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SAGLIK BAKANLIGI

A&RIIL SAGLIK MUDURLUGU
Tutak lice Devlet Hastancsi

TEKLIFE DA VET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazili 1 KALEM ILAC ALIMI ( HEPARIN SODIUM
25.000 IU/5 ML FLK) 4734 saydi ihale kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; soz konusu isin KDV
haric birim ve toplam fiyatmm 17/06/2019 tarih saat: 09:00 e kadar 0472 411 20 83 numarali belgegecere veya
tutak.satinalma(5 hutniail.com adresine gondermeniz hususunu;

Gercgini bilgilcrinize rica edcrim.
Murat DiVARCl

Idari ve Mali isler Mudiirii

Sira
No

1

ETKEN MADDE

( HEPARIN SODIUM 25.000 IU/5 ML
FLK)

MIKTAR

1000

BIRIM

ADET

TOPLAM

BIRIM
FIYAT

TOPLAM
FlYAT

Firma Yetkilisi
Imza/Kase

NOTLAR
1-Tckliflerin en gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV haric TL olarak duzenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gunderilen tekliflerin asillari da idaremiz Satinalma birimine ula$tmlacaktir.
4-Teklif cdilcn fiyatlann gecerliligi teklif tarihinden itibarcn en az 90 giin olacaktir. Odemeler 90 gtin i^erisinde
yapilacaktir.
5-Isin Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapdacak malzemeler 10 giin icerisinde teslim edilecektir.
7- Alunlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi Ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8- Yukarida belirtilcn siire iccrisindc teklif ci km a ma si veya gelen tekliflerin idare tarafmdan yetersiz goriildugU
durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatdabilir.

Adres: Agri-Van Yolu Uzeri lice Jandarma Karakolu Yam Ayrmtili bilgi icin: Tibbi Sckreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83
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T.C.

SAGLIKBAKANLlGl

AGRI KAMU HASTANELERI KURUMU

TUTAK DEVLET HASTANESJ

ALIMI TEKNlK §ARTNAMESi

1. ihaleye sadece Saglik Bakanhgmdan ruhsatli ecza depolan ve imalatgi firmalar katilabilir.

2. Satin almacak olan turn ilaglar, Sagiik Bakanhgi ruhsat veya ithal iznine sahip olacaktir.

3. Ihale listesinde ilaglann miktar birimindeki adet ifadesi; tablet formunda olan ilaglarda tek tablet, draje

formunda olanlarda tek draje, kapsul formunda olanlarda tek kapsul. flakon formunda olanlarda tek

flakon, ampul formunda olanlarda lok ampul, s.ise formunda olanlarda tek sjse, pos.et formunda

olanlarda tek poset, suppozituvar formunda olanlarda tek suppozituvar igin KuHamlmi§tir.

4. Kullanma suresi

a. ilaglar ve serumlar teslim edildigi tarihte raf omrunun en az yarisi kadar miath olacaktir. Yansmdan az

raf omru kalmi§ ilaglar hastanede gorevli eczacilara onceden bildirilmesi ve bu talebin kabul edilmesi

sonrasmda, uretici ve/veya ilhalatci firmanin Have olarak degi?tirme taahhudu vermesi, miadmm

dolmasma en az 3 ay kala degisjirmesi kaydiyla teslim edilebilir.

b. ilaglann son kullanma tanhlerme gore 3 (uc) ay onceden ilgili firmaya haber vermek kaydiyla daha uzun

miadh ayni ilac ile en geg 15 (on bes) gun igeristnde, fiyat farki gozetmeksizin degi^tirilecektir.

1. Yiiklenici firma ilaclann serilerini ve her seriden ne miktarda teslim ettiC|ini irsaliyede yazih olarak

bildirecektir. Fatura ve/veya irsaliyelerde barkod numaralannin ve miatlannin bulunmasi zorunludur.

2. Her koli iginde ayni seriden ilag bulumicaktir. Ambalaj durumlan §artnamede yazih evsafa uymayan

preparatlar kabul edilmeyecektir.

