USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (USHAŞ)
İLAÇ ALIMI TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ
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TEKNİK ŞARTNAME
İşbu şartnamenin duyuru tarihi itibari ile; Sağlık Bakanlığından imal ruhsatı veya ithal ruhsatı/izni almış
istekliler, Sağlık Bakanlığından ecza deposu ruhsatı almış olanlar bu şartname ekindeki ilaçlar için teklif
verebilir. Gerekli hallerde, ithal ilaçların ithal ruhsatı/izni talep edilebilecektir.
Etken madde belirterek duyuruya çıkılan ilaçlar için verilecek tekliflerde, etken maddeler mutlaka
duyuru eki listesindeki etken madde ile mg, ml, vb. tam olarak uyumlu olacaktır.
Teklif verilen ilaçlar, teslim tarihi itibariyle raf ömrü sürelerinin en az 2/3’ü (üçte ikisi) kadar miyada
sahip olmalıdır.
Bu şartname çerçevesinde kabul edilen ve satın alınan ilaç aynı ticari isim/markayla USHAŞ’a teslim
edilecektir.
Değerlendirme, birim fiyat üzerinden yapılacaktır. Birim olarak oral yolla alınan ilaçlar için adet,
enjektabl ilaçlarda ampul/flakon olacaktır. Kutu olarak verilen teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Teklif edilen fiyatlar alımın yapıldığı tarihteki Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu KDV hariç depocu
satış fiyatından ve kamu satış fiyatından yüksek olamaz. Depocu satış fiyatı üzerinde teklif edilen
kalemler iptal edilecektir. Değerlendirme yapılırken referans indirimler, kamu fiyatları ve MKYS alım
fiyatları da göz önünde bulundurulacak ve alım bu kriterlere göre sonuçlandırılacaktır.
USHAŞ, işbu şartname ekinde listelenen ilaç miktarının %20 eksik veya fazlasını almakta serbesttir.
Bütün ilaçlar, Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun “Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve
Etiketleme Yönetmeliği”ne uygun olarak teslim edilecektir. İlaçların üzerindeki etikette, seri numarası
ve son kullanma tarihi yazılı olacak ve ambalaj içerisinde ilacın küb’ü bulunacaktır. İlaç üzerindeki
etiketler düşmeyecek şekilde olacak, ampullerin ise üzerindeki isimler ve miatlar silinmeyecek şekilde
yazılacaktır.
Bütün ilaçların üzerinde; ilacın adı, birim dozu, farmasötik şekli, etken madde isimleri, birim miktarları,
ambalajın ihtiva ettiği net miktar adet-hacim olarak, ürün formülünde boyar maddeler, koruyucular,
antioksidanlar, tatlandırıcılar ve alkol gibi yardımcı maddeler var ise isimleri, ilacın saklama koşulları ve
ayrıca var ise, özel saklama koşulları, ürünün ruhsat/izin sahibinin adı ve adresi ile isteniyorsa,
Türkiye'de ruhsatlı bütün ürünlerin ambalajlarında orijin firma amblemi ile ruhsat/izin sahibince yetkili
kılınan, ürünü pazarlayan firma ismi ve/veya logosu, imalatçının adı ve adresi, ilacın ruhsat/izin
numarası, parti numarası, son kullanma tarihi yazılı olacak, her ilaca ait küb kutusunda bulunacaktır.
Ampuller ve flakonlar üzerindeki etiketler hemen düşecek şekilde olmayacak, üzerine etken madde
miktarları, hacmi açık bir şekilde yazılı olacak, okunmayan, ileride silinecek gibi olan, çabuk kırılarak
ziyana sebep teşkil edilecekler kabul edilmeyecektir.
İlaçların küb/KT’sinde, saklama koşulları (°C) ve koruma özellikleri (ısı, ışık, nem ve benzeri)
belirtilmelidir.
İlaç Takip Sistemi için ilaç kutularında karekod bulunması zorunludur. Bu karekodlar excel formatında
elektronik ortamda ve/veya pis no olarak faturalara yazmak suretiyle USHAŞ’a bildirilecektir. USHAŞ’a
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teslim edilen ürünler, İlaç Takip Sistemi'ne yüklenici tarafından bildirilecektir. (USHAŞ GLN NO:
8680001564415)
İlaçların teslim yeri İstanbul ili olmak üzere açık adres ve teslim zamanı USHAŞ tarafından sözleşmeye
davet aşamasında belirlenecektir. Teslimat esnasında kabul ve muayene komisyonu ilaçların
uygunluğunu kontrol edebilir. Kontrol esnasında; boş, bozuk, eksik ve kullanılamaz durumda olduğu
tespit edilen miktar kadar ilaç yükleniciye iade edilecektir. Bu durumda yüklenici, 3 (üç) iş günü içinde
işbu şartnameye uygun ilaç tedarik edecektir. İlaçlar depoya teslim işlemi tamamlanıncaya kadar
oluşacak her hasar zarar yükleniciye aittir.
