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k'klillermi/.i TL iizerinden 27.04.2021 saat: 15:00 'a kadar tutak.saimalmaffihotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz

hususunda; Geregini rica ederim.
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Malzenie Adi

SodyumklorDrO.9% 100ml
Suliisyon PE/PP/PVC/lnfUzyonluk
Si§e/infuzyonluk Torba (Setli)
Sodyum klortlr 0.9 % 250 ml
Solusyon PE/PP/PVC Infuzyonluk
Si$c/infuzvonluk Torba (Selli)
Sodyum klorUr 0.9 % 500 ml
Solusyon PE/PP/PVC Infiizyonluk
Si^e/iii^zvonluk Torba (Setli)
s t H)\umklort i r0 .9% 1000 ml
Solus>on PE/PP/PVC intlizyonliik
Si§e/infUzvonluk Torba (Setli)
Dekstroz monohidrat 5% 100 ml
Soliis\'on
Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml IM
Ampul

Mil

Kodu
unit IMiktiir

1000

450

520

500

100

1500

Uirimi

Adet
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K.i§i / Oda / Firmanm Adi veya Ticaret Unvani - Kaje/lmza
F,k : Teknik Sartname
S.ninalinanin Yapilacagi Birim:

• Malzemeler sipari^ten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri i?erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi ivin idarcnin talep etmesi durumunda niiniunc verilecektir.
• AlternatifTeklifKabul edilme>ccekiir
• I'ekliller Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.
• I'ekliredilen malzemelerin "T.C.lla? ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmi§ Uriln numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen ilriinlerin onaylanmi$ ilriin numarasi (barkodu) lisle halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dUzenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazih talebi tizerine en ge? 1 80
giin ivinde Yiikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaklir.
• l-'irma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• I'eknik Sanname ektedir.
• l-ii get; 3 (tie) gun icerisinde faturasi kuruma u!a§tinlmayan Mai /Hixmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya cikacak olan ihtilailann hallinde Agn Mahkcmek-ri ve Icru Daireleri Yelkilidir.
• 1 ckl i fveren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayihr.

I . I iit;ik Devlci llnstancsi Personel Birimi
\';in \o tu ii/cri 'I'uiuk/ACRI
(!;aUNo: 0(472)4112083
Internet Adresi:

Bilgi: Ay§c UALTA
Unvaru : Tihbi Seka'tor
l'-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr
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] Bu tekmk sartname 4734 sayili kanui ihale kanunu geregi hazirlunmis, olup, kanun, idari sarlname,
muayene ve kabul yonetmelikieri, mal alimi ihaleleri uygulama yonetmeligi, 4735 sayil i kamu ihale
sdzles.me)eri hukumlerine ilave olarak hazirlanmistir .
2. KAillanma silresi;

a) tmal tarihleri ilac partilerinin teslim tarihlerinde;
- iki yil vc daha kisa miath ilaclarda kullanim siircsinin 1 / 3' liik kismim doldurmamis olmalidir.
- Uc yil ve daha uzun miath ilaclarda imal tarihi, teslim tarihinden en fazta 12 ay oncesine ait

olmahdir. Gcrckli durumlarda mal kabulleri muayene komisyonunun inisiyatifme birakilacaktir.
b) Oniteye ayni partide teslim edilen ilaclar miatlan itibariyle, madde 2. a' da belirtilen kosullan

tasimak kaydiyla, birkac seriden olabihr.
c) Yukandaki sartlara uygun olmayan miath ilaclarm kuruma gonderilmesi halinde kurumca kabul

