
L ihaleye.sadeceT.C. Sağlık u"u,;İİİ:,l}n',İİİJü:İ:',e ilaç Firmalarıkatılabilir
Verilen tekliflerin T.C Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Bakanllgı,nca(Ssyb) ilaç ruhsat, aİm,| oı,nas,gerekmektedir.
2.İlaçlar üzerinde karekod bulunmalıdır.
3,Her ilaç üzerinde ssyB'nca_kabul edilmiş son perakende satış fiyatı olacakıır.küpürler mutlakakırmızı renkte .irraır ıııaı-ıoIR sATlLhM;Z' tuşeli-olmrl,a,r.
J,Teslim. edilecek ilaÇ düzgün ve ori|inal ambalajlı olmalıdır. Ezilmiş, kırık ve zarar görmüş ambalajlıürünler ile içerisinde tortu bulunan ürünler kabuİedilmeyecekıir.
5,Birden fazla firmada imalatı olan ve.aynı lormıılü içeren ilaflar için verilecek teklif tablosunda. ilgiliilacın;ihale kalem nosu,müstahzarın piyasa adı,müsıa'hzarın aiİ oıougu ıtı,aıaıçı,imaıatf, ı,r,İu-adı,kutu_formlarda kutu içeriği(adet o|İrak),likit formlarda mililitre İacir,ı.r"Jpo,nua7to, t:onnıa,aogrlmg ağırlık bilgileri mutlaka verilmelidir.
Teslimde ihaleye hangi isimle teklif verildiyse o ürün getirilecektir.
6.Firmanın lirettiği. ithal eniği son ürün olmalıdır.
7.***Ilaç.lar miadları itibariyle karışık olmayacaktır.* * *
Teslim edilen ilaçların kullanım süresinin 

"n 
çok l13.U tamamlanınış olmalıdır.

lK"Y taleP eniğinde ilgi|i ilaç son kııllanma (arihine en u, zİiriluv kala, daha uzun miadı olanlarliıDepo/firma tarafından (yedi) 7 gün-içinde değiştirilmelidir. n, işı"n,,';çin 
"irş""uı lurgo',.;#ıo,.,

depo/fi rma tarafından kaşı lanmalıdır.
9,IlaÇ, siPariŞi takiben en geç I(bir)hafta içinde kurumun belirlediği yere istenen sayıda eksiksiz tesliııedilmelidir.
|0,ilaç transferi,. eczane deposuna taşınması ve dizilmesi tamamen depoya ait olup taşıma ve,erleştirme için kurumdan eleman talep edilmeyecektir. Teslimrt ı.r.go şı.tutı ,."",iig,yı"vapılacak.ise,mutlaka bir depo görevlisi teslimaı sırasında butunmalıdır.
t 1.1laç teslimleri mutlaka irsaliyelfatura beraberinde yup,ü*ui,J,r. Teslim fişi,tutanak.alındı
ınakbuzu-vs kabul edilmeyecektir.

l2:reyk zincir kura|ı gerektiren.ilaçlar bu kurala uygun şekilde teslim edilmelidir. ilaç ıeslinıinde
||l]llll kı:tulann iÇerisinde yükleıı.ici ıarafından 

"Jrll,'l oİç"" cihaz veya sıcaklık indikatöriiDuIunacak (tesllm sonrası cihazlar iade edilecek), muayene koınisyonu t"rul,ndun .ogrı. rın"İrİ,,,klılldlğl tespit edilen ilaçlar teslim alınmayacak, eman"t" aı,n.uya"rı. ve sorumluluk kabuledilmeyecektir, Bu ilaçtar yüklenici tarafından yenisi ile degiştirilmek zorundadır.
l3,Nark_otik, PsikotroP,kan ürünü ilaçlarının irsaliye ve lrt,İraİan ayrı olarak kuruma suııulııalıdıı.l4,SSYB tarafından hatalü üretim nedeniyle toplatılmasına kaıar verilen ilaçlar ilgili n..u tu,utr,,ıougeri alınıp fiyat farkı aranmaksızııı a-vııı miktai ve o seri dışında başka bir ilaç ,"rTrıvi. l,ig.ıiıuir;hafıa iÇinde değiŞtirilmelidir. ilacın SSYB'nca sonradan l.aUrıeaiıen bir konİrendikasyo,, i]u.ui,l.
PiYasadan ÇekiImesi söz konusu olursa.ilgili teklifveren tarafından kuİuİ'.].rİ,'İ"İ"n'Jİı"""lr;
l5,Klinik kulanım esnasında ilaca dair, iIgili uzmanca teknik oIarak rapor edilen yeni kontr"Jikr.ron
bulgusu, ilaÇ y_apısında gözlemlenen değiğiınler (sıvı ıormıaraa |<ıtme,partikıiıasyon,renkıt.ıu 

