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1. Bu teknik s,artnamc 4734 sayili kamu ihale kanunu geregi hazirlanmis. olup; kanun, idari §artname,
muayene ve kabul yonetmclikleri, mal alimi ihaleleri uygulama yonetmeligi, 4735 sayili kamu ihale
scizlesmeleri hiikumlerine ilave olarak hazirlanmistir.
2. Kullanma siiresi;

a) imal tarihleri ilac partilerinin teslim tarihlerinde;
- tki yil ve daha kisa miath ilaclarda kullarum siiresinin 1 / 3" liik kismini doldurmamis olmahdir.
- Uc yil ve daha uzun miath ilaelarda imal tarihi. teslim tarihinden en fazla 12 ay oncesine ait

olmahdir. Gerekli durumlarda mal kabulleri muayene komisyonunun inisiyatifine birakilaeaktir.
b) Uniteye aym partide teslim edilen ilaclar miatlan itibariyle. madde 2. a" da belirtilen kosullan

tasimak kaydiyla, birkat; seriden olabilir.
^ e) Yukaridaki s.artlara uygun olmayan miath ila9lann kuruma gonderilmesi halinde kurumea kabul
edihncmesi durumunda soz konusu ilaelar yiikleniciye iade edileeek, iade ile ilgili turn giderler yiikleniei
larat'lndan karsilanacak, kurumdan geri alman ilae ile bunun yerine verilecek olan ilae arasmda fiyat farki
yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.
3. Kurum ytiklenicinin sozlesmesi sona ermis olsa bile, ilaclann raf omriiniin bitimine tic ay kala
bildirmek sartiyla iade eder. Yiiklenici tarafindan 2. maddede belirtilen ko§ullara uygun miath ilaclar, en
gee 15 gun icinde degistirilmelidir. ihale konusu ilac, kurum stogunda bitene kadar yuklenicinin
sorumlulugu devam eder. K.arebarkod sistemine kayith ilaelarm degisimlcri kutu bazh yapilaeaktir.
4. Saglik bakanhgmca imal ruhsati veya ilhal ruhsati olan ilai; ve serumlar satin ahnacaktir.
5. Ihaleye ecza depolan, iiretici veya ithalatci firmalar girebileceklir.
6. ilaclann Saghk Tesislerine tcslimi sonrasmda muayene vc teselliim komisyonunea yapilan konlrolde
kink, bo? ve kullamlmaz durumda oldugu tespit edilirse ilaelar yiiklenieiye iade edilecek; iade edilen
miklar kadar ilae. yuklenie i tarafindan 3 is giinii icinde kuruma teslim edileeektir.
7. Btittin ilaclar iizerinde preparat formu. etken madde mikuin. ihliva ettigi hacim, adet, kurum vs. seri
numarasi. imal tarihi, ruhsat tarihi, ruhsat numarasi, varsa kontrol i iumarasi. son kullanma tarihi yazih
olacak. her ilaca ait prospekliis kutusunda bulunaeak (hasiane ambalaji haric), kan uriinleri icin ise
mullaka Rcfik Saydam Merkez Hifzissihha Haskanhgi kontrol bclgcsi bulunacaktir.
8. Ampuller ve flakonlar uzerindeki etiketler hemen dusecek sekilde olmayacak, uzerine etken madde
miktarlari, hacmi acik bir sekilde yazih olacak, okunmayan, ileride silinecek gibi olan, cabuk kinlarak
ziyana sebcp teskil edccekler kabul edilmeyeeektir. Yabanci cisimler ve partikiil (siispansiyon olanlar
harie) bulunmayaeaktir.
9. ilaclann her bir kalemi Saghk Bakanligi"nm ruhsat formiiliine uygun ve Bakanlikca kabul edilip.
ona\n orijinal ambalajinda olacaktir. Gerekliginde kurum bu belgcleri isteyecektir.
10. Ktken madde belirtilcrck ihaleyc eikilan tlaelara teklif verilirken; yukleniei hangi piyasa prcparatlanm
verecekse ticari ismini acik olarak belirtceektir. ihalede kabul edilen tieari ismc gore ilaclar uniteye teslim
edileeektir.
11. Siparis sirasmda istenilen ilae iirctiei/ithalat^i firmada yok ise yukleniei bunu belgelemek zorundadir.
Bu beige ile birlikte ihalede teklif edilen ilaelarm yeni tek l i f l belirten bir basvuru yapihr. Yeni tek l i f
degerlendirilip uygun ise yiikleniciye yazih olarak b i l d i r i l i r . Tekl i f edilecek ikinei uriintin depocu
fiyati ilk iiriin ile aym yada daha ytiksek olmahdir.
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12. Saghk Bakanhgi tarafmdan hatah iiretim ncdeni ilc toplatilmasma karar verilcn ilaclar yuklenici
tarafmdan geri almip fiyat farki aranmaksizm ayni miktan ve o seri dismda baska bir ilac serisi ile en gee
bir hafta icinde degistirilmelidir. Bu madde sozlesme tarihi dismda da yuklenicininsorumlulugundadir.
13. ihale konusu ilaem, Saglik Bakanligfnca butiin serilerinin toplatilmasi durumunda yuklenici, saghk
tcsisinin istemine gore ya. iadc aldigi ilaclarm miktarma vc son ihale fiyatina gore duzenledigi iade
dokontunu en gee 1 ay icinde ilgili uniteye teslim eder ya da 11. Madde hukiimleri dogrultusunda harekei
edilir. Bu madde sozlesme tarihi disinda da ytiklenicinin sorumlulugundadir.
14. Muayene ve teselliim komisyonlan gerek duydugu zaman ilaclarm kabulunde gerekse preparatlannm
kullammi sirasinda belirli arahklarla her seriden yeterli sayida numune ahp, Refik Saydam Merkez
Hif/issihha Baskanligrna analiz icin gonderecek, analiz iicreti vc gonderilecek numune kadar ilac miktan
yiiklenici tarafmdan karsilanacaktir.
15. Satin alman ilaclarm etikcti 0/erindc belirtilen kullanma surest icerisinde stabilite yonunden bir

