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Van Gevaş Devlet Hastanesi

Sayı

E-37 |5o567 -949

Konu

Doğrudan Temin Teklif Mektubu

iıciıi

r,innıa

Hastanemizin ihtiyacı olan TIBBİ İLAÇ Alım işi 4734 Sayılı Kamu lhale Kanununun 22ld maddesi
birim fiyatlarınızın Hastanemiz Satın

gercğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariç
Alııa I]irimiı,ıe bildirilmesi hususunda arlrica ederim.

İHrİv.ı,ç LiSTESi
Sırıı
No
l

Malzemenin Adı

M iktar

Birimi

PANToPRAZoL 40 MG tV
ENJDKSiYONLUK TOZ iÇEREN

700

ADET

Birim Fivatı

Toplam Tutar

FLAKoN
Dıkk8a Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Ek: ltknik Şanname
Son Teklif Vorme Tarihi: 09.04.202l Sa.l ll:30
l-Teklifedi|en Fiyaı KDV hariç olacakır.
2- Maı/ llizmeı ve Yapım işlerinde gerekli tiim nakliye işlemleri yüklenici firma larafinfan kaİŞılanacaktlr.

Alıma Hile. desise. vai(, lehdil. nüfuz kullanma sureıiyte fesaı karıştlranlaİın tespit edilmesi halinde yine 4734 saylll Kl Kanlnunun ilBiIi
hiiktlİ]leri uygulanacakıır.
.1_Malzcme ıeslimindc ıcklifıe belinilen kaliıc vc marka esas alınacak, benzcr, muadili vb. Malzemcler kabul edilmeyecektir.
i-Vcrilen süre içerisinde teslim edilmeyen ıeklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
6_Ödcmc Zamanl: Faıura muhasebe birimine inıikal etmesini müıeakiP |20 ( Yüryirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin
.]-

nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

Op. Dr. Kenan

BAYRAKTAR

Başhekim

l]u belgc. güv§nli clcklronik imza ilc imzalanmlşıır.
Bclgc Dogrulama Adrcsl: h|tps: /www.ıurk|ye.8ov,tİlsagllt-bakanli8i-ebys

lr(|g. t]loğruıama Kotlu ıao2d2]0.6dud_4aes-bMd_l287608(l]ca
Gcvaş Devlet Hasıanesi Satınalma Birimi

'ltlefonI Faks No: 6l22066
e-Posta: ayhan.cevik l@saglik.8ov.tİ İntemet Adresi: httpsr/gevasdh.saglik.gov.t./

Bilgi için: Ayhan ÇEvİK

ToPLUM sAĞLlĞi TEKNisYENl
Telefon No: (0 432) 6l2 20 65

ıll

T.c. sAĞLlK BAKANuĞ!
GEVAŞ DEVLET HASTANESi
1 KALEM iı-aç

1)
2)
3)

4)
5)

6)

rexıui«

şınrNaıırsi

ihaleye sadeceT.c. sağllk Bakanlığ|ndan ruhsatll Ecza Depolarl VeilaçFirmaları katllabilir.
Teklif edilen ilaçlar Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı Ve çlkarllmlş genelge Ve tüzüklere uygun olmalıdır.
Siparişi verilen ilaçların teslim tarihleri itibari ile miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalıdır. Yani, teslim

edilen ilaçların kullanım süresinin en çok 1/3'ü tamamlanmış olmalıdır. Teslim edilen ilaçlar karışık miadlı
olmamalıdır.
Tüketilmemiş ilaçlar, fiyat artlşl gözetmeksizin, son kullanım sürelerinin dolmasına 3 ay kala yüklenici firmaya
bildirmek kaydl ile bu ilaçların şartnameye uygun yeni miathlarl ile en geç 10 gün içerisinde değiştirilmelidir.
Ambalajlarda Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç Ve Tlbbi Cihaz Kurumu'nca kabul edilmiş usullere uyulacaktlr.
Ampuller üzerinde etken madde miktarları hacmi açık bir şekilde yazılı olmayan, okunmayan ürünler kabul
edilmeyecektİr. Flakonlar üzerindeki etiketler düşmeyecek biçimde yaplştlr|lmall, ambalajların içerisinde
prospektüslerı bulunmalıdır.
Herhangi bir ilacın Sağlık Bakanlığı Ve üretici firma tarafından top|atılmasl Veya geri Çekilmesi halinde,
yüklenici, elimizdeki ilaçları aynı ilacın kullanımına uygun olan serisi ile değiştirilmekle yükümlüdür. İlacın
imaI ve ithalinin iptali Veya yasaklanması halinde ise Yük|enici ilaçların ihale bedeli tutarl kadar hastanemize
ödeme yapmak ya da tutar! kadar yerine Hastane Yönetiminin uygun gördüğü başka bir ilaÇ teslim etmek

7)
8)

zorundadır.
Ezilmis, kırık ve zarar görmüş ambalajlı ürünler ile içerisinde tortu bulunan ürünler kabul edilmeyecektir.

Türkiye ilaç Ve Tlbbi cihaz Kurumu'nun belirlediğa ilaçlar karekod ambalajlı olarak teslim edilecektir.
serumlar barkod etiketli olacaktlr.
9) Karekodlu ilaçların üzerine "iHALE MAtlDlR sATltAMAz" ibaresinin basılmasına gerek yoktur. Diğer ilaçlar
için bu ibare "K|RMlzl" renkte matbaa harfleri ile basılacak Veya silinmez mÜrekkep kullanllarak lastik
damga ile kaşelenecektir.
10) ilaç ve serumlarln teslim yeri ilaç ve malzeme deposu olup depo içi istifleme firmaya aittir.
11) Teslim tarih ve saati en az bir gün önceden ilaç Ve malzeme deposuna bildirilecektir. Tatil günlerinde teslimat
ya

pılmayacaktlr.

12) Sipariş edilen ürünler tesıim edilirken Veya herhan8i

bir sebeple iade alındığında yüklenici tarafından

ürünlere ait..irs gildirimi" yapılmasl zorunludur. Yüklenici firma lTs bildarimi yaptlğlnl yazl ile ibraz edecek
olup, iTs bildirimleri yapllmayan, eksik veya hatall yapllan ilaçlar teslim alınmayacaktlr.
edilecek,
] 3) ihalede teklif edilmiş o|an ilaçlar sipariş edilecektir. sipariş edilmiş ürünler siparişe uygun teslim
jenerik eşdeğerleri kabul edilmeyecektir.
14) Soğuk zincirle dağltlml

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

Muayene komisyonu tarafından soğuk zincirin k|r|ldlğı tespit edilen i|açlar teslim allnmayacaktlr. Bu ilaÇlar
yüklenici taraflndan yeni5i ile değiştirilmek zorundadır.
15) Muayene Komisyonu gerek duyduğu ilaçlardan her seri için yeterli sayıda numune olarak Refik Saydam
Hıfzısıhha Enstitüsüne analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satıcl firmaya aİt olacaktır. Analiz sebebi ile
eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.

Ecı.Nesıb. Ö.
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