Muayene Komisyonu gerek duyduğu ilaçların kabulünde her seriden yeterli sayıda numune alıp, Sağlık
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarından değerlendirme talep
edebilecektir. Alacağı ilgili rapor ile belgelendirilmek şartıyla, yüklenicinin uygunsuz ilaçları, aynı
miktarda 15 gün içerisinde USHAŞ’a teslim edecek, yapılan tahlil, nakliye, ambalaj ve benzeri bütün
giderleri ödemeyi yüklenici kabul ve taahhüt edecektir. Test için gönderilmiş olan ilaç adeti yüklenici
tarafından USHAŞ’a iade edilecektir.
Yüklenici, teslimata kadar soğuk zincirin kırılmadığını gösterir tedbirleri almak zorundadır. Soğuk zincir
ile teslim edilen ilaçlarda; soğuk zincirin herhangi bir kesintiye uğramadığını gösteren ve renk skalası
değişimi ilkesine dayanan bir “soğuk zincir takip indikatörü veya dataloger”ın bulunması zorunludur.
Ayrıca dış ambalajda nakledenlerin ve teslim alanların uyarılması açısından görülecek yerde “Soğuk
Zincir **(örneğin:2-8) °C de saklanmalıdır” uyarı etiketi yapıştırılması zorunludur. Soğuk zincir
kurallarına uygun şekilde gelmeyen veya soğuk zincir takip indikatörü veya datalogerı bulunmayan
ilaçlar teslim alınmayacak olup; mümkün olan en kısa süre içerisinde yenileri ile değiştirilmesi
zorunludur.
Her partinin sevk irsaliyesi ve/veya faturada;
i. İlaçlar adet olarak yazacaktır, kutu olarak düzenlenmiş faturalar kabul edilmeyecektir.
ii. İşbu şartname ekindeki listede belirtilen ilaçların sıra numarası, seri numarası, ilacın adı, barkod,
son kullanma tarihleri, her bir ilacın faturasının kesildiği tarihteki son satış fiyatı yer alacaktır. Eksik
bilgi içeren faturalarla gönderilen ilaçlar teslim alınmayacaktır.
Talep edilen ilacın, Sağlık Bakanlığınca belirlenen serilerinin toplatılması ya da teklif sahibi tarafından
geri çekilmesi halinde teklif sahibi, fiyat farkı gözetmeksizin iade aldığı miktar kadar uygun olan başka
bir seriden ilacı, bu şartnamede belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla en geç bir hafta içinde
değiştirecektir. İlacın tüm serileri için geri çekme uygulanması, üretimin durdurulması durumlarında
Sağlık Bakanlığının ilgili geri çekme yazısına istinaden, iade aldığı miktarı USHAŞ’ın oluru ile depocu satış
fiyatından, fiyat farkı gözetmeksizin, muadil bir ürün teslim edilebilir.
Ambalajı bozuk, karekodu okunmayan, kırık, çatlak ilaçların tümünden yüklenici sorumludur.
Teklif veren/yüklenici tarafından işbu şartnamedeki maddelerden herhangi birine uyulmadığı takdirde,
USHAŞ alımı haklı sebeple tek taraflı olarak sona erdirme ve mer’i mevzuat hükümleri uyarınca
hakkında yasal işlem tesis etme yetkisini haizdir.

II.

İDARİ ŞARTNAME

1 – Yüklenici Olamayacaklar
1.1. Bu satın almaya aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya
başkaları adına hiçbir şekilde yüklenici olamazlar:
a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya
mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya
da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Şirketin, satın alım konusu işle ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve
onaylamakla görevli olanlar ve bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
d) (c) bendinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
e) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen
gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen
yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.
1.2. Yüklenicinin satın almaktan yasaklı olduğunun sonradan ortaya çıkması halinde eğer sözleşme
imzalanmış ise imzalanan sözleşme USHAŞ tarafından ön bildirimsiz fesih olunur.
1.3. Yasaklı olduğunu bilerek satın almaya katılan yüklenici iş konusu toplam bütçenin yüzde beşi
oranında cezai şart ödemeyi kabul eder.