ulma oldugu ve bu durum Refik Saydam Merkez Hilzissihha Baskanhgi raporu ile tespit edildiginde,
yUklenici bozulan miktar kadar ilaci 2. rnaddede belirtilen kosullara uygun olmak $artiyla, 15 gun
icerisinde teslim edecek, yapilan tahlil, nakliye, ambalaj vb. buti'm giderlcri odemeyi yuklenici kabul ve
laahhut edecektir.
16. Yuklenici, ilac kutulan uzerindeki barkodlarm dogru olarak yazilmi§ olmasim garanti edecek, yanlis
yazildigi kurum yetkililerince diizenlenmis tutanakla saptanan barkod ctiketlerinden dolayi kurumun
ugrayacagi zaran karsilamayi oneeden kabul ve taahhiit edcccklir.
17. Kurumca talep edilmesi halinde yuklenici. Saglik Bakanhgi"nca onaylanan biyocsdegerlilikbclgesini
de kuruma sunmak durumundadir.
18. Kurum tarafmdan yazili siparis belgesinde istenilmeksizin veya istenilen miktardan fazla gonderilen
ilaclarm yuklcniciye iade edilmesine iliskin tiim giderler yukleniciyc aittir. Bu ila^lara ait fatura, odeme
kapsami disinda tutulur.
19. Ihale sonuelandiktan sonra kurumca sipari§ yukleniciye mevzuata uygun olarak bildirilen ihtiyai;
miktarmi gosteren yazili siparis formuna dayamlarak yapil ir . Siparis formunun yukleniciye ulasimmdan
sonraki 10. gune kadar kurum depolanna teslimati zorunludur.
20. ilaclarm kuruma ilac teslimati ytiklenieinin yetkili elemanlannea mesai gunleri icinde 9.00 - 15.00
saatleri arasmda yapilacaktir. Ytiklenicinin koli icinde gonderdigi faturanm sorumlulugu kuruma ait
degildir. Kargo sirketince yapilan teslimatlarda$irkcte yalmz ahnan koli sayisma dair onay verilir. Bu
onay koli icindeki ilaclan kapsamaz.
21. Malzeme asagidaki sartlar dahilinde teslim edileeektir.

a) Malzemenin leslimi. muayene ve kabul islemleri mal alimlan muayene ve kabul islemlerine dair
yonetmelik hiikumlerine gore teslim almacaktir.

b) Muayene ve kabul isleminin ba^layabilmesi icin malzemenin muayene kabul komisyonca
gosterilccek depoya teslim edilmesi gerekmektedir.

e) Tcslimat yuklenici tarafmdan yapilacaktir.
d) Muayene ve kabul icin gerekli numuneler, teslim edilen malzemelerden rasgele secim yapilarak

gerceklestirilecektir.
e) Muayene ve kabul komisyonu ge^ici tcslimatlan sonra kesin teslimat tarihini yukleniciye

bildirecektir. Bu tarihte yuklenici yetkilisinin bulunmamasi halinde kabuldeki tiim kosullan kabul etmis
sayihr.

