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Harron Üniversitesi Araştırma ve Uyguıamı Hastrnesi

Fiyalaı KDV Haıiç olarak vcrilmçlidir. Malzcmçlçrin Markası veya Özelliği mullaka bclirtilmelidir.
UBB sorgulamasına 8öre en düştlk 3 teklifbaz alınacaİıır. SGK Ödenir/Ödenmez ı€klifte bt!irtilççektiİ.
SUT kodu b€liniIm€yen tek|ifler doğer|9ndirme dışı bırakIacaktır. Pakete dahil olup olmadtğı tekliftc b€linilecektir.
sUT fiyaıınl aşaı tckliflcr dcğcrlendiıme dışı bırakllacaktr. Ödemeleİ muayene kabul §onrasl 1-3 Ay arasındadır.
SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yukleniciye ödeme yaPılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
buıunmayacaktır.
Tcklif veren isteklilcr yukafldaki tüm maddeıeri şartstz kabul etmiş sayılaaaktır.
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Adres: Amşlı.ma ve Uygulama H8strİe§i osmaflb€y Kampos0 ŞANLIURFA
lnibat tclcfon: Tel.:0 (4l4\344 4165 Fak§ :0(4l4)34441 69

Sırı No: 03126
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: AYAKTAN TEDAVİ ÜNİTESİ-TRASTUaIMAB ı50 MG FLK
Fiş Kodu :

tTanımlayıcı frma biIgisi olmalı ve teklif ilc birliktc SGK sorgulama sislcminin çıktısı teklif ile birlilİe verilmelidir.

idare No : 63760.38.32.o0.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir,

tsasfuzumab 150 mg flk



ı,Herkalem için ayr| teklif ver'.rjlİ':.[:Tİİ'ş**}İağrİ:J,e SosyalYardımlaşma

^Bakanlığ'nca(SSYB) 
ilaç ruhsatı almış olması gerekmektedir.

2.1laçlar üzerinde karekod bulunmalıdır.
3,Her ilaÇ üzerinde SSYB'nca kabul^edilnıi§ son perakeııde satış fi_yatı olacaktır. Küpürler mutlakakırm ızı renkte . irra,rr MALID IR SATr rı*ı İZ' ruş"l ilİ ru1,o, r.
4.Teslim edi]ec,ek ilaç düzgün ve orijinal ambalajlı olmal,d,r.
S,Birden fazla firmada imalatı olan ve.aynı formiilıi içeren ilaçlar için verilecek teklif tablosund4ilgiliilacın;ihale kalem nosu.müstahzarın piyasa adı.müstaiızarın ait oldugu ıtı,uırtç,ı,l.rıuç, ı,rrr-'
1dj:k*'_fo,TIllda. kutu içeriği(adet olarak),iikit ror.lura, ,İıiİitr" ı,".ir,lr"*İp.,n"lİİ", r"-ır.a"grlmg ağırlık bilgileri mutlaka verilmelidir.
Teslimde ihaleye hangi isimle teklif verildiyse o üriin getirilecektir.
6.Firmanın ürettiği.ithal eniği son ürün olınalıdır.
7.*.r*Ilaçlar miadları ilibariyle karışık olmayacakıır.* * *

