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Me6in Üniversitesi Hastanesince aşağ|da ihtiyacl olan cins,miktar ve özellik|eri beliıtilen malzemelerin sattnahnmaslna ihtiyaç duyulmuşfur.Proforma
fafuranın aşağıdaki şartlara göre diizenlenerek satınalma B0roauna gönderilmesini rica ederim.

l-Teklife.in yaall olmas|,
2-|hale dökomann|n tamamen okunup İabul edildiğiniı belidilme§i,

e-Teİlif Yğılen mdzğErelerin te§liEı sıketeri, ba*od Rufİrarast, martdarı ve aİrüalaj şekiüeüİıin yazdmasl,

+TL (TOrk Lirasl) olarak nyat verilip,birim fiyatarnln rakamla Ve yazryla yazllmasl,
ğÜzefinde kazntı,§ilinti,dOzeltme bulunmama§l,
6-Ad,soyad Yeya tjcaret unvanl yazllmak 6uretMe yetkili kişilerce i,İızalanm§ olmaal,

FAKS me§aİnln bir açlHama ile gönderilme§i,
ilgili firma Yetkili§ino€ dopoYa te§İm odilocektir.Kürum bilgi§i ve izni

7_Teklif verilmeyecekse

& Malzemelg

*esi§ııkb *.bul 3dilm.ycc.ldİ,

d§ınd9 karlo ilo yapılan ıtıalz.ıı3,fafu6,iEaliye b5laılratan

}

Teldif veİilen malzeme|erin, idarenin ke3in sipaİişine m0teakip te§lim sürele.inin teldif mekfubunda bildirilm6i zorun|udurJeslim so,esi ve opsiyon süresi
bildi.ilmeyen tekliier kesinlikle kabul edilmeyeceKir.

ÖnĞ.nli l0- Fiyat teklİf catvelİne tğtinrat 3oİoleıi muüaka

yaalrıa|dlr

TEsÜMAT sÜREsl,uBB KoDU, ARKA BEL|RT|L EYEı{ TEKLIFLER DEĞERLEND|RitE
oLAcAKTlRJEKÜFLER s|RA NurrARAslNA GÖRE VER|Lı!!ELlDİR.
032/+ 2/ı1 00 90 TLF: 032a 241 00 o0
Fiyat opoiyonu en az ,ı5 g0n olacaKlr.

lnibat Faxl

s€rdsİ
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ıışl

2570-257l

ÇUKIJR

Hr§trne Mn.tnf Yrd

NOT : İlanlarımız wü,w.mersin.du.tr adresinde yayımlanmaktadir.
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MERsiN ÜNiVERsiTEsi REIQÖRLÜĞÜ sAĞLlK ARAşT|RMA VE UYGULAMA MERKEzi
(HASTANEsi)
iLAÇ GENEL TEKNiK ŞARTNAMEsi

KoNU : Bu teknik şartname Mersin Üniversitesi Rektörlüğü sağllk Araştlrma ve Uygulama
Merkeza(Hastanesi)'nin ihtiyacı içjn satın alınacak i|açların teknik özelliklerinin kontrol ve muayene
metotlarlnl kapsar.

TEKNİKŞARTNAME
'1

- Müstahzarlarln imalinde kullanılan maddeler Ve preparatlar Varsa TK 1974 yoksa Farmakopedeki
eksik|ikler itibara ile UsP de aranan özellikleri taş|yacaktlr. Teklif edilecek ilaçlar için T,c sağIlk

BakanIlğlndan ruhsat allnmış olacaktlr.
2- Ampul va flakonlarda eritici gerektiren tüm müstahzarlar orljinal / klinik şekılleri ile ayn| firmanın
eriticisa
ile takım halinde teslim edllecektir.
3- Ampul Ve flakonlarln üzerinde ilaçlarln ismi Ve formülü silinmeyecek yazllarla belirtilecek Veya

etiketler düşmeyecek, silinmeyecek şekilde yaplştlrllmlş olacaktlr
teklif ettik]eri ilaçlar için sağltk Bakanllğlnca tespit edilmiş KDV Hariç Depocu
satlş fiyatlnln'irmalar
üzerinde fiyat Veremezler, Aksi halde teklif Veren firmalar sorumlu tutulacaklaİdlr.
5- Soğuk zincir saklanması gefeken ilaç|arın tesliminde bu konuya dikkat edi|ecek, uygun koşullarda
getirilmeyen ilaçlar teslim allnmayacaktlr. ilacın soğuk zincirle geldiği müteahhit firma taraflndan
belgelenecektir.
6- Miadll ilaçlar ;
a - Yerli üretim veya ithal ilaç Ve serumlarln miadlarl teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yll
4- Teklif Veren

olacaKlr.Ancak ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak sirkülasyonu hızll olan ilaçlar için Muayene
Kabul Komisyonu onayı ile miadl daha yakln olanlar(6 aydan az olmamak üzere) allnabilir,
b - Bu ilaçlar son kullanma tarihinden 3 (üç) ay önce satlc| firmaya baş Vurularak uzun
miadlllarlyla 3o(otuz) gün içerisinde d€iştirilecektir.
c - Miadll ilaçlar bitene kadar satlcl firma sorumluluğu devam eder.
7-Teslim edilen karekodlu ilaçlar ilaç Takip sistemi (lTs)' ne satlcl taraflndan bildirilecektir.satlcl farma
ilaç|ara ait karekod bilgisini PTS XML standardı uyarınca hazırlanmış dosya halinde elektronik
ortamda hastanoye aktaracaktlr.
8-Teslim edilen küpürlü ilaçlar ,satlşlna izin Verilen süre dolduğunda satlc| firma taraflndan geri
allnarak karekodlu olanlan ilo değiştirılecektir.
9- serumlar için; şişe veya torlcaslnda üzerinden düşmeyecek şekilde yaplştlrllm|ş, aşağlda slralanan
bi|giİeri iPren etiket olacaktlr.
a - Ürünün setli Ve setsiz fiyat|arl
b - solüsyonun miktarl, formülü Ve elektrolit yada madde
c - ima| tarihi ve son kullanma tafihi

iPriği

d - seri numarası, kontrol numarası
1o-Torba (PVc vb.) ambalajlI serumlar çift port|u(çıkışlı) olacaktlr.
,l'1Serum fiyatları setla olarak verileceKir.

12- Teslimat müteahhit firma tarafından yapllacaktlr. Kargoyla gönderilen teslimatİn sorumluluğu
(klrlk,eksik,V.b. ) müteahhit firmaya aittar.
13- Ko|iler Ve kutul,ır parçalanmayan ve ruluhel almaya mani olacak cinste olmalıdır.

14-Sağlık Uygulama Tebliği'nin 'bedeli ödenecek ilaçıar listesi' (Ek 4/A) da yer almayan Ve (Ek 4/A)
dan çlkarllan ilaçlar müteahhit firmaya iade edilir.
15-istenalen ürün|er için teklif Veren firma yukarlda belirtilen maddeleri kabuI etm|ş saylllr.
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