عقد الزام وتلزيم

(كوفي شوب مبنى العلوم )
ُن ِّظم هذا العقد بين :جامعة الخليل ويمثلها د .نبيل حساسنة ق.أ رئيس الجامعة.
وبيـن السيد:
حامل هوية رقم ()

حيث اتفق الفريقان على ما يلي -:

مدة العقد

مدة هذا العقد :سنة ميالدية من تاريخ

.

لغاية

فــي حال ــة مفالفــة ال لي ــط ن رــره م ــن رــروه ه ــذا العقــد وبع ــد م ار عــة ال لي ــط وإعطائــف فر ــة لي ـ

ال فالفة فانف يجوز للجامعة إلغائف دون حا ة إلى إخطار عدلي نو ن إرعار آخر.
الموقع:

التلزيم:

هو الكوفي روب الواقع في الطابق االول من مبنى ال لك ف

ل (مبنى العلو ).

الغاية من اليلطيم هي تشغيل ال وقع على نساس كوفي روب للطلبة وللعاملين في الجامعة وذلك حسب

الشروه وال وا فات ال ذكورة في هذا العقد.
الموجودات:

توفر الجامعة ال و ودات االساس ة من طاوالت وكراسي اما ن

ا هطة اخرى من خالطات او ماكنات او اواني

كاسات وفنا ين لل شروبات او افران خا ة يقو ال ليط بيوفيرها.
واجبات الملتزم:
-1

ييعهد ال ليط بيشغيل ال وقع طيلة مدة هذا العقد ونية نيا يو د بها نشاطات خا ة كال ؤت رات والندوات

حيث تسيع ل مرافق الجامعة إلقامة النشاه ويسيثنى من ذلك األيا اليي تغلق بها الجامعة نما الطلبة
والعاملين وفي العطل الرس ة واالسيراحات األسبوع ة.
1

-2

ييعهد ال ليط نن يكون مسؤوالً ب فة رف

ة عن تنفيذ اليطاماتف ب و ب هذا العقد ونال يقو بي ويل ن
طء من

منها إلى آخرين ونال يينازل عن حقوقف في هذا العقد عها نو بعضها لغيره ونالا ي اول لغيره ن
األع ال ال وكلة إل ف ب و ب هذا العقد بدون موافقة خط ة مسبقة من الجامعة .وفي حال مفالفة ما ذكر
نعاله ي ب عقد اليلطيم الغ اً ،وييو ب عل ف دفع ق ة العطاء كامالً للجامعة ودون ن

ال يض ن.
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اعيراض من

تكون ق ة االلي اط () دوالر أمريكي وييعهد ال ليط نن يدفع للجامعة ق ة االلي اط على الن و اليالي-:

• يسلم ال يض ن ر كات بنك ة قابلة لل رف على ست دفعات بباقي ال بالغ على نن ال ييجاوز تاريخ آخر
ر ك سية رهور من تاريخ هذه االتفاق ة ب و ب ر كات على الن و اليالي-:
 -ر ك رقم)

) بق ة (

)دوالر بياريخ

 -ر ك رقم)

) بق ة (

)دوالر بياريخ

 ر ك رقم) ر ك رقم) ر ك رقم) ر ك رقم)-4

)دوالر بياريخ

) بق ة (

)دوالر بياريخ

) بق ة (

)دوالر بياريخ

) بق ة (

)دوالر بياريخ

) بق ة (

يودع ال ليط عند توق ع هذا العقد ض اناً مال اً نقدياً بنسبة( ) %15من ق ة العطاء الذ

ت ت إحاليف

عل ف في خطنة الدائرة ال ال ة لجامعة الفليل وذلك كفالة حسن تنفيذ لشروه هذا العقد وال افظة على
ال و ودات.
-5

ييم االفراج عن الض ان نو الر يد ال يبقي منف في نهاية مدة هذا العقد بعد خ م اية مبالغ مسي قة

-6

عينف الجامعة (منسقاً) ل كون
ت ا

للجامعة اسيناداً للبنود السابقة نو تعويضاً عن نية نضرار لل وقع لم يقم ال ليط بي ل ها بشكل يرضى بف
ع يد رؤون الطلبة في الجامعة.
ييعهد ال ليط باليعاون مع لجنة خدمات الطعا وع يد رؤون الطلبة الذ

حلقة االت ال مع ال ليط والينسيق معف في
-7

ع األمور ذات العالقة.