cdilmcmesi dummunda soz konusu ilaclar yuklcniciyc iade edilecek, iade ile ilgili turn gidcrlcr yuklenici
tarafindan karsilanacak, kurumdan geri alman ila? ile bunun yerine verilecek olan ilac arasmda fiyat farki
yuklenici tarafindan karsilanacaktir.
3. Kurum yiiklenicinin sozles.mesi sona ermi§ olsa bile, ilaclarm raf omrtiniin b i t i m i n e uc ay kala
bildirmek sartiyla iade eder. Yuklenici tarafindan 2. maddede belirtilen kosullara uygun miath ilaclar, en
get; 15 giin i9inde degistirilmelidir. thale konusu ilac, kurum stogunda bitene kadar yiiklenicinin
sorumlulugu devam eder. Kareharkod sistemine kayitli ilaclarm degisimleri kutu bazh yapilacaktir.
4. Saghk bakanhginca imal ruhsati veya ithal ruhsati olan ilac ve serumlar satin ahnacaktir.
5. ihaleye ecza depolan, uretici veya ithalatci fimialar girebilecektir.
6. ilaclarm Saghk Tesislerine teslimi sonrasmda muayene ve teselliim komisyonunca yapilan kontrolde
kink, bos ve kullamlmaz durumda oldugu tespit edilirse ilaclar yiikleniciye iade edilecek; iade edilen
miktar kadar ilac, yuklenici tarafindan 3 is giinii icinde kuruma teslim edilecektir.
7. Biitiin ilaclar iizerinde preparat fonmi, etken madde miktari, ihtiva ettigi hacim, adet, kurum vs. sen
numarasi, imal tarihi, ruhsat tarihi, ruhsat numarasi, varsa kontrol numarasi, son kullanma tarihi yazili
olacak, her ilaea ait prospektus kutusunda bulunacak (hastanc ambalaji haric), kan uriinlcri icin isc
mutlaka Refik Saydam Merkez Hifzissihha Baskanhgi kontrol belgesi bulunacaktir.
8. Ampul lcr ve flakonlar uzcrindcki ctikctler hcmen diisecek s.ckildc olmayacak, uzcrinc ctkcn madde
miktarlan, hacmi acik bir sekilde yaxih olacak, okunmayan, ileride silinecek gibi olan, eabuk k i n l a r a k
ziyana scbcp tcskil cdeccklcr kabul cdilmcyecektir. Yabanci cisimlcr vc partikiil (suspansiyon olanlar
haric) bulunmayacaktir .
9. Ilaclarm her bir kalcmi Saghk Bakanhgi 'mn ruhsat formuliinc uygun vc Bakanlikca kabul cdi i ip,
onaylanan orijinal ambalajmda olacaktir. Gerektiginde kurum bu belgeleri isteyecektir.
10. Etken madde bclirtilcrck ihalcyc cikilan ilaclara teklif vcrilirkcn; yliklenici hangi piyasa preparatlanm
verecekse ticari ismini acik olarak belirtecektir. Ihalede kabul edilen ticari isme gore ilaclar uniteye teslim
edilecektir.
1 1 . Siparis sirasmda istenilen ila9 uretici/ithalat?! fimiada yok ise yuklenici bunu belgelcmek zorundadir
Bu beige ilc birlikte ihalcdc teklif edilen ilaclann ycni teklifi bclirtcn bir basvuru yapi l i r . Ycni teklif
dcgerlendirilip uygun ise yukleniciye yazih olarak bildirilir. Teklif edilecek ikinci uriinun depocu satis
fiyati ilk iirun ile ayni yada daha yiiksck olmahdir.
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12. Saglik Bakanligi tarafmdan hatah iiretim nedeni ile toplatilmasma karar verilen ilaclar yiiklenici
