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TriAKDEYLET HASTANESI

Say\u

Dosya ID

: 129
: Fiyatlann Belirlenmesi-Tarifeler/
: 914

ILGILi FlRMALARA

26.08.2019

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin alimi 4734
sayili Kamu ihale Kanununun 22/D maddesine gore Dogrudan Temin Usulu ile yapilacaktir. Soz Konusu ahm
i9in KDV haric birim fiyat tekliflerinizi TL iizerinden 02.09.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak
gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.

Murat
tdari ve

^̂  Satin Alinacak Malm/ i^in

S.No

1

2

M i i l i n / i - j i n Cinsi
Vitamin K l (Fitomenadion) 2 mg/0.2
ml Ampul
Misoprostol 200 meg Tablet

A^iklama Miktari

400

200

l i i r i m i

Adet

Adet

KDV Hari? Teklif
Fiyat

KDV Hani; Genel Toplam

Tutar

I

NOT: Yukanda belirtilen sure i9erisinde teklif fikmamasi veya gelen tekliflerin idare taraflndan yetersiz
goruldiigii durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatllabilir.

Teklif Eden
.../..72019

i§i / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Ka§e/imza

Adrcs.Van Yolu Uzeri Jandarma Karakol Komutanl i f i i Yam
Telefon: 04724] 12005 Faks: 04724112083
E-Posta tu!ak.satinalma(3;!iotmail.com Web:



TUTAK DEVLET HASTANESJ

TEKNJK §ARTN

1- Malzemeler T.C ila9veTibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasma(TJTUBB) kayitli olmah ve bu
kayit teklif tarihi itibariyie ge^erli olmalidir.

2- Saglik Bakanhgi tarafmdan hatah iiretim yada ba^ka birtakim sebeplerle toplatilmasma karar
verilen uriinler yiiklenici firma tarafmdan geri a l in ip fiyat farki aranmaksizin ayni miktarda ve
sorunlu seri dismda baska bir seri ile en ge9 I hafta ifinde degistirilecektir.Eger bahsi gecen
ilacm uretimi tamamen sonlandinlmi§ ise yada herhangi bir sebeple yasaklanma durumu var
ise;Kurumun karari dogrultusunda;Firma(bahsi ge9en zamana ait rayi9 bedeller baz alinmak
ko§uluyla)kurumun belirleyecegi baska bir ila9la degistirme yapar.Ya da yuklenici firma
hastaneden toplatilan ila9 bedeli kadar Kurutna odeme yapar.Bu durumda ortaya 9ikabilecek
tiim yasal sorumluluk Firma'ya aittir.

3- Eger yil i9erisinde herhangi bir ilac SGK tarafmdan geri odemeden 9ikanlirsa o ila9 tutan
kadar baska ila9 ile degistirilir.ilialeye giren yuklenici firmalarca bu konuda hazirlanacak
taahhut belgesi ihale dosyasma eklenecektir.

4- Muadil ila9 kabul edilmeyecektir.
5- Teslim a^amasmda ila9lar son kullanma tarihi en uzun olandan se9ilmelidir.TesIim anmda en

az 2 yil miadi bulunmal idi r . Teslim sonrasi yapilan kontrolde miat yada ozellik a9ismdan
sartname sartlarma uymadigmdan dolayi hastaneyonetimi tarafmdan reddedilen i!a9 1 hafta
igerisinde yenileri ile degistirilecektir

6- Kurumun talep etmcsi halindc son kullanma tarihinin dolmasma 3 ay kalan iirunler firmaya
bildirilecek ve daha uzun miatlanyla degistirilecektir. Degistirilecek miktar her sail ve ko§ulda
o yil ki sipari$ miktanni ge9ineyecek ancak kurumun talep ettigi miktarda olacaktir.ihaleye
giren yuklenici firmalarca bu konuda hazirlanacak taahhut belgesi ihale dosyasma
eklenecektir.

7- Teslim edilecek ilaclar tcmiz,duzgiin ve or i j ina l fabrika ambalajli olmalidir, Tiim teklif edilen
ila9lar Saglik Bakanligmdan ruhsat ve izin almis olacaktir.

8- Ambalaj Ozerinde imal,son kullanma , ruhsat tarihi, seri numarasi,karekodu,ihtiva ettigi hacim
ve etken madde miktan olmalidir .

9- Ambalaj i f inde Him ila? prospektiisii bulunmalidir,
10-Mal tesliminde irsaliyeli fatura hazirlamp beraber gonderilecektir.

ILAC ADI

VITAMIN Kl 2MG
ORAL/lM/lV
AMPUL
MJSOPROSTOL
200MCG TABLET

B i R J M

ADET

ADET

TOPLAM

400

200