ONAYLAYAIN

r^
RAMAN
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22. Kuruma teslim edilecek ilaclar icin uretici/ithalatci firma irsaliyesi kabul edilmeyecektir. Bu sekilde
gonderilen ilaclar teslim ahnmayacaktir. Kurumun muhatabl ytiklcnici llrmalardir, bu tlrmalarea tutulmus
nakliyc sirketleri muhatap ahnmayacaktlr.
23. Faturada, irsaliyede ya da irsaliyeli faturada;

a) Oruntin barkodu
b) Urunlerin ticari adi
c) Teslim edilen ilacJann seri numarasi
d) Seri numaralanna gore son kullanma tarihi
c) Seri numaralanna gore teslim edilen miktar
f) Ihalede teklif edilen tlyati
g) PTS numaralan

) g) ihalenin adi ve kayit numarasi bulunmalidir.
Bu bilgilere yer verilmemesi halinde bu bilgilcri icerir antetli bir baska kagida dokiim yapilarak ilave

cdilebi l i r . Bu form ve irsaliyesi olmayan teslimat kabul cdilmeyeeeklir.
24. ilaclarm saghk kurumuna gelis tarihi ve /.amani en az bir giin onceden ve mesai gunleri icinde, 9.00 -
15.00 saatleri arasmda yiiklenici, tarafindan hastanede gorevli eezacilara bildirilecek, ilaclarm unite
deposundaki yerine kadar tasitilmasi ytikleniciye ait olup, teslimat yuklenicinin yetkili elemanlannca
mesai saati icinde yapilacaktir.
25. Cam sise parenteral mayilerde haeim gostergeleri etiket iizcrinde belirlenmis ve hacmi dogru
gosterecek sekilde yapistinlmis olacaklir.

Cam siseler vc tipalar. parenteral mayiler icin kullanilabilecek vasiflan tasiyacak. tipalar scrum
se t in in kolayca girebilecegi esneklikte, si?e icindeki yuksek basmci muhafa/a cdebilecek s.ekilde siki
kapatilmis olmalidir.

Cam sise parenteral mayi kolileri icinde her sise icin plastik aski bulunmalidir.
26. USB farmakopesinde (pharmaceuticaldosageforms: parenteralmcdicalionsvolumc 1, editedbykenncth
R. Avis, leonlachmen vc Herbert A. Lieberman, marceldekker. 1984, sayfa 311) gore 50ml"in iizerinde
hazirlanan parenteralenjeksiyonluk preparatlarm hacim olarak en a^ + %2 oramnda dolum yapilmasi
zorunluluktur. Gerek sterilizasyon i§leminde gerekse ku l l amm sirasmda gecen siiredc kalan net hacim
amhalaj u/erinde bel i r t i len hacimdcn en a/ + %2 fazla o l m a l i d i r .
27. Plast ik torbalar alt tarafinda en a/ iki plaslik c ik i s borusu tasiyacak. h i r i serum setinin girisine.
digcri /digerleri ise ag/i kaucukla kapl i ve ilac pusesine baglamaya uygun olacaktir.