tarafmdan gen alinip fiyat farki aranmaksizm aym miktan ve o seri dismda baska bir ilac scrisi ile en gcc
bir hafta icinde degistirilmelidir. Bu madde sozlesme tarihi dismda da yuklenicinin sorumlulugundadir.
13. Ihale konusu ilacm, Saglik Bakanhgi'nca biitun serilcrinin toplatilmasi durumunda yiiklenici, saglik
tesisinin istemine gore ya, iade aldigi ilaclann miktanna ve son ihale fiyatma gore diizenledigi iade
dckontunu en gcc 1 ay icindc i lg i l i iinitcyc teslim cdcr ya da 1 1 . Madde hukumlcri dogrultusunda harckct
ed i l i r . Bu madde sozlesme tarihi dismda da yuklenic in in sorumlulugundadir .
14. Muaycnc ve tcsellum komisyonlan gerck duydugu zaman ilaclann kabuliindc gcrcksc preparatlannin
k u l l a n i m i sirasmda be l i r l i arahklar la her seriden yeterl i sayida numune ahp. Refik Saydam Merkez
Hifzissihha Baskanhgi'na analiz icin gonderccck, analiz ucrcti ve gonderilecek numune kadar ilac miktan
yiiklenici tarafmdan karsilanacaktir.
15. Satin alman ilaclann ctiketi iizerindc bclirtilcn kullanma surcsi icerisinde stabilite yoniinden bir
bozulma oldugu ve bu durum Refik Saydam Merkez Hifzissihha Baskanhgi raporu ile tespit edildtginde,
yiiklenici bozulan miktar kadar ilaci 2. maddedc bclirtilcn kosullara uygun olmak sartiyla, 15 giin
icerisinde teslim edecek, yapilan tahlil, nakliye, ambalaj vb. biitun giderleri odemeyi yiiklenici kabul ve
taahhiit cdccektir.
16. Yiiklenici, ilac kutulan uzerindeki barkodlann dogru olarak yazilmis olmasim garanti edecek, yanli§
yazildigi kurum yetkililerince diizenlenmis tutanakla saptanan barkod etiketlerinden dolayi kurumun
ugrayacagi zaran karsilamayi onceden kabul ve taahhiit edecektir.
17. Kurumca talep edilmesi halinde yiiklenici, Saglik Bakanhgi'nca onaylanan biyoesdegerlilik belgesini
de kuruma sunmak durumundadir.
18. Kurum tarafmdan yazih sipari§ belgcsinde istenilmeksizin veya istenilen miktardan fazla gonderilen
ilaclann yiikleniciye iade edilmesine i l iskin tiim giderler yiikleniciye aittir. Bu ilaclara an laiura, odeme
kapsami dismda tutulur.
19. ihale sonuclandiktan sonra kurumca siparis. yiikleniciye mevzuata uygun olarak bildirilen ihtiyac
miktarmi gostcrcn yazih siparis formuna dayamlarak yapilir. Sipari? tbrmunun yiikleniciye ulasimmdan
sonraki 10. giine kadar kurum depolanna teslimati zorunludur.
20. Ilaclann kuruma ila? teslimati yuklenicinin yctkil i elemanlarinca mesai giinlcri icinde 9.00 - 15.00
saatleri arasmda yapilacaktir. Yuklenicinin koli icinde gonderdigi faturanin sorumlulugu kunima ait
degildir. Kargo sirketince yapilan tcslimatlardasirkcte yalniz alman koli sayisma dair onay vcrilir. Bu
onay koli icindeki ilac, Ian kapsamaz.
21. Malzeme as/agidaki sartlar dahilinde teslim edilecektir.

