SAĞLIK MARKET İŞ AKIŞ ÇALIŞMASI

Ürünlerin Seçimi / Teknik
Şartnamelerin
Oluşturulması / Tavan
Fiyatın Belirlenmesi

Çerçeve Anlaşma ve İlan
Metnin Hazırlanması

Katalog Ön kabul işlemleri

Sipariş Yönetimi

E-İhale İşlemleri

Teslim Tesellüm /
Faturalandırma / Ödeme

Tüketim Analizleri Yapılarak
DMO üzerinden alınacak
kalemlerin belirlenmesi

Çerçeve Anlaşma ve ilan metni
taslaklarının hazırlanması

Firma başvurularının kabulü

Sağlık market katalog üzerinden
işlem yapabilecek kullanıcı
tiplerinin ve yetkilinin belirlenmesi
ve online bilgilendirme yapılması

İl düzeyinde gelen talepler için
kalem bazında elektronik ihaleler
yapılması

Frmaların muayene kabul
noktalarına sevkiyat
gerçekleştirmesi

Tedarikçi analizlerinin yapılması

Taslaklar üzerinde ortak çalışma
yürütülerek metinlerin
sonuçlandırılması

Başvuru evraklarının teslim
alınması ve ön
değerlendirmelerin yapılması
(mali veriler vs.)

Yapılan bilgilendirmeye göre
yazılım alt yapısında gerekli
yetkilendirmelerin yapılması

Yapılan bilgilendirmeye göre
yazılım altyapısında gerekli
yetkilendirmelerin yapılması

İSM'ler tarafından belirtilen
adreste muayene kabul
işlemlerinin yapılması

MKYS referans ortalama fiyat
verileri esas alınarak tavan
fiyatların belirlenmesi, 6 aylık
süreçlerde güncellenmesi

Sonuç metinlerin DMO üst
yönetim onayına iletilmesi ve
ardından resmi olarak Sağlık
Bakanlığı görüşüne sunulması

İlgili kalemde istenecek miktar
kadar numunelerin kabulü

Sistem üzerinden sağlık tesisleri
tarafından girilen siparişlerin
İSM'lere iletilmesi ve ardından
İSM'ler tarafından siparişlerin
toplulaştırılarak DMO'ya iletilmesi

İhale ve sipariş süreçleri
öncesinde firma yasaklılık
sorgusunun yapılması

Firmaların teslimat programına
göre ürünleri ilgili sağlık
tesislerine ulaştırması

Ürün teknik şartnamelerinin
hazırlanması ve istenecek
belgelerin (analiz vb.)
belirlenmesi

Sonuç metin görüşlerinin
bildirilmesi

Kalite belgeleri ile şartnamelerde
istenen standartlara ait test
sonuçları ve firma taahhütlerinin
kontrolü ve varsa ilave yapılacak
testlerin istenmesi

İhale sonucuna göre siparişlerin
teslimat programıyla birlikte
firmalara iletilmesi

Sipariş anından itibaren sistem
üzerinden sağlık tesislerinin
sipariş durumu takip ekranında
"teslim alındı" bilgisinin girilmesi

Onay süreçlerinin ardından ilan
metninin yayınlanması

Kalite kontrol müdürlükleri ve
laboratuvar müdürlüğünün
mevcut imkanları dahilinde varsa
ilave yapılacak testlere ilişkin
çalışmalar yapılması

Açık eksiltme usulü ile ihalelerin
gerçekleştirilmesi.. Açık
eksiltmenin en az 4 oturum
şeklinde olması.. Üretici-Bayii
ayrımı yapmaksızın katalog ön
kabulünden geçen tüm
tedarikçilerin istediği ihaleye teklif
verebilmesi

İSM tarafından tüm teslimatın
tamamlanmasına dair il
düzeyinde onayın elektronik
ortamda DMO'ya bildirilmesi

Saha ve ilgili STK görüşlerinin
alınarak değerlendirilmesi

İlgili uygunluk değerlendirme
komisyon(lar)ı teknik personelinin
belirlenmesi

Kalite kontrol müdürlükleri ve
laboratuvar müdürlüğü muayene
ve test sonuçları (varsa) ile
beraber komisyon kararı
hazırlanması

İl düzeyinde siparişlerin
faturalandırılarak ilgili İSM'lere
iletilmesi

Yapılan tüm çalışma sonuçlarının
DMO'ya resmi kanaldan
bildirilmesi

Gelen karar doğrultusunda;

İSM tarafından fatura işlemleri
tamamlanmasının ardından ilgili
sağlık tesislerine devrinin
sağlanması ve tahakkuk
işlemlerinin yapılması

KABUL: kataloğa ürün ilave
edilip artan numune varsa
tutanakla iade edilmesi
RED: Artan numuneler şahit
numune olması nedeniyle
saklanması
İTİRAZ; İlgili firmanın isterse
hakem laboratuvar muayene
sonuçlarını sunması ( KABUL
veya RED olma durumuna göre
ilgili işlem yapılması)
DMO'nun sorumluluğu
SB'nin sorumluluğu
Firmaların Sorumluluğu
SB+DMO ortak sorumluluğu

