بسمه تعالی

قرارداد تهیه طرح بهره برداری
این قرارداد بین شرکت/آقاي/خانم  .....................................به شماره ثبت/شناسنامه  ........................و کد اقتصادي
 .........................به نمایندگی آقاي  ...............................فرزند  .....................ش ش  ...................تلفن  ....................................وبه
نشانی  ................................................................................................................به عنوان کارفرما از یک طرف و آقاي ...........................
فرزند  ............به شماره ملی ..............................تلفن ..................................و ش ش ...............داري پروانه اشتغال پایه .........به شماره
 .................در رسته استخراج  ،زمینه طراحی و به نشانی ..............................................................................به عنوان کارشناس مشاوراز
طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده  : 1موضوع قرارداد
 عبارت است از بررسی کارشناسی وتهیه طرح بهره برداري معدن به شرح زیر:نوع ماده معدنی ...................................................... ............................:

ذخیره قطعی معدن...........................................................:

ظرفیت ساالنه معدن..........................................................................:

مدت بهره برداري............................................................ :

نوع پروانه بهره برداري :اولیه

واقع در شهرستان........................................................... :

تمدیدي

ماده  :2مبلغ قرارداد
 مبلغ کل قرار داد  .........................................ریال به حروف ( )...................................................می باشد.تبصره :مبلغ مذکور شامل  ...................................ریال( )..........................................حق الزحمه پایه کارشناس تهیه کننده طرح
طبق تعرفه سازمان نظام مهندسی معدن و مبلغ  ....................................................ریال سایر هزینه هاي تهیه طرح می باشد

ماده  :3نحوه پرداخت
 %04مبلغ قرار داد بعنوان پیش پرداخت و مابقی مبلغ قرار داد پس از تحویل طرح به کار فرما پرداخت می گردد.

ماده : 4مدت قرارداد
مدت قرار داد از تاریخ امضاء به مدت  ...........................روز می باشد.

ماده :5شرایط قرارداد (تعهدات کارشناس مجری)
-1کارشناس مکلف است که موضوع ماده یک پیمان را مطابق با آخرین استانداردها و دستورالعملهاي مصوب وزارت صنایع و
معادن انجام دهد.
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 -2کارشناس متعهد است هر گونه ایراد و اشکاالت احتمالی که مربوط به تهیه کننده طرح می باشد را پس از بررسی طرح توسط
کمیته بررسی طرحها ،بر طرف نماید.
 -3کارشناس متعهد می گردد که قبال هماهنگی هاي الزم را با سازمان نظام مهندسی معدن انجام داده و صالحیت و ظرفیت الزم
را از نظر سازمان نظام مهندسی معدن دارا می باشد .
 -0کارشناس خود را متعهد به انجام شرح وظایف و مسئولیتهاي تعیین شده در دستورالعمل شرح شغل و وظایف تهیه طرح بهره
برداري سازمان نظام مهندسی معدن که پیوست این قرار داد می باشد می داند.

ماده :6تعهدات کارفرما
 - 1کارفرما مکلف است کلیه اطالعات مورد نیاز بویژه نقشه هاي زمین شناسی و توپوگرافی و گزارش پایان اکتشاف محدوده را
براي تهیه طرح در اختیار کارشناس قرار دهد.
 - 2در صورت نیاز به عملیات صحرایی و اسکان کارشناس و یا دستیاران وي در معدن تهیه امکانات فنیی و رفیاهی الزم و اییاب و
ذهاب بعهده کارفرما می باشد.

ماده  : 7کسورات قرارداد
 کلیه کسورات قانونی این قرار داد بعهده کار فرما می باشد و کپی واریز کسورات بیه حسیابهاي قیانونی مربوطیه را بیراي در درپرونده به کارشناس تحویل می نماید.

ماده  : 8حکمیت
 1-8در صورت بروز هرگونه اختالف در برداشت و تفسیر از مفاد این قرار داد موضوع از طریق مذاکره طرفین و در صورت نیاز
نزد سازمان نظام مهندسی معدن استان و در غیر این صورت از طریق شوري مراجع ذیصالح قضایی حل و فصل خواهد شد.

ماده  :9فسخ قرار داد
در صورت انصراف کارفرما به هر دلیل از ادامه کار متعهد به پرداخت حق الزحمه مقدار کار انجام شده کارشناس و در

صورت انصراف کارشناس ،وي متعهد به جبران ضرر و زیان کار فرما می باشد.
ماده  :11این قرارداد در  11ماده و یک تبصره و سه نسخه تنظیم و هر نسخه حکم واحد را دارد.

امضاءکارشناس

امضاء کارفرما

رئیس سازمان
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