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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve Ozcllikleri yazili malzemelerin ahmi 4734 sayili Kamu Ihale
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Salinalinanm Yapilacagi Biriin:

• Malzemeler sipari§icn sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri icerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilccektir.
• Malzemenin §artnameye uygunlugunun degerlendirilinesi icin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul cdilmeyecektir
• Teklit ler Bir im Fiyat Uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.ilac ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanims. Drtln numarasi (barkod)
olmahdir .
• Teklif edilen lirunlerin onaylanmi? ilrUn numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Jdare. Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dilzenlenmesinden ilibaren yQklen ic in in yazi l i talebi iizerine en ge? 180
giin icindi; YCikleniciye veya v e k i l i n e odemeyi yapacaktir.
• ];inna veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik $artname ektedir.
• En ge? 3 (Ug) giln icerisinde faturasi kuruma ula§tinlmayan Mai /Hizmetin Sdemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya cikacak olan ihtilaflarm hallinde Agn Malikemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalaryukandaki maddeleri kabul etmi$ sayilir .

T.C. S A G L I K B A K A N L l O l TUTAK DEVLET HASTANESl Tlf: Fax: ejnail: Hiz.AY$E BALTA Dahil i :
Sayfa 1



T.C.
SAGLTK BAKANLIGI

AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU

AGRI IL SAGLIK MUDURLUGUNE BAGLI SAGLIK TESISLERINiN ILA^ VE
SERUM ALIMI TEKNIK $ARTNAMESt

1.. Ihaleye sadece Saglik Bakanhgmdan ruhsatli ecza depolan ve imalat9i firmalar
kati labi l i r .

2. Satin almacak olan tiim ilaglar, Saglik Bakanligi ruhsat veya ithal iznine sahip olacaktir.
3. Ihale listesinde ilacjann miktar bir imindeki adet ifadesi; tablet formunda olan ilaclarda

tek tablet, draje formunda olanlarda tek draje, kapsul formunda olanlarda tek kapsul,
flakon formunda olanlarda tek flakon, ampul formunda olanlarda tek ampul, sise
formunda olanlarda tek sis.c, poset formunda olanlarda tek poset, suppozituvar
formunda olanlarda tek suppozituvar ic. in kullamlmistir.

4. Malzemelerin miadma iliskin;
a) Jla^lar ve serumlar teslim edildigi tarihte raf omrunun en az yarisi kadar miat l i

olacaktir. Yansmdan az raf omrii kalmis ilaclar, hastanelerdeki gorevli eczacilara
onceden bildirilmesi ve bu talebin kabul edilmesi sonrasinda (uretici ve/veya ithalat9i
firmamn ilave olarak degistirme taahhiidu vermesi) miadmm dolmasma en az 3 ay
kala degistirilmesi kaydiyla teslim edilebi l i r . Yukanda belirtilen §artlara gore
yakin miatli iiriin gonderilmcsi halindc tirun degi^iim hakki sakh kalacaktir.

b) Ilaclarin son kullanma tarihlerine gOre 3 (119) ay Onceden i lgi l i firmaya haber vermek
. kaydiyla daha uzun miatli aym ilac ile en gee 15 (on bes) gUn icerisinde, fiyat farki
gozetmeksizin degistirilecektir.

c) .Firma. uriiniin piyasada bulunmamasi gibi miicbir sebeplerden dolayi kisa mia t l i ila9
getirirse, uriinun kullamlmayip miadmm dolmasi (taahhutname vermis olmasma
bakilmaksizm) durumunda, uriinu uzun miathlarla degistirecektir. Firma; ihalenin
cinsine, kendine haber verilip verilmemesine bakmaksizm degisimi yapmak

: : zorundadir. Firma degisimi ek ucret talep etmeksizin yapmak zorundadir.
Uriinlerin faturalanmasma iliskin ;
a) Yiiklenici firma ila9larm serilerini ve her seriden ne miktarda teslim ettigini

irsaliyede yazili olarak bildirecektir. Fatura ve/veya irsaliyelerde barkod
numaralarmin ve miatlannin bulunmasi zorunludur.

