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سازمان نظام مهندسی معدن
استان .................. 

بسمه تعالی
قرارداد بازرسی فعالیتهای معدنی

این قرارداد بین سازمان نظام مهندسی معدن استان ..................................... ، کهدر این قرارداد کارفرما نامیده میشود،  از یکطرف 

و خانم / آقای ........................................................... به شمراه ملی .............................. دارای پروانه اشتغال به شماره ......................... در رسته 
استخراج معدن با پایه ............ در زمینه نظارت، به آدرس (منزل) 
.......................................................................................................................................................................... ،  که در این قرارداد بازرس نامیده 

میشود، ازطرف دیگر با شرایط زیر منعقد میشود.

موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارتاست از بازرسی از معدن .................................................................................... توسط بازرس  -١
در موعد مورد توافق و طبق دستورات و شرح وظایفی که از طرف کارفرما بهوی ابالغ میشود (دستورالعمل کلی آن پیوست است) 
و ارائه گزارشهای بازرسی، حداکثر یک هفته پس از انجام بازرسی، طبق دستورالعمل مورد نظر کارفرما و فرمهایی که از سوی 
کارفرما در اختیار وی قرار میگیرد. انجام کامل بازرسی شامل آموزش، کسب اطالعات پایه از معدن مورد بازرسی، بازدید از 
معدن ( ......... روز) ، تنظیم و ارائه گزارش بازرسی است و ممکن است طبق دستورات کارفرما برای رفع نواقص بازرسی مجدد از 

معدن نیز ضرورت داشته باشد.
مدت اعتبار قرارداد : مدت اعتبار این قرارداد تا پایان سال ١٣٩٩ است و کارفرما تعهدی برای استخدام بازرس یا تمدید  -٢

قرارداد ندارد. 
حق الزحمه : مبلغ حقالزحمه بازرس برای انجام کامل بازرسی و کارهای مربوط به آن بطور مقطوع  ........................................ ریال  -٣

است که پس از ارائه گزارشها و تأیید کارفرما، با کسر ١٠ درصد مالیات، از سوی کارفرما بهوی پرداخت میشود. 
تبصره: چنانچه بازرس در استخدام مؤسسهای دولتی یا خصوصی باشد، کسب موافقت یا مرخصی طبق مقررات مؤسسه متبوع، 

برای ایام کار مربوط به بازرسی بهعهده بازرس بوده و کارفرما مسئولیتی در این مورد ندارد.
هزینهها : وسیله سفر بازرس (هواپیما یا قطار یا اتوبوس یا اتومبیل استیجاری) تا محل فعالیت معدنی با موافقت قبلی کارفرما  -٤
تعیین میشود و هزینه آن با ارائه اسناد مثبته قابل پرداخت است. درصورت عدم ارائه مدارک مربوط، بهازای هر کیلومتر در رفت 
یا برگشت معادل P ٠/٠٠٧ قابل پرداخت است و مبنای محاسبه جدول راههای کشور است. چنانچه دارنده پروانه عملیات برای 

رفت و برگشت بازرس اتومبیل در اختیار وی قرار دهد بازرس باید کارفرما را از چگونگی آن مطلع سازد. 
فسخ قرارداد : این قرارداد درپایان مدت اعتبار آن فسخ میشود و درطول مدت قرارداد نیز با توافق طرفین قابل فسخ میباشد. -٥

سایر موارد : مواردی که در این قرارداد پیشبینی نشده باشد طبق توافق طرفین خواهد بود.  -٦
امضاي قرارداد : این قرارداد در ٧ ماده و در دو نسخه به امضای طرفین رسیده و امضای قرارداد به منزله قبول کلیه شرایط آن  -٧

است . یک نسخه آن توسط کارفرما و یک نسخه توسط بازرس نگهداری میشود. 
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