ييعهد ال ليط بااللي اط بكافة اليعل ات والشروه ال

ة سوءاً ال كوم ة نو اليي تفرضها الجامعة ف ا

ييعلق بيشغيل ال وقع وحسن سير الع ل ف ف .ويش ل ذلك إ راء الف ص الطبي الالز لدى طبيب معي د

من الجامعة لج ع الع ال وال وظفين الذين يع لون نو س ع لون في ال وقع وذلك بواقع مرتين في السنة
وتقديم اليقارير الطب ة الفا ة بذلك للجامعة على نن ييم ذلك قبل الشروع بالع ل في ال وقع بأسبوع على

األقل .ويليط ال يعهد باالحيفاظ بسجالت الوضع ال
2

ي للعاملين لديف في ال وقع ليكون ت ت الطلب

وال ار عة في ن وقت تطلب الجامعة االطالع عليها نو ف

-8

ها.

ض ا ن مسؤوالً مسؤول ة كاملة عن نظافة ال وقع و
يكون ال يَ َ
ذلك ال افظة على نظافة الوحدات ال َّة في ال وقع ،ونظافة

ع ال واقع ال ل قة بف وال ؤدية لف .ويش ل
ع ال عدات واألدوات واآلالت

ال ْسيَ ْف َدمة في إعداد وتقديم األ ناف.
ك ا يليط ال يض ن باليفلص من النفايات وإخ ار ها خارج ال ر الجامعي .وي افظ على ال وقع نظ فاً من
باإلضافة إلى
بالرش الدور ل كاف ة ال شرات وال ار ير وغيرها.
الدهون والش و ويقو َّ
تنظ ف
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ع ال داخل.

ييعهد ال ليط بعد اسيع ال ال وقع وعد الس اح أل

هة نخرى غيره باسيع ال ال وقع ألية نع ال نو

نغراض نو نشاطات خار ة عن ما تم ذكره في هذا العقد دون موافقة مسبقة من الجامعة.
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ييعهد ال ليط و

ع العاملين معف والذين ييعامل معهم من موردين وموظفي

وقوانين الجامعة ،ويعيبر ال ليط هو ال سؤول عن ت رفاتهم و

الجامعة.
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انة وغيرهم بأنظ ة

ع ما يقومون بف نثناء و ودهم داخل

َييَ َع َّه ْد ال ْليَاطْ بيوفير ز مناسب للعاملين في الكوفي روب ب يث يظهر على الط الفاص بالع ل اسم
ووظ فة ال وظف/العامل واليأكد من نظافيها وترتيبها باسي رار وارتداء كفوف بالسي ك ة والقبعات الفا ة
خالل الع ل.
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ييعهد ال ليط بيسل م الجامعة قائ ة بأس اء و ور هويات وعناوين وتفا يل ال وظفين العاملين معف ،ونال

ييعاقد مع ن
بال

موظف/ة قبل نخذ موافقة الجامعة ال سبقة على كل واحد منهم .كذلك ييعهد ال ليط

ول على اليعهدات الالزمة من

ع مسيفدم ف باليقيد بأنظ ة الجامعة وقوانينها بالنسبة ألنظ ة

الدخول واليوا د في ال ر الجامعي ،واليقيد بالقواعد ال سلك ة ال قبولة والدار ة في الجامعة ،وييعهد بف ل
كل من يفالف هذه األنظ ة والقواعد ويرفض اليقيد بها.

-13

يقر ال ليط بأن

ع اليجهيطات وال عدات واألثاث اليي يسيل ها و ال و ودة في ال وقع وال در ة على

الئ ة ال و ودات ال وقع عليها من قبل ال ليط هي ملك لجامعة الفليل ,وفي عهدتف ل دة اليلطيم
ال ن وص عليها في العقد.
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ال فاظ على ال عدات واآلالت واألثاث الذ توفره الجامعة ب و ب الئ ة ال و ودات ال وقع عليها وال رفقة
مع هذا العقد وييأكد من اسيع الها بالشكل السل م وع ل ال

انة الوقائ ة والدورية لها على حسابف الفاص،

وييعهد ال ليط بشراء بدل ال كسور وال عطوب وال فقود من نفس النوع ة والجودة وبنفس الك ة خالل فيرة

اليلطيم.
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ييعهد ال ليط بيوفير نية معدات نو ن هطة نو نثاث تكون الزمة وضرورية ليشغيل الكوفي روب وتبقى هذه