1.

a. Butun ilaglarda uzerinde preparat formu. etken madde miktan, ihtiva ettigi hacim, adet, unite v.s, sen

numarasi, ruhsat tanhi, ruhsat nurnarasi, varsa kontrol numarasi, son kullanma tarihi yazih olacak, her

ilaca ait prospektiis kutusunda bulunacak (Klinik ambalaj harig), Kan urunleri icin ise mutlaka Refik

Saydam Merkez Hifzisihha Baskanligi Kontrol Belgesi bulunacaktir.

b. Ilaglarda listede belirtilen etken madde miktan preparat formu, preparat hacmi ile ilgili herhangi bir

degi§iklik ayni etken maddeyi icerse bile kabul edilmeyecektir.

c. Ampuller ve flakonlar uzehndeki etiketler hemen dusecek sekilde olmayacak, uzerinde etken madde

miktarlari. hacmi agik bir sekylde yazili dac^k, okunmayan, ileride silinecek gibi olanlar, gabuk kinlarak
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iyana sebep teskH edecekler kabul edilrneyecektir. Yabanc, cisimler ve partikul (suspansiyon igm
olanlar harig} bulunmayacaktir.

d. ilaglarm kurum Hag deposuna teslim, sonrasmda Muayene ve Kabul Komisyonunca yap.lan kontrolde

: kultamlamaz durumda oldugu tespit edilen miktar kadar ilag, yuklenici tarafmdan 15 (on
bes) gun iginde kuruma teslim edilecektir.

1.

a. Etken madde behriilerek .haleye gikilan ilaglarm tekl.f, venhrken yuklenic, hang, piyasa preparatlann.

verecekse tican ismini acik olarak belirtecekt.r ihalede kabul edilen ilag kuruma teslim edilecektir

Ilaglann her kalemi Saglik BakanligYnm Ruhsat formulune uygun ve Bakanlikga kabul edilip, onaylanan
orijinal ambalajinda olacaktir.

c. ilagiarm tekiifi. mutlaka Saglik Bakanligmdan ruhsati / izni almmis bzel ismine gore verilecektir.

d. Sipans edilmis olan ilaglar sipanse uygun olarak teslim edilecek, bu ilaglann jenerik esdegerleri kabul
edilrneyecektir

e. ilaglann farmasotik sekillen yanlis yazilmis ise, listede yazilmis bu ilag igm yuklenici tarafmdan sati?a

arz edilmek uzere Saglik Bakanligmdan almnns bulunan ilag ruhsatmdaki kayit esas almacaktir,

(Ornegin: Drajp yerine kapsiil veya tablet, ampul yerine flakon. surup yerine suspansiyon yazilmis olabilir.)

1. Herhangi bir ilacm/serumun, Saglik Bakanligi ve uretici firma tarafmdan toplatilmasi veya geri gekilmesi

halmde. yuklenici firma elimizdeki ilaglan, ayni ilacin kullanima uygun olan serisi ile degistirmekle

yukumludur, llacm/serumun imal ve ithalinin iptali veya yasaklanmasi halinde ise yuklenici firma,

ilaclarin/serumlarm ihale bedeli tutari kadar hastanemize odeme yapmak ya da tutan kadar yerine

nastane yonetiminin uygun gordugu baska bir ilag/serum teslim etmek zorundadir.

2. Soguk zincir ile dagitim ve saklanmasi zorunlu ilaglar bu sartlara uygun sekilde teslim edilecektir. Aksi

takdirde teslim alinmayacak. sorumluluk kabul edilrneyecektir.

3. Siparislerm teslimati. depoya telefon veya faksia bildinlmesinden itibaren 15 (onbe§) gun igerisinde

gerceklestirilmelidir.

4. Muayene ve Kabul Kornisyonlan gerek duydugu zaman ilaglann ve serumlann kabulunde, gerekse

preparatlann kullanimi sirasmda belirli arahklaria her seriden yeterli sayida numune ahp, Refik Saydam

Merkez Hifzisihha Baskanligina analiz igm gonderecek, analiz ucreti ile gonderilecek numune kadar ilag

veya serum stogu yuklenici tarafmdan karsilanacaktir.

