
 

  

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 الشروط الخاصة بعطاء األدوية

 

تعتبر هذه الشروط مكملة لتعليمات الدخول في العطاء والشروط العامة لدعوة العطاء وتكون لها في 

التطبيق قوة العقد لشراء األدوية وتكون ملزمة للمشاركين في العطاء وللجنة العطاءات المركزية الحق 

 بإهمال أي عرض غير ملتزم بكل أو بأحد هذه الشروط.

أن تحصل كافة المستحضرات الصيدالنية المسلمة للمستودعات بعد اإلحالة على تقرير من مختبر   -1

الدوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الواردة بقرار اإلحالة والتأكد من مطابقتها  الرقابة
الواردة بأحدث طرق الدساتير الطبية المنصوص عليها للشروط والمواصفات والتحاليل 

إزاء كل مادة على أن يرفق التقرير مع المواد المسلمة، أو أن يتم إرفاق شهادة السماح 
بالتداول الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بدال من تقرير مختبر الرقابة الدوائية 

 .48/2006م عند التسليم وذلك حسب نظام فحص األدوية رق
 

يجب مراعاة أن يكون الدواء مسجال في المؤسسة العامة للغذاء والدواء إذا تقدم به  -2
المشترك باإلسم التجاري وأن تكون الشركة الصانعة للدواء مسجلة في المؤسسة العامة 

في هذه  (Generic Name)للغذاء والدواء، أما إذا تقدم به المشترك باإلسم العلمي 
قديم شهادة رسمية مصدقة حسب األصول من المراجع الرسمية المختصة الحالة عليه ت

 لتثبث أن هذا الدواء يتمتع بحق التداول والبيع في بلد المنشأ وبخالل ذلك يرفض العرض.
 

 على المشترك بيان حالة التسجيل للدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في عرضه. -3
 

قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء فعلى المشترك بيان في حال كون الدواء غير مسعر من  -4
 ذلك في عرضه مع تقديم كتاب صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يبين ذلك.
 

في حال رفض إو إلغاء التسجيل للدواء ألي سبب يتعلق بالسالمة أو الفعالية أو الجوده،  -5
 اإلستالم. للجامعة الحق في رفض الدواء أو إعادته للمتعهد بعد

 

يجب أن يتقيد المشترك بجميع المواصفات المبينة إزاء كل مادة مطلوبة من حيث العبوة  -6
 والتوعية والتغليف.

 

 



 

يجب ذكر الشركة الصانعة وبلد المنشأ والمصدر لكل مادة يعرضها المشترك مع  -7
 المواصفات الكاملة لتلك المادة على أن يحتوي لصاق العالج على هذه المعلومات.

 
يجب أن تكون عبوات األشكال الصيدالنية حسب العبوة المسجلة في المؤسسة العامة للغذاء  -8

 .Hospital Packوالدواء، ويفضل أن تكون التعبئة من الحجم الصغير وليس 
 
على المشترك أن يبين في عرضه فيما إذا كانت الشركات واألدوية التي تقدم بها مسجلة  -9

الدواء وبإسمه بحيث يكون وكيال مسجال لكل مادة يتقدم بها في المؤسسة العامة للغذاء و
 ويتحمل أية مخالفة تنتج من جراء ذلك.

 

يجب أن تكون األسعار بالعملة األردنية شاملة كافة الضرائب والرسوم والعوائد  -10
الحكومية وأية رسوم إضافية أخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، وأن ال 

للصيدلي من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبخالف ذلك يعتبر المقرر  تزيد عن السعر
 السعر المقرر من المؤسسة العامة للغذاء والدواء هو سعر اإلحالة.

 

في حال إنخفاض األسعار حسب المؤسسة العامة للغذاء والدواء تلتزم الشركات  -11
األسعار للمواد التي تم بالتخفيض وبنفس النسبة على ان يتم تعويض الجامعة عن فرق 

 تسليمها من نفس قرار اإلحالة وتم تخفيض سعرها.
 

على المشترك أن يبين في عرضه اإلسم العلمي والتركيب الكامل لكل دواء يتقدم له  -12
 وأن يذكر اإلسم التجاري أيضا إن وجد وبخالف ذلك ال ينظر في المادة.

 

والكمية وحجم العبوة والسعر بحيث يكتب الوحدة تكتب المواصفات واضحة ومبوبة  -13
 اإلفرادي واإلجمالي وفترة التوريد والشركة الصانعة وبلد المنشأ إزاء كل مادة.

 

يعتبر السعر اإلفرادي في عرض المشترك هو السعر المعتمد للدراسة واإلحالة الحقا  -14
 وليس السعر اإلجمالي.

 

أسعارهم لمدة سنة واحدة  على المناقصين الراغبين المشاركة بالعطاء اإللتزام بتثبيث -15
إعتبارا من تاريخ تبلغهم قرار اإلحالة والتوقيع على عقد تنفيذ اإلتفاقية وعدم تضمين 
عروضهم أي شروط خاصة وسيعتبر توقيعهم على عقد تنفيذ اإلتفاقية بمثابة الموافقة على 
جميع الشروط الخاصة لدعوة العطاء والغيا للشروط الخاصة الواردة ضمن عرض 

 مناقص وسيؤخذ ذلك بعين اإلعتبار عند اإلحالة.ال
 



 

على المشترك أن يتقيد بالمواصفات الخاصة لكل مادة دوائية مطلوبة من حيث التركيب  -16
 والتركيز والتعبئة كما ورد في عرضه وبخالف ذلك تعتبر المادة مخالفة للمطلوب.