-

değişimi,katı formlarda parçalanma,renk değişimi... )gibi farmasotik kr.rrıu, hrrrsrnau ı.r.rİİ.,
ınenfaati gözetilerek oluŞabilecek ınaddi kayıp karşıl-a-nmalıdır.Bu konuda sorumIuluı. ;ıgiıİterİ;ı
veren ilaç deposu/firmaya aittir.
I6,-Son kullanma tarihine 2 ay kala değiştirilmek üzere ilaç deposuna,/firmaya bildirilen ilaç üretinıdenkalkmışsa, ilgili teklifveren tarafından kurum zararı telefi edilecektir.
l7,Yua|:ne komisYonu gerek duyduğu ilaçlardan her seri için yeterli sayıda numune alarak Rellk
SaY|am Hıfzısıhha Enstitüsü'ne analiz için gönderilebilecek. unali, ücreİi satıcı n.maya aıt oİacoı.t,,Analiz sebebi ile stok,firma tarafından tamamlanacaktır.
18.Te.s|imaı yapılacak ürünler iTS'ye.li-fS: ilaç Takip Sistemi) saıcı (ilgili firm/depo) tarafından
bildirilecektir.Bjldirime ait bilgiler,ilgili evrakta bulunmalıdır.iİS'y" .rğ uiıairi,niİrp, ırryuİ,
ürünIer teslim alınmayacaktır.
l9,Teslim alınan küpürlü ürünler.küpürlü ürün|crin sattşüna izin verilen süre sonunda
saıcı(finna,/depo) tarafından geri alınarak karekodlu olan tirünlerle en geç l(bir)hafta içinde
değiştirilmelidir.
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20.Teslim alınan ilaçlar arasında yatan hasta için geri ödeme kapsamından çıkarılan ilaç olursa:
kurumun talebi üzerine,iIgili ıeklifveren tarafından geri ödeme 

'kapsamında 
olan farklı Lir ilaçla

değişim yapı labilecektir.
21.1laçlann uygulanması için ilaca ait özel araç-gereçler, set var ise ilgili depo tarafından
karşılanmalıdır. Gerekli bakımları yapılma|ıdır. 

-

22, Sağlık. Bakanllğı ilaÇ Takip Sistemi (iTS) yönergesi gereğince i|aç alımları sonrasında depoların
ilaç_ teslimlerinde ilgili karekodları içeren pts n,.,ra.u.]n, uiıa;riıelerı geiekmektedir.
23,Muayene kabul komisyonu oerek duyduğu zaman gerek ürünlerin iabuIünde, gerekse ürünIerin
kullanıını sırasında belirli aralıklarla.her seriden numıİne alıp Sağlık Bakanlığı ruİı<;ye iıaç ,e İ:,uuıCihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuarlarıııa analiz içİn gtl-nderebilecek-: anaüi, sonucunt,n
uYgunluğuna bakılmaksızın analiz ücreti ve gönderilecek numİne kadar ıırtin firma tarafından
karşılanacaklır.
24,Teslim alınan ürünlerin etiketi üzerinde belirtilen kullanma süresi içerisinde stabilite yöniinclen birbozulma oJduğu ve sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi cihai kurumu Anali1 ve kontrol
Laboratuarlan i|e tespit edildiğinde. yüklenici bozulan miktarı kadar ürünü 30 (otuzj gun ;ç..iri,,a"
değiştirecektir
25. İlaçlann teslim yeri ilaç ve ınalzeme deposu o|up depo içi istifleme firmaya aittir.
26,. AntineoPlastik ilaÇlar iÇin Madde Bilgi Cıivenİik İormları Ttirkçe olarak ilaçlarla birlikte tesIinıedilecektir.
27, Herhangi bir ilacln Sağlık Bakanlığı ve üretici firma tarafından topıatılması veya geri çekilnıesihalinde, Yüklenici. elimizdeki ilaçJan al nı ilacın kullanımına uygun olan seris; iıe oeğlştirııme1 ıe
Yüküınlüdür. ilacın iınal ve ithalinin iptali veya 1,asaklanrnu., t uİno" ise yüklenici il;;İ";,;;İ;.l;
bedeli tutan kadar hastanemize odeme 1,apmİk ya da tutan kadar yerine Hastane ytineİımi"i" İ,rgr"
gördüğü başka bir i|aç tes|im etmek zorundadır.
28.Listede yer alan ilaçlar, eczanenin tiiketim miktarları göz önünde bulundurularak hastane
eczanesinin belirlediği zamanlarda partiler halinde eczanJ e teslim edilecektir.
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