b) Faturada gcrekli olan bilgiler yanmda idarenin istegine bagli olarak ilacin barkod
numarasi ve ihale sira no'su, son kullanim tarihi ve lot no belir t i lmelidir . Firmalann
hatalanndan (Malzemenin teslimatmda, kutulardan ila9larm kink 9ikmasi, yanlis
faturalandirma, yanlis istitlenmeden dogan zararlarda vs...) kaynaklanan hastane
zararlan ( uzcrinden ge9en yila bakilmaksizm) firmadan temin edilecektir.
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c) Alman ila?lara ait diizenlenen 1 asil 4 suret fatura irsaliyesi ile birlikte ilacm kuruma

teslimi sirasinda kurum ila? deposu yetkililerine teslim edilecektir. Miicbir
sebeplerden dogan durumlarda(faturalann malzeme teslimi sirasinda verilememesi
v.b.) ilaf firmalari malzeme faturalarmi malzeme kuruma teslim edildikten en ge9 5
(bes) gun i^erinde teslim etmek zorundadir.

6.} Her koli ifinde aym seriden ila9 bulunacaktir. Ambalaj durumlan sartnamede yazili
evsafa uymayan preparatlar kabul edilmeyecektir.

7: Malzemelerin ambalaj ozellikleri

a) Biitiin ilaflarda iizerinde prcparat formu, etken madde miktan, ihtiva ettigi hacirn,
adet. Unite v.s, seri numarasi, ruhsat tarihi, ruhsat numarasi, varsa kontrol numarasi,
son kullanma tarihi yazili olacak, her ilaca ait prospektiis kutusunda bulunacak
(Klinik ambalaj harif), Kan urilnleri 19(11 ise mutlaka Refik Saydam Merkez
Hifzisihha Baskanhgi Kontrol Belgesi bulunacaktir.

' b) Ampuller ve flakonlar Uzerindeki etiketler hemen dusecek sekilde olmayacak,
iizerinde etken madde miktarlan, hacmi a9ik bir §ekilde yazili olacak, okunmayan,
ileride silinecek gibi olanlar, 9abuk kinlarak ziyana sebep teskil edecekler kabul
edilmeyecektir. Yabanci cisimler ve partikiil (slispansiyon icin olanlar hari9)
bulunmayacaktir.

c) tla9lann kurum ila? deposuna teslimi sonrasmda Muayene ve Kabul Komisyonunca
yapilan kontrolde kink, bos ve kullamlama? durumda oldugu tespit edilen miktar
kadar ila9, yiiklenici tarafmdan 10 (on) gtin i^inde kuruma teslim edilecektir.

8J Vrunlerle beraber getirilecek olan malzemelere iliskin ;

a) 1139, serum ve diger iiriinler, herhangi bir alet, aparat veya rnakine ile birlikte
kullanihyor ise firma tarafmdan bu cihaz teslim edilmelidir. Teslim edilen alctle ila9.
serum veya diger iiriinler etkilesmemelidir. Teslim edilen alet ilacm etkisinde de
azalmaya yol a9mamalidir.

b) Hastanemiz idaresinin, eczanesinin, satin alma veya mal muayene komisyonunun
herhangi b i r in in istemesi halinde, yiiklenici firma teslim ettigi yiiksek riskli ila9
adedi kadar yiiksek riskli ila9 etiketini hastanemiz eczanesine teslim edecektir.
Etiket kirmizi uzerine beyaz yazi ile yazilmis olacaktir.

i

9. Herhangi bir ilacm/serumun, Saghk Bakanhgi ve iiretici firma tarafmdan toplatilmasi
veya geri ^ekilmesi halinde, yuklenici firma elimizdeki ila9lan, aym ilacm kullamma

H uygun olan serisi ile degistirmekle yiikUmludur. tlacm/serumun imal ve ithalinin iptali
veya yasaklanmasi halinde ise yuklenici firma, ilaclarm/serumlarm ihale bedeli tutan

'' kadar hastanemize odeme yapmak ya da tutan kadar yerine hastane yonetiminin uygun
; gordiigii ba§ka bir ila9/serum teslim etmek zorundadir.

