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T.c. sAĞLlK BAKANLlĞl
GEVAŞ DEVLET HASTANESi
7 XALEM

1)
2)
3)

itAç TExNiK şARTNAMEsi

ihaleye sadece T.c. Sağlık Bakanlığından ruhsatll Ecza Depolarl Ve ilaç Firmaları katılabilir.
Teklif edilen ilaçlar Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve çıkarılmlş genelge Ve tüzüklere uygun olmalıdır.

siparişi verilen ilaçların teslim tarihleri itibari ile miadlarının dolmasına 213 kadar süre olmalıdlr. Yani, teslim
edilen ilaç|arın kullanım süresinin en çok U3'ü tamamlanmış olmalıdır. Teslim edilen ilaçlar karıŞlk miadlı

4)
5)

6}

7)

olmamalıdır.

Tüketilmemiş ilaçıar, fiyat artlşl gözetmeksizin, son kullanım sğrelerinin dolmaslna 3 ay kala yüklenici firmaya
bildirmek kaydı ile bu ilaçların şartnameye uygun yeni miatlllarl ile en geç 10 8ün içerisinde değİştirilmelidir.
Ambalajlarda Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca kabul edilmiş usullere uyulacaktır.

Ampuller üzerinde etken madde miktarlarl hacmi açık bir şekilde yazılı olmayan, okunmayan ürünler kabul
edilmeyecektir. Flakonlar üzerindeki etiketler düşmeyecek biçimde yaplştlrllmall, ambalajların iÇerisinde
prospektüsleri bulunmalıdır.
Herhangi bir ilacın Sağlık Bakanlığı Ve üretici firma taraflndan toplatllmasl Veya geri çekilmesi halinde,
yüklenici, elimizdeki ilaçları aynı ilacın kullanımına uygun olan serisi ile değiştirilmekle Yükümlüdür. İlacın
imal Ve ithalinin iptali Veya yasaklanmasl halinde ise Yüklenici ilaçların ihale bedeli tutar| kadar hastanemize
ödeme yapmak ya da tutarl kadar yerine Hastane Yönetiminin uygun gördüğü başka bir ilaÇ teslim etmek
zorundadır.

Ezilmiş, klrlk Ve zarar görmüş ambalajll urünler ile içerisinde tortu bulunan ürünler kabul edilmeyecektir.

8) Türkiye ilaç Ve Tıbbi Cihaz

9)

Kurumu'nun belirlediği ilaçlar karekod ambalajlı oIarak teslim edilecektir.

serumlar barkod etiketli olacaktır.
gerek yoktur. Diğer ilaÇlar
Karekodlu ilaçlarln üzerine "iHALE MAL|D|R sATltAMAz" ibaresinin basılmasına
,,KlRMlzr.
renkte matbaa harfleri ile basılacak veya silinmez mürekkep kullanılarak lastik
için bu ibare

damga ile kaşelenecektir.
10) ilaç Ve serumlarln teslim yeri ilaç ve malzeme deposu olup depo içi istifleme firmaya aittir.
Tatil günlerinde teslimat
11) Teslim tarih ve saati en az bir gün önceden ilaç ve malzeme deposuna bildirilecektir.
yapı|mayacaktır.
12)

yüklenici taraflndan
sipariş edilen ürünler teslim edilirken veya herhangi bir sebeple iade alındığında
yüklenici firma lT5 bildirimi yaptlğlnl yazı ile ibraz edecek
ürünlere ait "iTs Bildirımr yapllması zorunludur.
olup, iTs bildirimIeri yapılmayan, eksik Veya hatalı yapılan ilaçlar teslim allnmayacaktlr.

uygun teslim edilecek,
13) ihalede teklif edilmiş olan ilaçlar sipariş edilecektir. sipariş edilmiş ürünler siparişe
.ienerik eşdeğerleri kabul edilmeyecektir.
14) Soğuk zincirle dağlt|ml

ve saklanması zorunlu olan ilaçlar, bu şartlara uygun şekilde teslim edilecektir,

Bu İlaÇlar
Muayene komisyonu taraflndan soğuk zincirin klrlldlğl tespit edilen ilaçlar teslim allnmayacaktlr.
yüklenici taraflndan yenisi ile değiştirilmek zorundadlr,
saydam
15) Muayene komisyonu gerek duyduğu ilaçlardan her seri için yeterli saylda numune olarak Refik
Analiz sebebi ile
Hıfzısıhha Enstitüsüne analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satıcl firmaya ait olacaktlr.
eksilen stok fi rma tarafından tamamlanacaktlr.
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