ال عدات واأل هطة واألثاث اليي تم إ دار قائ ة بها موقعة من قبل الفريقين نمانة لدى الجامعة إلى حين
تنظ م ال فال ة النهائ ة ب يث تعود ملكييها في نهاية هذا العقد إلى ال ليط  ،نما بالنسبة لل و ودات اليي

تم تسل ها لف من قبل الجامعة واليي وقع على قائ ة اسيالمها فييعهد بال افظة عليها وإعادتها إلى
3

الجامعة عند انيهاء الع ل بهذا العقد .وي ق لل ليط إحضار ن هطة خا ة بف السيع الها في ت ضير

وت ن ع ال شروبات الباردة والساخنة على حسابف الفاص .نما بالنسبة إلى ال عدات اليي ت ياج إلى تثبيت
في ال وقع نو إ راء ت ديدات خا ة وإضاف ة فال يجوز لل ليط تركيبها إال بإذن خطي ومسبق من الجامعة
وتبقى هذه ال عدات الثابية بعد انيهاء مدة العقد ب لك ة الجامعة .ك ا وييعهد ال ليط بعد نقل نو إخراج ن

من ال و ودات واألدوات واأل هطة واألثاث ال و ود في ال وقع إالا بعد ال

إدارة الجامعة على ذلك.
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ول على موافقة خط ة من

ييعهد ال ليط بال افظة على ال ظهر العا لل وقع وال واقع األخرى وعد إ راء نية تغيرات دائ ة ف ف بدون
نخذ األذن الفطي وال سبق من الجامعة ،ك ا ييعهد نن ي افظ على ال وقع ويقو بج ع نع ال ال

انة

والي ل ات الالزمة سوءاً نكانت كهربائ ة ،م كان ك ة نو مدن ة وذلك ت ت إرراف ال كيب الهندسي اليابع

للجامعة.
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تأمين

ع ال رافق ال ش ولة في عقد اليلطيم ومو وداتها ضد السرقة وال ريق في نفس رركة اليأمين اليي

تيعامل معها الجامعة نو رركة توافق عليها إدارة الجامعة وييم تسل م الجامعة

ورة عن بوالص اليأمين

قبل نسبوع من الشروع بالع ل في ال وقع.
-18

ع ل تأمين ع ال يغطي ف ف كل ع ال الكوفي روب وتأمين مسؤول ة مدن ة يغطى ف ف ن

ضرر يل ق

برواد الكوفي روب نو زواره من إ ابات نو حوادث نو تس م وذلك لدى رركة تأمين توافق عليها الجامعة،
ونن يقو ال ليط بيسل م

-19

ورة عن بوالص اليأمين إلدارة الجامعة قبل نسبوع من رروعف بالع ل في ال وقع.

ييعهد ال ليط بيسديد نية مطالبات ييقد بها ن رفص تضرر ني جة اسيع ال ال وقع سوءاً قدمت ال طالبة

إلى ال ليط مباررة نو إلى الجامعة ،ك ا ييعهد بيعويض الجامعة عن نية نضرار ييقد بها ن

ميضرر

ني جة اسيع ال ال وقع وتلط الجامعة بها وفي حالة رفضف بدون مبرر ررعي ي ق للجامعة خ م مبلغ

ال طالبة من ق ة الض ان.

-20

ن-
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ييعهد ال ليط بالدفع الفور لفواتير الهاتف والكهرباء والغاز واليدفئة اليي توفرها الجامعة في موعدها وذلك

ب-

ييعهد ال ليط بوضع الئ ة نسعار اال ناف للطبائن في مكان ظاهر للع ان.

ييعهد ال ليط بيقديم ال شروبات ال غذية وال

س قدمها لالسيهالك في ال وقع بشكل مسبق لل

الطلبة في الجامعة.

ة وبيقديم الئ ة األسعار ون ناف ال شروبات اليي

ول على ال وافقة الفط ة بذلك من ع يد رؤون

حسب عدادات االسيهالك نو حسب تقديرات ال كيب الهندسي في الجامعة في حالة عد و ود عدادات
وذلك حيى نهاية مدة االلي اط .
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ييعهد ال ليط بال وافقة على الع ل إن طلب منف ذلك رس اً خالل العطل الرس ة واال ازات إذا اقيضت

-23

ييعهد ال ليط بعد وضع نو إل اق ن نوع من النشرات نو غيرها على األثاث نو في ن مكان آخر في

الضرورة بيوا د طلبة ب ورة اسيثنائ ة وذلك لو ود امي انات او تعويض نو نشاه للطلبة نو غيرها.

