PETUNJUK PENGISIAN
Penawaran obat dari Perusahaan Farmasi
Untuk usulan Standaisasi Obat RS Dr. OEN SURAKARTA
Periode 1 Jan 2012 – 31 Des 2013
∼ Mohon diisi dengan jelas dan lengkap.
∼ Mohon dikirim kembali kepada kami selambat-lambatnya 15 September 2011 melalui email :
farmasi.droenska@gmail.com

Format cara pengisian :
1. Sheet Surat Pengajuan Penawaran.
Di isi dengan jelas dan lengkap.
2. Sheet Formulir Penawaran Standarisasi
Isi header formulir dengan data principal farmasi, kontak person, dan email.

Kolom A

: Berisi No Pendaftaran , mohon tidak merubah nomor pendaftaran dan tidak
menuliskan apapun dalam kolom ini.

Kolom B

: No, Kelas terapi, mohon tidak mengisi dan menuliskan apapun pada kolom ini.

Kolom C

: Kelas terapi dan Generik obat yang kami susun berdasarkan klasifikasi
farmakologi dengan mengacu pada MIMS 2010 edisi 117. Apabila generik obat
yang akan ditawarkan belum ada dikolom ini ,dapat ditambahkan dengan
menambah baris pada kolom ini.

Kolom D

: Bentuk sediaan (satuan) obat.
Di isi dengan satuan obat terkecil (satuan siap pakai).
Misal : tablet ; capsul ; ampul ; vial ; supp ; botol dll

Kolom E

: Di isi dengan nama dagang (nama obat) yang akan ditawarkan lengkap
dengan kandungan zat aktifnya.
Misal : Glucotrol XL 5 mg
Glucotrol XL 10 mg
Nexium 20
Nexium 40
Nexium IV 40
Apabila obat mengandung lebih dari 2 zat aktif cukup ditulis zat aktif yang

dominan saja. Apabila obat dapat masuk dalam 2 kelas terapi, dimasukkan 2 X
dalam 2 kelas terapi yang berbeda.
Kolom F

: Di isi dengan harga netto apotik (HNA) satuan terkecil sesuai satuan pada
kolom D. Isikan angka saja tanpa Rp di depannya.

Kolom G

: Di isi dengan total discont (%) yang ditawarkan (discont distributor ditambah
discount dari produsen). Discount berlaku selama periode standarisasi 1 Januari 2012
s/d 31 Desember 2013. Isikan angka saja tanpa tanda %.

PENTING

:

⇒ Di larang merubah format dan lebar kolom form ini.
⇒ Semua baris yang tidak di isi dengan nama dagang obat yang ditawarkan boleh dihapus.
⇒ Hasil akhir berupa list product saja

Setelah semua obat yang ditawarkan sudah selesai dimasukkan sebaiknya kompresslah file tersebut
dengan software untuk mengkompress file seperti winzip. Agar file yang dikirim lewat e-mail tidak
terlalu besar. Kemudian kirim file penawaran ke e-mail farmasi.droenska@gmail.com dengan
subject : Penawaran-No Pendaftaran contoh : Penawaran....................(No Pendaftaran )