a) Malzemenin teslimi, muayene ve kabul i§lemleh mal alimlan muayene ve kabul islemlerine dair
yonetmelik hiikiimlerine gore teslim ahnacaktir.

b) Muayene ve kabul isleminin baslayabilmesi icin malzemenin muayene kabul komisyonca
gostcrilecek dcpoya teslim edilmesi gerekmektcdir.

c) Teslimat yi iklenici tarafmdan yapilacaktir.
d) Muaycnc vc kabul icin gerekli numunclcr, teslim cdilcn tnalzcmclcrdcn rasgclc socim yapilarak

gercekle^tir i lecektir .
c) Muaycnc ve kabul komisyonu gccici tcslimattan sonra kcsin tcslimat tarihini yiikleniciye

bildirecektir. Bu tarihte yiiklenici yetkilisinin bulunmamasi halinde kabuldeki tiim kosullari kabul etmis
sayilir.

QNAYLAYAN
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22. Kuruma teslim cdilccck ilaclar icin uret ici / i thalatci firm a irsaliycsi kabul cdilmeyeccktir. Bu sekildc
gonderilen ilaclar teslim almmayacaktir. Kurumun muhatabi yuklenici firmalardir, bu firmalarca tutulmus
nakliyc sirkctlcri muhatap almmayacaktir.
23. Faturada, irsaliyede ya da irsaliyeli faturada;

a) Uriiniin barkodu
b) Oriinlerin ticari adi
c) Teslim cdilcn ilaglarm scri numarasi
d) Seri numaralanna gore son kullanma tarihi
c) Scri numaralanna gore teslim cdilcn miktar
0 ihalede teklif edilen fiyati
g) PTS numaralan
g) ihalenin adi ve kayit numarasi bulunmahdir.
Bu bilgUcrc ycr verilmcmcsi halindc bu bilgilcri icerir antetli bir baska kagida dokiim yapllarak ilavc

edilebilir. Bu Ibrrn ve irsaliyesi olmayan teslimat kabul edilmeyecektir.
24. llaclarin saghk kurumuna gelis tarihi vc zamam en az bir gun onceden vc mesai giinleri iginde, 9.00 -
15.00 saatleri arasmda yuklenic i , tarafindan haslanede gorevli eczacilara bildirilecek, ilaclarm uni te
deposundaki yerine kadar tasmlmasi yiikleniciye ait olup, teslimat yiiklenicinin yetkili elemanlarmca
mesai saati icinde yapilacaktir.
25. Cam sise parenteral mayilerde hacim gostergeleri etiket iizerinde belirlenmi§ ve hacmi dogru
gosterecek sekilde yapistinlmis olacaktir.

Cam siseler ve tipalar, parenteral mayiler i^in kullamlabilecek vasittan tasiyacak, tipalar serum
setinin kolayca girebilecegi esneklikte, sise icindeki yiiksek basinci muhafaza edebilecek §ekilde s tk i
kapatilmi§ olmahdir .

Cam sise parenteral mayi kol i ler i icinde her sise icin plastik aski bulunmahdir.
26. USB farmakopcsindc (pharmaccuticaldosagcfomis: parenteralmedicationsvolume 1, cditcdbykcnneth
E. Avis, leonlachmen ve herbert A. Lieberman, mareeldekker, 1984, sayfa 311) gore SOmPin iizerinde
hazirlanan parenteralenjeksiyonluk preparatlarm hacim olarak en az + %2 oramnda do 1 urn yapilmasi
zorunluluktur. Gerek sterilizasyon i§leminde gerekse kullamm sirasmda ge9en siirede kalan net hacim
ambalaj iizerinde bclirtilcn hacimden en az + %2 fazla olmahdir.
27. Plastik torbalar alt tarafmda en az iki plastik cikis borusu tasiyacak, biri serum setinin girisine,
digeri/digerleri ise agzi kaucukla kaph ve ilag pusesine baglamaya uygun olacaktir.

PVC ya da PP ambalajlar kendinden askili olmahdir. Bu aski 24 saatlik asim siiresinde kopmayacak
saglamhkta olmahdir .

[9 torba iizerinde uriine ait bilgiler okunakh di^ lorbamn iv yiiziine bulasmayan bir murekkep ile
yazilmi§ olmali. Bu bilgiler;