ال وقع.

4

-24

ييعهد ال ليط بال افظة على الهدوء الالز وعد إثارة ضجة من رأنها اليأثير على سير اليدريس نو

-25

ييعهد ال ليط باليقيد وااللي اط باألوقات اليي ت ددها الجامعة للع ل في ال وقع ونوقات توا د ال ليط في

-26

ييعهد ال ليط نن يس

رفص تعينف الدخول إلى الكوفي روب ومعاينة سير الع ل ف ف

-27

يكون ال ليط مسؤوالً عن دفع نو تسديد ق ة نية ضرائب نو رسو يفرضها القانون عل ف.

اليأثير سلب اً على ن من نشاطات الجامعة في القاعات وال كاتب وال فوف ال جاورة نو نية مرافق نخرى.
ال وقع قبل ساعات الع ل وبعد انيهائها.
للجامعة نو أل

واليأكد من الي اط ال ليط ببنود ورروه هذه االتفاق ة وذلك بدون سابق إنذار.
-28
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ض ا ن َبد ْفعها َفو اًر.
في حال اليأخر في دفع ن دفعة م ْسيَ َ َّقة ت ب
ع األقساه مسيَ َ َّقة ومْل َط ال يَ َ
ُّ
ض ا ْن ن َخسائر
وييَ َ َّ ل ال يَ َ
في حال اليَ َفل ْ
العْقد الغي َ
ف نو اليأخر عن دفع ن دفعة م ْسيَ َ َقة ي ْعيََب ْر َ
باررة َح َس ْب ما تَراه مناسباً.
ض ينها م َ
وللجامعة ال َ اق بيَ ْ

التزامات الجامعة-:
-1

تيعهد الجامعة بيسل م ال وقع لل ليط وذلك حال اليوق ع على هذا العقد واسيال القسط األول من مبلغ

االلي اط وق ة الض ان من ال ليط .

-2

تيعهد الجامعة بيطويد ال وقع بالي ار الكهربائي وال اء الالز ل ا ة الكوفي روب وذلك على نفقة ال ليط .

-3

تيعهد الجامعة بالق ا بج ع ما نمكن إلي ال ال اء والكهرباء في حالة انقطاعه ا وذلك بعد اسيال اليبل غ

عن انقطاعه ا ونال يكون من حق ال ليط مطالبة الجامعة بأ تعويض عن نية نضرار نو خسارة قد تنشأ

عن ذلك في حال كان ال يسبب رركة الكهرباء او م ل ة ال اه.
-4
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تيعهد الجامعة بيكل ف موظف للينسيق مع ال ليط ويكون حلقة الو ل بين ال ليط والجامعة في

األمور اليي تيطلب الينسيق.

تيعهد الجامعة بالق ا بأسرع وقت م كن بأع ال ال

ع

انة الرئ س ة اليي يطلبها الكوفي روب مثل الدلف نو

انقطاع الي ار الكهربائي....الخ واليي يقو بها ال الك عادة رريطة ان تكون غير ناتجة عن سوء اسيع ال

من قبل ال ليط نو ن من العاملين معف.
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اء من
تيعهد الجامعة بيقديم ال شورة الفن ة الالزمة لل ليط وال يعلقة بإدارة ال وقع حسب إمكان اتها سو ً
النواحي الفن ة نو الهندس ة –إذا لط األمر.-
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توافق الجامعة على تعويض ال يعهد بأيا بدل نيا اإلغالق اليي تغلق فيها الجامعة بقرار من إدارة

الجامعة ،والجامعة غير ملطمة باليعويض عن األيا اليي ييم إغالق الجامعة من قبل الطالب نو ألية
ظروف نخرى.
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يؤكد ال ليط على مبدن اسي رار تقديم خدمات المشروبات الباردة والساخنة والكوكتيل والمعجنات و
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ال يعيبر هذا العقد إيجا اًر لل وقع من قبل الجامعة ولذلك ال تسر عل ف ن قوانين خا ة نو عامة تيعلق

المخبوزات والكيك للطلبة والعاملين في الكوفي روب طيلة نيا الدوا وعد توقفها أل سبب كان.

5

بإيجار العقارات نو ب اية القانون لل سيأ رين.