8 Kuruın taleP eftiğinde ilgili ilaç son kullanma tarihine en az 2(iki)ay kala,daha uzun miadı o1anlarlaDepo/firma tarafından (yedi) 7 gün.içinde değiştirilmelid ir. Bu ışıem için oluşacak kr.g;;;;;;r,
depo/fi rma tarafi ndan karşılanmal ıdır.
9,llaÇ,siPar§i takiben en geÇ t(bir)hafta içinde kurumun belirlediği yere istenen sayıda eksiksiz teslimedilmelidir.
l0,ılaç.transferi,eczane deposuna taşınması ve dizilmesi tamamen depoya ait olup taşıma ve
YerleŞtirme iÇin kurumdan eleman talep edihneyecekıir.Teslimat kargo şirketi ,.r"İırj,yİ, yrpır""ıise,mutlaka bir depo görevlisi teslimat sırasında bulunmahdrr.
1l.]laç tesIimleri mutlaka irsaliye/fatura beraberinde yapı lmaiıdır.Teslim fişi.tutanak,alındı
makbuzu.vs kabul ed iImey ecekt ir.
l2.soğuk zincir kuralı gerektiren ilaçlar bu kurala uygun şekilde teslim ediImelidir.
l3,Narkotik,PsikotroP.kan ürünü ilaç|arının irsaliye ve faturaları ayrı oIarak kuruma sunulmalıdır.l4,SSYB tarafından hatalı üreıim nedeniyle toplaİılınasına karar vİrilen ilaçlar ııgilı nrma taraİİİtangeri alınıp fiyaı farkı aranmaksızın aynı miktaive o seri dışında başka bir i|aç *,ı-.ivi" 
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hafta iÇinde değiŞtiriImelidir.ilacın SSYB'nca sonradan kaLul edilen bir kontrendirasy", ,?-u'"ıİyı"
PiYasadan Çekilmesi söz konusu olursa.ilgili teklifveren tarafından kurum zararı teıan eaııecettiİ.l5,Klinik kulanım esnasında ilaca dair.ilgili uzmaııca teknik olarak rapor edilen y.ni ı.ontİ"nailu.yon
bulgusu,ilaç yapısında gözlemlenen değiIiın ler(sıvı formlarda çökme,partikıilasyon,renk/ii;k;' 
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değiŞimi,katı formlarda parçalanma..enk degişimi... )gibi farınasötik kusurlar hususunda kurum
menfaati gözetilerek oluşabilecek maddi kayıp karşı L-nmalıdır. Bu konuda sorumluluı. iıgiıİt"rİin
veren ilaç deposu/firmaya aittir.
l6-Son kullanma tarihine 2 ay kala değiştirilmek üzere ilaç deposuna,/firmaya biIdiriIen ilaç üretimden
kalkmışsa,iIgili ıeklif veren taraf|ndan kurum zararı telefi edileceltir.
l7,Muayen-e komisyonu gerek duyduğu ilaçlardan her seri için veterli sayıda numune alarak Refik
sayfam Hıfzısıhha Enstitüsü'ne analiz için gönderilebilecek,anuli, ı"."ti satıcı firmaya ait
olacaktır.Analiz sebebi ile stok,tlrma tarafından tamamIanacaktır.
l8.Tes|imatı yapılacak ürünler iTS'ye (iTS:ilaç Takip Sistem i)satıcı(ilgili firm/depo) tarafından
bildirilecektir.Bildirime ait bilgiler,ilgilievrakta bulunmaIıdır.ıTs'ye sitış biıairimi yrp,ırryun
ürünler teslim al ınmayacaktır.
l9.Tes]im alınan küpürlü ürünler.küpürlü (iriinlerin saıışına izin verilen süre sonunda
s.at|:ı(|Ta/depo) tarafından geri alıı,ıarak karekodlu olan ürünlerle en geç l(bir)hafta içinde
değiştirilmelidir.
20.Teslim alınan i|açlar arasında yaıan hasta için geri ödeme kapsaınından çıkarılan ilaç
olursa;kurum.un talebi üzerine,ilgilitekIifveren taİafından geri 6deme kapsamında olan farklı bir ilaçla
değişim yapılabilecektir.
21.Ilaçların uy
karşılanmalıdı
22. Sağlı anlıgı İlaç T
depolar
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gulanması için ilaca ait özel araç-gereçler,set var ise i|gili depo tarafından
r.Gerekli bakımları yapılmalıdır.
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nde
akip Sistemi 1 İTS ) y<inergesi gereğince ilaç alımları sonrasında
ilgili karekodları içeren pts numarasını bildirmeleri gerekmektedir