a) £6zeltinin fonniilu, miktan, elektrolit ieerigi (mq/L)
b) Stcril apirojcn yazisi,
c) Hacim gostergeleri,
d) Ruhsat t a r ih i , numarasi, u'rctim vc son kullanma tarihi,
e) "Solusyon berrak degilse veya torba zedelenmi§ ise kullanmaymiz" ibaresi
0 "Zcrktcn sonra torbada kalan soltisyonunun kullamlamayaca|!" ibarcsidir.
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28. Kargo ve tasima maliyeti yiiklenici finna tarafindan karsilanacaktir.
29. Parcntcral mayilcr §cffaf vc renksiz olmahdir. G6z ilc yapilan kontrollerde rcnk degistirmi§ cokclti
olusmus ve viskozitesi degismis uriinler kabul edilmeyecektir. Gecici kabul isleminde goz ile yapilan
muaycncde bu durumun tcspiti halinde tcslimat kabul cdilmcyip turn urtin iade cdilcccktir. lade isjemi uc
sefer yapilacaktir; ayni durumun dorduncii tespilinde yuklenicinin sdzlesrnesi tek tarafli fesh edilecektir.
Vasfi gcrcgi rcnkli olan parentcral mayilcr bu maddc kapsami dismdadir.
30. tlaclarin farrnasotik sekilleri yanhs yazilmis ise listecle yazilmis bu ilac icin yiiklenici tarafmdan satisa
arz edilmck iizcre Saghk Bakanhgi'ndan aiming bulunan ilag ruhsatmdaki kayil csas almacaktir. (orncgin
draje yerine kapsiil veya tablet, ampul yerine f lakon, s.urup yerine stispansiyon yazilmi§ o l a b i l i r ) .
31. isteklilcr, ilaclann hastanc ambalaji sckli var isc teklitlcrini vc tcslimatmi hastane ambalaji olarak
yapmahdir. Di$ ambalajlann Lizerinde son kullanma tarihi ve seri numarasi yazili olacaktir.
32. Soguk zincir ilc dagitim vc saklanmasi zorunlu ila^lar bu §artlara uygun sckildc tcslim edilcccktir.
Kolinin dis ambatajinda soguk zincir ile tasinmasma dair kirmizi etiket olacaktir. Saklama derecesi 2-8
°C yazacaktir. llac kolilcri veya kutulan strafora ycrlc§tirilmi$ vaziycttc olacak. Stratbrlar ayrica koli
icerisinde olacaktir. Kolilerin iperisinde yeterli sayida buz akiisii veya jel v.b. materyal konulacaktir. Bu
sogutucu ckipmanlar ilaclara temas ctmcyip islatmayacak sekildc ycrlcstirilmi^ olmahdir.
Tedarikci firma; uhdesinde kalan soguk zineire tabi ilaclar soguk zincir indikatorlii etiket veya sicakhk
kaydedici dijital dereceler (Data -logger) gibi teknolojilerle teslim etmelidir. Teslim edilene kadar gecen
siirecte soguk zincirinin kinlmadigim belgelendirmelidir. Muayenedeki kontrolde soguk zincirde uygun
sekilde nakledilmedigi saptanan uriinler firmaya iade edilecektir. istekli ayni miktarda farkh seriden ve
farkh ITS karekodlu uriinleri iicretsiz ve sartnameye uygun olarak teslim edecektir.
33. ihale sonucunda teslim edilecek ilaclar, Saghk Bakanligi 'mn ilgili yonetmeliklerinde belinildigi
sekilde Karekod etiketli olarak teslim edi lmel idir ve bu karekodlu ilaclar llac Takip Sistemi ' ne
bildirilmis olmahdir. Bu bildirime ait veriler elektronik ortamda ( Paket Transfer Sistemi P.T.S. tCodu
veya XML dosyasi halinde ) hastanelerc aktanlmahdir, Bu islem her fatura ekindeki ilaclar i c in
yapilmahdir.
34. Yuklenici ilac stogunun bitim tarihine kadar sorumludur. Bu nedenle Saghk Bakanligi, Maliye
Bakanhgi ya da bu konuda kanuni yaptirimi olan hcrhangi bir kurumca ilaclarm bcdclinin odcnmemcsi
halinde; kurum elinde kalan iniktan resmen bildirir ve teslimai tarihindeki perakcnde satis f iyut i
iizcrindcn ayni tutarda bir baska ilac talcp cdcbilir.
35. Aromah enteral beslenme uriinlerinde kurumun talebine gore aroma degisimi yapilacaktir.