شروط فسخ العقد :

-1

-2
-3

ي ق للجامعة فسخ العقد في ال االت اليال ة-:

من رروه العقد وبعد ان تكون الجامعة قد نبهت ال ليط لهذه ال فالفات

ن-

تكرار ال فالفات أل

ب-

إساءة الي رف والسلوك سلوكاً رائناً من قبل العاملين نو ال سيفدمين نو الذين ييعامل معهم.

رفه اً وخط اً.

ت-

عد تسديد ق ة الض ان في األوقات ال ددة مع احيفاظ الجامعة ب قها في مالحقة ال ليط

ث-

عد االلي اط ب ا يطلب منف من قبل ع يد رؤون الطلبة خا ة ب ا ييعلق بأسعار الطعا ونظافيف

قضائ اً وعشائرياً السي فاء حقها.

ونوعييف و ودتف والنظافة العامة في ال وقع.

إذا تم فسخ العقد من قبل إدارة الجامعة أل

سبب من األسباب ال بينة في البند نعاله ،فال ي ق لل ليط

ال طالبة بأية تعويضات ب ا في ذلك ق ة الض ان ال دفوع.

في حالة رغبة ال ليط عد اسيك ال العقد في ن وقت من األوقات يجب مراعاة ما يلي-:
ن-

ب-
ت-

اليقد بطلب خطي لفسخ العقد ي ن ب و بف الجامعة مهلة ال تقل عن ( 60سيين) يوماً.

االسي رار بالع ل بنفس الطريقة وااللي اط بشروه العقد اليطاماً كامالً إلى حين انيهاء ال هلة.

ع االليطامات ال ال ة ب ا فيها ق ة الض ان وتعويض اليالف وال كسور ك ا تنص عل ف

تسديد

رروه العقد ،وكذلك بدل اسيهالك ال اء والكهرباء والهاتف وغيرها.
انة راملة لآلالت وال عدات قبل فسخ العقد.

ث-

الق ا بع ل

ج-

ال ييرتب على الجامعة نية مسؤول ة تيعلق بأية نمور مال ة قد تنجم عن فسخ ال ليط للعقد مثل

ح-

ديد ويي ل ال ليط

تعويضات للع ال ،ديون نو ضرائب وغيرها.

ييم طرح مطاودة ديدة خالل هذه الفيرة وييم إحالة العطاء على مطاود/مليط

الذ

ديد.

يرغب بفسخ العقد نية خسائر مال ة قد تيكبدها الجامعة ني جة فسخ العقد وإحاليف إلى مليط

إجراءات وشروط انتهاء فترة الضمان:
-1
-2

عند انيهاء فيرة الض ان ييم ع ل اليالي-:

االسي رار بيقديم الفدمات كال عياد حيى نهاية اليو األخير من فيرة الض ان.

تسل م الجامعة ال وقع وال عدات واأل هطة واألثاث ال لوكة لها نظ فة وعلى نحسن حال بعد إ راء ال

الالزمة عليها.

6

انة

-3

تعويض الجامعة عن ال كسور وال فقود من نية مو ودات ندر ت على قائ ة ال و ودات وبنفس الجودة

-4

تسديد

ع ق ة الض ان ونية اليطامات نخرى مثل بدل اسيهالك ال اء والكهرباء والهاتف وغيرها.

-6

ال

-5

والنوع ة والك ة.

االلي اط بإخالء ال وقع/ال واقع في الوقت ال دد.

ول على وث قة مفال ة خالل مدة نق اها نسبوعين من تاريخ انيهاء العقد موقعة من الجامعة تبين

نن ال ليط قد سدد

ع االليطامات ال ال ة ال يرتبة عل ف وننف سلم

ع ال و ودات ال لوكة للجامعة

ب الة يدة ومقبولة .وبعد تنظ م سند ال فال ة تسلم الجامعة ال ليط األدوات واأل هطة واألثاث العائد
لل ليط .

-7

توق ع إقرار حسب نص تجهطه الجامعة ننف ال تو د للجامعة عالقة بأية نمور مال ة ناتجة عن إنهاء االلي اط

-8

ييم اإلعالن عن طرح عطاء ديد لل وقع موضوع الض ان قبل رهرين من انيهاء فيرة اليض ين  ،وال

ب ا في ذلك تعويضات الع ال نو الديون نو الضرائب نو غيرها.
ي ق لل يض ن االعيراض على ذلك.

وإشعا اًر بذلك تم تحريره في هذا اليوم:
.............................

............................

ال ليط وي ثلها السيد:

الجامعة وي ثلها:
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