Aturan Ketentuan penawaran Standarisasi Formularium Obat 2012
1. RS Dr. OEN Surakarta menyelenggarakan penawaran produk obat untuk pembuatan
Standarisasi Formularium Obat tahun 2012.
2. Segala pemberitahuan, pendaftaran dan aturan umum penyelenggaraan beserta formulir isian
penawaran formularium tahun 2012 RS Dr. OEN Surakarta akan disampaikan melalui website
RS Dr. OEN Surakarta dengan alamat di www.droenska.com
3. Dokumen informasi dan Dokumen Formulir isian dapat di ambil pada menu download
4. File Penyampaian penawaran produk formularium yang dinyatakan sah adalah yang
menggunakan file formulir isian penawaran yang telah disediakan, didownload melalui website
RS

Dr.

OEN

Surakarta

dan

hanya

dikirim

melalui

e-mail

dengan

alamat

:

farmasi.droenska@gmail.com Penawaran ini diterima paling lambat tgl 15 September 2011.
5. Syarat penawaran produk obat
a. Penawaran bersifat resmi dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan

farmasi (principle) pusat / cabang dengan persetujuan dari pusat, dan melampirkan surat
pengajuan penawaran obat (keterangan penunjukkan distributor / sub distributor yang
ditunjuk untuk pengadaan obat di RS Dr. OEN Surakarta).
b. Penawaran produk obat oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan farmasi (principle)

dikirim melalui email : farmasi.droenska@gmail.com.
Penawaran dikirim satu kali dengan kondisi penawaran bersifat final dan berlaku tetap
selama periode standarisasi obat 1 januari 2012 s/d 31 desember 2013 dan tidak ada
target pembelian
Revisi ataupun susulan tambahan (semua kesalahan, kekurangan ataupun kekeliruan atas
data yang dikirimkan adalah tanggung jawab principal farmasi masing-masing).
c. Principal farmasi tidak boleh merubah (mengurangi atau menambah kolom) format

formulir yang telah disediakan.
6. Pemilihan obat yang masuk Standarisasi Formularium Obat tahun 2012 RS Dr. OEN Surakarta

berdasarkan :
a. Mutu, khasiat, indikasi dan keamanan obat terjamin. Obat yang dibuat dengan memenuhi

syarat GMP produk (Good Manufacturing Product).
b. Komitmen penulisan resep obat oleh dokter – dokter di RS Dr. OEN Surakarta.

c. Faktor harga dan discount obat yang ditawarkan

d. Kontinuitas principal farmasi dalam partisipasinya untuk standarisasi obat 1 januari 2012

s/d 31 desember 2013
7. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai segala sesuatu yang kurang jelas dapat disampaikan

melalui email : farmasi.droenska@gmail.com
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Surakarta, 23 Juli 2011
RS Dr. OEN Surakarta

Dr W Handoko Wijadja, MARS
Direktur Utama