 

مدة أقصاها أسبوع  على المشترك تقديم عينات لكل دواء تم التقدم له في عرضه خالل -17
من تاريخ اإلغالق مع كتابة رقم المادة وإسم المعهد على كل عينة ويجب أن تكون العينة 
المقدمة مطابقة تماما للمادة المعروضه من حيث المواصفات والشكل والتعبئة والتغليف 

 وبخالف ذلك يعتبر المشترك غير ملتزم بهذا الشرط.
 

%( من أقراص  10للمضادات الحيوة نسبة معينة )يجب أن يقدم المشترك في عرضه  -18
 فحص الحساسية الخاصة بها وتعطي األفضلية لمن يتقيد بذلك.

 

%( من مدة صالحيتها عند  75يجب أن ال يكون تاريخ اإلنتهاء لألدوية أقل من ) -19
التسليم، ويمكن الموافقة على غير ذلك بتنسي من الجهة الطالبة في حال تعذر اإللتزام بمدة 
الصالحية المذكورة لعدم توفر األدوية بتاريخ مطابق وعلى المشترك تقديم تعهد خطي 

 بالتبديل حال توفر المادة بتاريخ صالحية مطابق وقبل إنتهاء مدة صالحية المادة المسلمة.
 

%( بناء على موافقة  50في حال سلمت المواد المحالة بتاريخ صالحية أقل من ) -20
%(  15عد تقديم تعهد باإلستبدال ويتم وضع غرامة مقدارها )مسبقة من الطرف األول وب

 من القيمة اإلجمالية للمواد المسلمة.
 

 أقل من سنتين.لها  shelf life)هد خطي باإلستبدال لكل مادة )على المشترك تقديم تع -21
 

يجب طباعة إسم العالج وكميته ورقم التشغيلة وتاريخ الصنع وإنتهاء الفعالية لكل  -22
على الوعاء الداخلي والخارجي بشكل واضح غير قابل للمحو، كما يجب أن مستحضر 

تحمل لصاقات المستحضرات الصيدالنية شروط التخزين والحفظ المنصوص عليها في 
 الدساتير الطبية المعتمدة على الوعاء الخارجي بشكل واضح.

 

بشكل  على الوعاء الخارجي (Bar Code)أن يحمل كل مستحضر الرمز اإللكتروني  -23
 واضح غير قابل للمحو.

 

يجب أن توضع كل قطعة من األدوية ضمن كرتونه منفصلة بغالفها األصلي محتوية  -24
نشرات داخلية توضح إستعماالت العالج ومحاذير اإلستعمال واية معلومات أخرى، ويجب 

 .Blisters OR Sachetأن تكون األقراص والكبسوالت ضمن حوافظ بالستيكية 
 



 

كافة العالجات بعبارة "مباع لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أو  يجب أن توسم -25
JUST على أن يكون الوسم على العبوة الداخلية والخارجية، وإذا تعذر ذلك على المتعهد "

 بيان ذلك في عرضه مع ذكر األسباب.
 

يجب أن تحمل كل عبوة دواء لصاقة سعر بيع الدواء في السوق المحلي والمعتمد من  -26
 المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

 

يجب أن تحمل لصاقات المستحضرات الصيدالنية شروط التخزين والحفظ المنصوص  -27
 عليها في الدساتير الطبية المعتمدة.

 

يجب أن توضع اللصاقات على العبوات بشكل جيد ويصعب إزالتها وأن تكون ملصقة  -28
 بشكل دائم وثابت وأن تلصق بمادة مقاومة للماء.

 

ب أن يطبع على الصناديق والعبوات التي تسلم ضمنها األدوية إسم المادة وكميتها يج -29
 ورقم العطاء على كل صندوق شريطة أن يحتوي كل صندوق على مادة واحدة فقط.
 

على المشترك الذي يحال عليه العطاء تسليم األدوية في مستودعات الجامعة أو المركز  -30
 حسب طلب الجامعة.الصحي / إربد التابع للجامعة وذلك 

 

يحق للجامعة تبديل أي كمية من المواد المحالة على المتعهدين في حال عدم صرفه  -31
 ضمن مدة الصالحية على أن يتم تبليغ المستودع أو الشركة المعنية قبل ذلك التاريخ.
 

وهي غير يتم طرح العطاء بكميات إستداللية تبين معدل اإلستهالك السنوي لألدوية  -32
 للجامعة قابلة للزيادة أو النقصان.ملزمة 

 

ستكون اإلحالة بكميات محددة ألول مرة، على أن يتم سحب كميات إضافية مباشرة  -33
وحسب حاجة الجامعة من الشركات التي تلتزم بأسعارها لمدة سنة كاملة وبنفس الشروط 

 واألسعار على أن يتم تحديد فترة التسليم للكميات اإلضافية التي سيتم طلبها.
 

تحتفظ الجامعة لنفسها بالحق في إستبعاد أي عرض ال يكون واضحا بصورة كافية  -34
 تمكنها من اإلحالة أو يحتمل أكثر من معنى.

 

 
 



 
 

 : تلتزم الشركات بتزويد الجامعة بواحد مما يلي للمستحضرات التي تحتاج إلى تبريد -35
- Cold Chain Monitor 

- Data Logger 

- Freeze Tag Temperature 

 عند تسليم كل دفعة من هذه المستحضرات.وذلك 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