10. Soguk zincir ile dagitim ve saklanmasi zorunlu ila9lar bu sartlara uygun sekilde
indikator ile beraber teslim edilecektir. Aksi takdirde teslim ahnmayacak, sorumluluk
kabul edilmeyecektir.

11. Siparislerin teslimati, depoya telefon, faks ya da mail yoluyla bildirilmesinden itibaren
15 (onbes) giin i9erisinde gerceklestirilmelidir.

12. Muayene ve Kabul Komisyonlan gerek duydugu zaman ila9lann ve serumlarm
; kabuliindc, gerekse preparatlarm kullanimi sirasinda belirli arahklarla her seriden

yeterli sayida numune alip, Reflk Saydam Merkez Hifzisihha Baskanhgina analiz
gonderecek, analiz iicreti ile^onderilecek numune kadar ila9 veya serum stogu

, yuklenici tarafmdan

Hast
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Satin alman ilac-lann vc serumlarm etiketi Uzcrinde belirtilen kullanma siiresi ic-erisinde
stabilite yoniinden bir bozulma oldugu ve bu durum Refik Saydam Merkez Hifzisihha
Baskanhgi Raporu ile tespit cdildiginde, yuklenici bozulan miktar kadar ila? ve serumu,
15 (on bes) gUn i9erisinde teslim edecek, yapilan tahlil, nakliye, ambalaj vb butiin
giderleri odemeyi yLiklenici kabul ve taahhut edecektir.
Kurumca talep edilmesi halinde yiiklenici, Saglik Bakanhgmca onaylanan
biyoes.degerlilik belgesini dc kuruma sunmak durumundadir .
Kurumlar tarafindan yazih sipari$ belgesinde istenilmeksizin veya istenilen miktardan
fazla gonderilen ila^lann yukleniciye iade edilmesine il iskin tiim giderler yiikleniciye
ait;tir. Bu ilaclara ait fatura, odeme kapsami disjnda tutulur.
Malzemelerin teslimati;

a) Siparis. ler hastancmiz idaresince yapilacaktir. Firmalar, gonderilmis olan siparis
formuna gore Ua9 ve serumlanm teslim edecektir.

b) Malzemeler hastancmizin ihtiyacma bagli olarak tamami veya belir t i len
periyodlarla istenilecektir.

c) Firmalar mal muayene komisyonu i9in toplanan komisyona fatura, sevk
irsaliyesi ve komisyonun istedigi diger belgeleri sunmak zorundadir.

, d) Siparis. di§i getirilen ilav ve scrumlar teslim alinmayacaktir.
e) llaelarin kurum ila? deposuna gelis tarihi ve zamani en az bir glin onceden ve

mesai saati icinde yuklenici tarafindan hastanede gorevli eczacilara
bildirllecektir. Turn ila? ve serumlar hastane eczanesine mesai saatleri icinde
teslim edilecek olup nakliye ve tasima iicretleri ihaleyi alan firma veya depoya
aittir. Serum, ilav ve tibbi malzemeler raf teslimi olup tasima ve rafa teslim
i$i ihaleyi alan firm ay a aittir. Mesai saatleri disinda kesinlikle teslim
alinmayacaktir.

f) Yuklenici firma teslimat sirasinda gcrekli ekipmanlari(ozellikle transpalet
ve palet) ve yeterli personelini hazir olarak bulundurmak zorundadir.
Nakliye islemi sirasinda kesinlikle kurumun/hastanenin ekipman ve
personcl saglamayacagi bilinmelidir.

\) Etken madde belirtilerek ihaleye 9ikilan ilaclann teklifi verilirken yuklenici hangi
piyasa prcparatlarmi verecekse ticari ismini a9ik olarak belirtecektir. Ihalede kabul
edilen \\a^ kuruma teslim edilecektir.