PVC ya da PP ambalajlar kendinden askih olmalidir. Bu aski 24 saall ik asim siiresinde kopmayacak
saglarnhkta olmalidir.

lc torba tizerindc iiriine ait bilgiler okunakh dis torbamn iv yiizunc bula^mayan bir miirekkep ile
ya/ i lmis olmali . Bu b i lg i l e r :

a ) ( , 'o/cll inin fb rmu lU . mik la r i . elektrol i l icc-rigi ( m q / l . )
b) Stcril apirojen ya/isi,
c) Hacim gostergeleri.
d) Ruhsat tarihi, numarasi, uretim ve son kullanma tarihi.
c) "Soliisyon berrak degilse veya torba zedclenmis ise kullanmayimz" ibaresi
f) "Zerkten^so^ira torbada kalan solusyonunun kullanilamayacagi" ibaresidir.
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28. Kargo ve tas.ima maliyeti yuklenici firma taraimdan karsilanacaktir.
29. Parenteral mayiler seffaf ve renksiz olmahdir. Goz ile yapilan kontrollerde renk dcgi^tirmis cokelti
olu§mu§ ve viskozitesi degismi? urtinler kabul edilmeyecektir. Gecici kabul isleminde goz ile yapilan
muayenede bu durumun tcspiti halindc teslimat kabul edilmcyip turn tirun iade edilecektir. lade islcmi uc
sefer yapilacaktir; ayni durumun dordiineii tespitinde yiiklenicinin sozlesmesi tek taraili fesh edilecektir.
Vasfi geregi renkli olan parenteral mayiler bu madde kapsami dismdadir.
30. ilaelarm tarmasotik sekilleri yanhs yazilmis ise listede yazilmis bu ilai; icin yuklcnici tarafindan sati^a
ar/ cdilmck uzere Saghk Bakanhgi"ndan ahnmi^ bulunan ilai; ruhsatmdaki kayit esas almacaktir. (cirnegin
draje yerine kapsiil veya tablet, ampul yerine llakon, $urup yerine siiypansiyon yazilmi§ olabilir).
31. tsteklilcr, ila^larm hastane ambalaji §ekli var ise teklitlerini ve teslimatim hastane ambalaji olarak
yapmahdir. Dis ambalajlann uzerinde son kullanma tarihi ve seri numarasi yazih olacaktir.

^32. Soguk zincir ile dagitim ve saklanmasi zorunlu ilaclar bu sartlara uygun sekilde teslim edileeektir.
PKolinin di§ ambalajmda soguk zincir ile tasmmasma dair kirmizi etiket olacaktir. Saklama derecesi 2-8

°C yazacaktir. tlac kolileri veya kutulan strafora yerlestirilmi^ va/.iyette olacak. Straforlar aynca koli
icerisinde olacaktir. Kolilerin i^erisinde ycterli sayida buz aktisu veya jel v.b. materyal konulacaklir. Bu
sogutucu ekipmanlar ilaclara temas etmeyip islatmayacak sekilde yerlcstirilmis olmahdir.
Tedarikci firma; uhdesinde kalan soguk zincire tabi ilaclar soguk zincir indikatorlii etiket veya sicaklik
kaydedici dijital dereccler (Data -logger) gibi teknolojilerle teslim etmelidir. Teslim edilene kadar gecen
siirecte soguk zincirinin kinlmadigmi belgclendirmelidir. Muayenedeki kontrolde soguk /incirde uygun
sekilde nakledilmedigi saptanan uriinler firmaya iade edilecektir. tstckli ayni miktarda iarkli seriden ve
farkli ITS karekodlu uriinleri licretsiz ve ^artnameyc uygun olarak teslim edeeektir.
33. Ihale sonucunda teslim edilecek ilaclar, Saghk Bakanligf'nm ilgili yonetmeliklerinde bclirlildi^i
sekilde Karekod etiketli olarak teslim edilmelidir ve bu karekodlu ilaclar Ilac Takip Sistemi „ ne
bi ld i r i lmis olmahdir. Bu bildirime ail veriler elektronik ortamda ( Paket Transfer Sistemi P.T.S. Kodu
veya XML dosyasi halinde ) hastanelere aktanlmahdir. Bu islem her fatura ekindeki ilaclar icin
yapilmahdir.
34. Yuklenici ila9 stogunun bilim tarihine kadar sorumludur. Bu nedenle Saghk Bakanhgi, Maliye
Bakanhgi ya da bu konuda kanuni yaptinrm olan herhangi bir kurumca ilaclarm bedelinin odenmemesi

k halinde; kurum elinde kalan miklan resmen bildirir ve teslimat tarihindeki perakende satis fiyati
uzerinden ayni tutarda bir baska ilac talep cdebilir.
35. Aromah enteral beslenmc iirtinlerinde kurumun talebine gore aroma degisimi yapilacaktir.


