rnıar a aillir,
l6.Son ltıllınnıa larihine ] ar kala dcğistirilıııcl iizeıc ilaç dcposuniı.ıli rnıar a bildirilcn ilaç iireriı,ıdcn
kalkıırışsa- ilcili tckIifıcren taıallndan ktııııııı zaıarı tclcfi cdilccckliı,.
l7.\4uaı cnc konıisr onı.ı rıcre,k dur dıığtı ilaçlardan hcı scri için r cıcıli sar ıda nıınıunc alarak Rçlik
Sır liııı llıl)ısıhhıı lınstitiisii'n. ıııaliz için uönderilcbilcccl. analiz iicreıi saııcı flı-ıııaıa ait olacakıır.
-\lliıljz :cbcbi ilc sıol.^l'irıııa ıaruliııtiiııı talı]iıl)r lalracah l It,.

![l. lcsliıııatı 1apılacak üriinlcı İ'| S'\c (İ l\: iliıç lıkipSistL.ıııi)5atıcı (ilgili tinn/depo) tarafıııdan
hildirilccckliı-l}ildirinıc aiı bilgilcı.ilgili cr rakta bulunınalıdır.İ']-S'le satış bildirinıi rapılııaran
lirtiıılcI tc\Iiııı a lıınıır aeakt ıı,.

l9 lcsliın ıılıııııı Liilıiiı'lii iiı'i]ıtlcı.!.ii|)iirlii tiriiııIcrin )ıiı)ıı]a i/iıı rcıiIetı siırç ıtııırtırtla



2(). l'cslinı alınııı iliıçlıı,arlısılltllı r ııı.ııı lıiırılı içiı ycri iiıleıllt I\a|)\ill1lılıdiın çıkırılııı ilaç oltırsa:
lurrııııun lalcbi iizcı,iııc.ilrrili ıçklil'rçıcıı ıı ı,a l'ı ııı,lııı gcı-i iitlçıııc [ıpsıııııııda tılan liırklı bir ilaçla
dcüişinı ı apı lahilccc[ı ır.
2t.İlaçların ııırrıılannıası için ilaca ail ii,,cl ıraç_gereçlcf_ sel \ar isc ilgilidepo taralindan
karşılannıııl ıtiır, ( ierckl i balıınlırı ı ıpılnıılıtlıı-,
22. Sağlık l}akııılığı İlıç lakip Si.,ıcıııi 1İlS)ıiiıcrucsi gcregiııcc ilaç alııııları sr,ınrasında dt-pırların
ilıç tcslinılı:ıindc ilgilı kırcLodlaı,ı içeı,cn pıı ııı,ııııarasını bildirınclcri gcrckııcklcdir.
23.\4ııarcıc Labtıl koıııis_rııııı r:cı,ek t|tırtltıgıı zıırııı uçıck iiı,iiıılcriıı lıbııliiııdc. gı-rcksc iiriinleriıı
|.ullanıını sırasında bclirli aıalıLlarla lıcr scridcır ııun,ııne alıp Sağlı}. l}akınlığı liirkirc İlaç ve Tıbbi
('ilıaz Kı.ırıınııı Analiz rc Kontrol l .a bt)ratuarları ııa analiz için g(iıdcrchilccck: analiz soııucıınıııı
tl} 8,tlnltlğuııa bahılınaksızıı,ı analil ıicı.cti r e gönderilecek ı,ıtııııune kadar [iriin tinıa İaratlndan
Larşılaıacaktıı.
2.1.'tesliın alıııan iiriinleriır cıikı.,ıi iizeriııdc hclirıilcn kullanııa siircsi içcrisindc sıabiliıc 1,önünden bir
hozıılıırı tıldıığıı ıc Sağlık lJakaıılığı liirkilc İlaç rc lıhhi ('ilıaz Kuruııu Analiz ıe Kontrol
lahlrattllırıırl ilc ıcsl,ıiı cdildiQiılde. riiklcııici lı,lztılan nıilı:ııl kııtlar iiriiıti l() ((\ııl/) giin içerisinde
ılcgışlirccclıl iı,

25. İlaçların ıcsliııı ıcri ilaç rc ııııılzenıc ılelııısıı..,Irıp dcı,ırt içi i.,ıil'lcnıc liınıala ııiııir.
26.,\ıııiııcıılrlıstik ilıçlıı için \lııidc I)ilgi (jiiıcnlik loı,ıılıırı liiı,kçc ıılarak ilaçlırla hirli[tc tcsliıı
cd ilecekı ir.

27. llcıhaıgi [ııı ilacın Sağlıl llıkııılığı rc iiretici llrırra tara{'ıııdan ıoplatılması rela gcri çekilınesi
haliıdc. Yiillcııici. clinıizdcLı ilaçlırı ırnı ilıçııı lıllanııııına ulgıın tılın serisi ilc dcğişıirilıncklc
ı iiliiınliidiir. İlıcııı inıal re ithıliııiıı ipıali ıcıa 1asaklannıa.ı lıaliıırlu isc Yiiklenici ilaçların ihale
bçtlcli lııları kıılıı lııılaııçıııizc iidcı]ır, \iı|r|ı]i|k )iı (|a tııtaIı Lıdar 1cı,iııe llastıııc Yiiııcıinıinin urgun
giiri.liiğii haşkı biı, ilaç ıcsliııı cııııek z.ııııı.laılıı.
2t1.1-isıçJc ıcr alaıı ilaçlar - cczaııcııiıı liilctinı ııikıarları giiı iiniindc bıılundurularal hasıaırc
cc sinin bclirlcdiği zanıaı,ılarda panilcr halindc cczaıclc tcslinı cdilccckıir