• b) ila9lann her kalemi Saglik Bakanligi 'mn Ruhsat formuliine uygun ve Bakanhk9a
kabul edi l ip , onaylanan orijinal ambalajinda olacaktir.

c) tla9lann tcklifi , mutlaka Saglik Bakanhgmdan ruhsa t i / i zn i alinmis ozel isminegore
verilecektir.

• cj) Siparis cdilmis olan ilaclar siparise uygun olarak teslim edilecek, bu ilaclann
jenerik csdegerleri kabul edilmeyecektir.
ila9larm farmasotik $ekilleri yanhs yazilmi^ ise, listede yazilmi^ bu ila9 it^in yuklenici
tarafindan sati§a arz edilmek Uzere Saglik Bakanligmdan a l inmij bulunan ila9
ruhsatmdaki kayil esas almacaktir.

(Ornegin: Draje yerine kapsiil veya tablet, ampul yerine flakon, surup yerine
suspansiyon yazilmi§ olabilir.)

19- PVC torbalarda parenteral soliisyonlarda;
a) Plastik torbalann alt taratmda iki plastik 9ikis borusu tasiyacak, biri inflizyon

setinin girisine, ikincisi isc agzi kau9ukla kapli ve ila9 pusesine uygun olacaktir.
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b) Torbalar iizerinde belirgin $ekilde a$agidaki bilgilcr bulunacaktir.
• Qo/eltinin formulu, miktan, elektrolit ieerigi(meq/L)
• Stcril apirojen yazisi
• Hacim gostergeleri
• Ruhsat tarihi, numarasi, iiretim ve son kullanma tarihi,
• "SolUsyon berrak degilse veya torba zedelenmis. ise kullanmayiniz" ibarcsi
• "Zerkten sonra torbada kalan solUsyonunun kullamlamayacagf ibaresi

c) Her torba kendinden askili olacaktir,
d) Torbalarm iistiinde ayrica plastik bir muhafaza bulunacaktir. Bu muhafazanin ici

de steril olacaktir.
e) Ihalcyc konu edilen scrumlar serum setli olarak almacaktir. Kurumlann

serum setinden herhangi bir mcmnuniyetsizligi ulursa degisiirme hakki
bulunacaktir.

Hastanelcre teslim edilen uriinler ITS'ye satici tarafmdan bildirilecektir. Hastane
eczanesi teslimati sisteme yapilan b i ld i r im iizerinden yapacaktir. Bi ld i r imc ait b i lg i ler
i l g i l i evrakta bulunmal idi r . Karekodlu uriinlerde teslimat i^in yiiklenici sati§
bi ld i r imler in i yapmasi zorunludur. Bu madde Saglik Bakanligi tarafmdan uygulama
zorunlulugu getirildiginde uygulanacaktir.

2009 tarihinden itibaren ilaclarda karekod uygulamasi olup gelen ilaclann karekodlu
olmasi gerekmekte ve depo tarafmdan ITS b i ld i r imi yapilmi§ olmalidir.
Yukleniciye sipari§ verilen ilat; listeleri yasal siire i^inde tam olarak teslim edilecektir.
ilaclarda listede belirtilen etken madde miktan prcparat formu, preparat hacmi ile ilgili
herhangi bir degis, iklik varsa aym ctkcn maddeyi icerse bile kabul edilmeyecektir.
Ihalede firmada kalan iiriinler kurum tarafmdan peyder pey almacak, istenen miktarlar
kadar tiriin teslim almacaktir.
Serumlarin ve ila9larm hastaneye teslimi ve depolanmasi; depo sorumlusu ve eczacmin
be'lirttigi sekilde yiiklenici firmaya aittir. tla^: ve serumlar; yiiklenici tarafmdan,
tamammin incelenmesini kolaylastiracak bir diizende (depo gorevlisi ve eczacilarm
gQrii§u dogrultusunda ) bulundurulacak; raflara vuya gcisterilcn depolama alanlurma
yiiklenici firmamn gorcvlendirdigi tasiyici/kuryc tarafmdan dizilecektir.