5. Satin alinan ilaglann ve serumlann etiketi uzerinde belirtilen kullanma suresi igerisinde stabilite

yonunden bir bozulma oldugu ve bu duium Refik Saydam Merkez Hifzisihha Baskanhgi Raporu ile

tespit edildigmde. yuklenici bozulan miktar kadar ilag ve serumu, 15 (on bes) gun igerisinde teslim

edecek, yapilan tahlil, nakliye, ambata) vb butun giderleri odemeyi yuklenici kabul ve taahhut edecektir.

6. Kurumca talep edilmesi halinde yuklenici, Saglik Bakanligmca onaylanan biyoesdegerlilik belgesini de

kuruma sunmak durumundadir.
7. llaclann kurum ilag deposuna gelis tarihi ve zamani en az bir gun bnceden ve mesai saati iginde

yuklenici tarafmdan hastanede gorevli eczacilara bildirilecektir. Turn ilag ve serumlar hastane

eczanesmu mesai saatleri iginde teslim edilecek olup nakliye ve tasjma ucretleri ihateyi alan firma veya

depoya ailtir. Serum, Nag ve tibbi malzemeler raf teslimi olup tasima ve rafa teslim isi ihaleyi alan

firmaya aittir. Mesai saatleri dismda kesinlikle teslim almmayacaktir.
8. Alinan ilaglara ait duzenienen 1 asil 4 sure! fatura irsaliyesi ile birhkte ilacin kuruma teslimi sirasmda

kurum ilag deposu yetkililerine teslim edileceklir.
9 Kurumlar tarafmdan yazih sipans belgesinde istenilmeksizin veya istenilen miktardan fazla gonderilen

Uaglarm yuklen.ciye iade edilmesme ilisk.n turn giderler yuklen^ciye aittir. Bu ilaglara ait fatura, odeme

kapsami dismda tutulur.
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1. PVC torbalarda parenteral soliisyonlarda;

a. Plastik torbalann alt tarafinda iki plastik gikis borusu tasiyacak, biri jnfuzyon setinin

girisine. ikincisi ise agzi kaugukla kapli ve ilag pusesine uygun olacaktir.

b. Torbalar uzerinde belirgin sekilde asagidaki bilgiler bulunacaktir.

• Qozeltinin formulu, rniktan. elektrolit igerigi(meq/L)

• Steril apirojen yazisi

• Hacim gostergeleri

• Ruhsat tarihi, numarasi, uretirn ve son kullanma tarihi,

• "Solusyon berrak degilse veya torba zedelenmis ise kullanmayiniz" ibaresi

• "Zerkten sonra torbada kalan solusyonunun kullamlamayacagi" ibaresi

a. Her torba kendinden askili olacaktir.

b. Torbalann ustunde aynca plastik bir muhafaza bulunacaktir, Bu muhafazanm igi de steril

olacaktir.

c. ihaleye konu editen serumlar selli olarak almacaktir.

1. Hastanelere teslim edilen urunler iTS'ye satici tarafmdari bildiniecektir. Hastane eczanesi teslimati

sisteme yapilan bildirim uzerinden yapacaktir. Bildtrime ait bilgiler ilgili evrakta bulunmahdir. Karekodlu

urunlerde teslimat ipin yuklenici satis bildirimlenni yapmasi zorunludur. Bu rnadde Saglik Bakanligi

tarafindan uygulama zorunlulugu getirildigmde uygulanacaktir.

2. 2009 larihinden itibaren ilaglarda karekod uygulamasi olup gelen ilaclarm karekodlu olmasi gerekmekte

ve depo tarafindan iTS bildirimi yapilmis olmahdir.

3. YCikleniciye siparis verilen ilag listeleri yasal sure igmde tarn olarak teslim edilecektir.

1. Malzemeler hastanemizin ihtiyacma bagh olarak tamami veya belirtilen periyodlarla istenilecektir.

1. Ihalede firrnada kalan urunler kurum tarafmdan peyder pey almacak, istenen miktarlar kadar urun teslim

almacaktir.
' ' - J

'0f '

10.4.40.172/ehip/AnaSayta.aspx 3/3