2 – Tekliflerin Sunulmasına İlişkin Hususlar
2.1. Teklifler işbu şartnamenin duyurulduğu tarihten itibaren, 5 (beş) işgünü içerisinde Üniversiteler mah.
Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:8 Çankaya/Ankara 06800 adresine basılı olarak ve ayrıca
ilac@ushas.com.tr adresine elektronik ortamda iletilir. Bu tarihten sonra USHAŞ’a iletilmiş olan teklifler
kabul edilmez ve istekliye iade edilir.
2.2. İstekliler tekliflerini, her bir ürün kaleminin miktarı ile bu ürün kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Teklifler, Türk Lirası cinsinden
verilecek ve sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.
2.3. Teklif dosyasında;
a) İstekli şirkete ait imza sirkülerindeki yetkili kişilerce, işbu şartname ve teklifin tüm sayfaları imzalanmış
ve kaşelenmiş hali yer almalıdır. Şartnamede ve teklifte imzası bulunan yetkilinin, noter onaylı imza
sirkülerinin aslı ya da noter onaylı sureti USHAŞ’a iletilir.
b) İşbu şartnamedeki şartların tamamını okunup kabul edildiği açıkça belirtilir.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması ve teklifte kazıntı silinti
düzeltme bulunmaması gerekmektedir.
2.4. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İsteklinin üstlendiği bu
masraflardan dolayı USHAŞ sorumlu tutulamaz.
3- Tekliflerin Değerlendirilmesi
3.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubunu usulüne
uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar
verilir.
3.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmamak kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması
halinde, USHAŞ tarafından belirlenen süre içinde bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.
Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
3.3. Ön değerlendirmeler sonucunda belgeleri eksiksiz ve başvuruları usulüne uygun olan isteklilerin
tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
3.4. Ayrıntılı değerlendirme aşamasında, tekliflerin işbu şartnamede belirtilen şartlara uygun olup
olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı
belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı
bırakılır.
3.5. Tekliflerin değerlendirilmesinde, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük
olanlar tespit edildiği takdirde; bu teklifler reddedilmeden önce, belirlenen süre içinde teklif
sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istenir.
a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen malın özgünlüğü
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler
değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
3.6. USHAŞ, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek satın alımı iptal etmekte serbest olup bütün
tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Satın alımın iptal edilmesi
halinde, bu durum gerekçesiyle birlikte bütün isteklilere ivedilikle bildirilir.
3.7. USHAŞ tarafından işbu şartname hükümleri uyarınca yapılacak değerlendirme sonucunda, her bir
ürün için en avantajlı teklifi veren istekliden satın alma kararı alınır. Karar, yükleniciye yazılı olarak
bildirilir ve yüklenici sözleşmeye davet edilir. Diğer isteklilere de ayrıca tekliflerinin kabul edilmediği
bildirilir. Bu bildirimler elektronik yolla yapılabilir.
3.8. Bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen 5 (beş) işgünü içinde, yüklenici ile sözleşmenin
imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının uygun görülmesi
kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

3.9. Sözleşmenin tamamlanmasına ait her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harçlar vb. diğer giderlerin
tamamı yükleniciye aittir.
4- Ödeme
USHAŞ, ödemeyi, ürünleri teslim aldığı tarihi müteakip 30 (otuz) işgünü içerisinde yüklenici tarafından
belirtilen banka hesabına yapar.
5 - Satın alma dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar
Yüklenici, aşağıda belirtilen durumların tespit edilmesi halinde satın alma dışı bırakılacaktır:
a) İflas eden, iflası ertelenen, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan
eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
b) İflası ilan edilen, iflası ertelenen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda
olan,
c) Bu şartname ile USHAŞ tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte
belge verdiği tespit edilen,
d) Bu şartnamenin 3 üncü maddesinde satın almaya katılamayacağı belirtildiği halde satın almaya katılan,
e) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla
satın almaya ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden,
f) Sahte belge veya sahte teminat düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden,
g) Satın almada, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten
birden fazla teklif veren
istekliler.
6 – Gizlilik
Yüklenici, gizlilik ilkesine riayet edeceğini peşinen kabul ettiğini teklifinde yazılı olarak belirtecektir.
Gizlilik ilkesi; USHAŞ ile yapılan yazışma, brief, sunum ve görüşmelerde edindikleri her türlü mali, teknik,
ticari ve diğer bilgileri şifahen ve/veya yazılı hangi formatta verilirse verilsin sır olarak kabul edeceğini,
bu sırları süresiz olarak üçüncü şahıslara (gerçek ve tüzel kişiler) ve kamuya ifşa etmeyeceğini, gizliliğini
korumak amacıyla gerekli her türlü tedbiri alacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

