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ir,aq GENEL $,q.nrxaurcsi
1.Her kalem igin ayrr teklif verilebilir.Verilen teklifierin T.C Sa[1k ve Sosyal Yardrmlaqma

Bakanh[r, nca(sdvg) ilag ruhsatr almrq olmasr gerekmektedir.

2.ilaglar iizerinde karekod bulunmahdrr.

3.Her ilag iizerinde SSYB'nca kabul edilmig son perakende satrq fiyatr olacaktrr.Ktiptirler mutlaka

krrmzr renkte'|HALE MALIDIR SATILAMAZ' kaqeli olmaldrr.

4.Teslim edilecek ilag dtzgiin ve orijinal ambalajh olmahdrr.

S.Birden fazla firmada imalatr olan ve aynr formiilti igeren ilaglar igin verilecek teklif tablosunda,ilgili

ilacrn;ihale kalem nosu,mi,istahzarrn piyasa adt,miistahzann ait oldu[u ithalatgr/,imalatgr firma

adr,kutu formlarda kutu igerigi(adet olarak),likit formlarda mililitre hacim,krem/pomad/toz formlarda

grlmgalrrhk bilgileri mutlaka verilmelidir.
iesnmai ihaleye hangi isimle teklif verildiyse o flriin getirilecektir.

6.Firmanrn iiretti[i,ithal etti$ son tiriin olmahdrr.

7.***ilaglar miadlarr itibariyle kanqrk olmayacaktlr"t:rrr
g.Kururntalep etti[inde ilgili ilag son kullanma tarihine en azZ(iki)ay kala ,daha uzun miadt olanlarla

Depo/firma tarafin-clan lyeii; 7 giin iginde degiqtirilmelidir.Bu iqlem igin oluqacak kargo masraflart

depo/fi rma tarafindan karqrlanmahdtr'
l.ilu9,ripu.igi takiben 

"n 
g"9 1(bir)hafta iginde kurumun belirledi[i yere istenen saytda eksiksiz teslim

edilmelidir.
iO.iiuq transferi,eczane deposuna ta$mmasl ve dizilmesi tamamen depoya ait olup tagtma ve

yerlegiirme igin kurumdan ele*an talep edilmeyecektir.Teslimat kargo girketi aracrh[ryla yapllacak

ise,mutlaka bir depo giirevlisi teslimat srrasrnda bulunmahdrr.

iijr"i t"riimleri mutli<a irsaliye/fatura beraberinde yaprlmahdrr.Teslim figi,tutanak,ahndt

makbuzu,vs kabul edilmeYecektir.

12.So[uk zincir kurah geiektiren ilaglar bu kurala uygun gekilde teslim edilmelidir.

ts.Naitotit,psikotrop,fan i.irtinii ilaglarrnrn irsaliye vi faturalarr ayn olarak kuruma. sunulmaltdr'

14.SSyB tarafindan hatah tiretim nedeniyle toplatrlmasrna karar verilen ilaglar ilgili firma tarafindan

geri alnrp fiyat farkr u.un111ukrrrrn aynl mikta;ve o seri drgrnda bagka bir ilaq serisiyle en geg 1(bir)

tafta iginde ie[iqtirilmelidir.ilacrn sSyB'r"u sonradan kabul edilen bir kontrendikasyon sebebiyle

pi,uruaun gekiimesi soz konusu olursa,ilgili teklif veren tarafindan kurum zarantelafr edilecektir'

l5.Klinik kulanrm esnasrnda ilaca dair,ilgili uzmanca teknik olarak rapor edilen yeni kontrendikasyon

bulgusu,ilag yaprsrnda g<izlemlenen degigimle4srvr formlarda gokme,partiktilasyon,renk/koku

deglgimi,katiformtaraJpargalanma,r.nt 
-d"gigi*i...)gibi 

farmasdtik kusurlar hususunda kurum

,nJniuutig6zetilerek oluiabilecek maddi kayrp kargrlanmahdrr.Bu konuda sorumluluk ilgili teklifi

veren ilag deposu/firm aYa aittir.
16.Son kullanma tarihine 2 ay kalade[iqtirilmek i.izere ilag deposunalfirmaya bildirilen ilaq iiretimden

kalkmr gsa, i I gi I i tekl if veren tarafindan kurum zar an telefr edilecektir'

lT.MuayenJkomisyonu gerek duydu[u ilaglardan her seri igin yeterli saytda numune alarak Refik

Sayfam Hrfzrsrhha-Enstitlsii'ne inaliiigin gdnderilebilecek,analiz i.icreti sattct firmaya ait

olacaktrr.Analiz sebebi ile stok,firma tarafindan tamamlanacaktr.

lg.Teslimatr yaprlacak tirtinleriTS'ye (iTS:ilag Takip Sistemi)satrcr(ilgili firm/depo) tarafindan

bildirilecektir.Bildirime ait bilgiler,ilgili evrakta bulunmahdrr.iTs'ye satrg bildirimi yaprlmayan

tiriinler teslim altnmaYacaktr.
19.Teslim alnan kiipiirlii iiriinler,kiipiirlii iiriinlerin saflqtna izin verilen stire sonunda

satrcr(firma/depo) tarafindan gerialnarak karekodlu olan iiri.inlerle en geg 1(bir)hafta iginde

de[igtirilmelidir.
ZOlflslim altnan ilaglar arastnda yatan hasta igin geri 6deme kapsamrndan grkarrlan ilag

olursa;kurumun taleili i.izerine,ilgili teklif veren tarafindan geri 6deme kapsammda olan farkh bir ilaqla

de[igim yaprlabilecektir.
;i-.Itrgi;;"vg"r**usr igin ilaca ait ozel arag-geregler,set var ise ilgili depo tarafindan

kargrlanmahdrr. Gerekli bakrmlan yaprlmahdrr'

ii.'sugt,t Bat<antgi ilae Takip Sistemi ( iTP ) ydnergesi gerelince ll"o 
,]TtI' 

:::?_tt:1:;;#lr-ili;ulffi*irra. itgiii karekodla, igeren pts numarasrnr bildirmeleri eerekmektedir
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