قرارداد مسئول فني عمليات اكتشاف ( كار معين )
شماره.................... :
تاريخ..................... :
پيوست.................. :
اين قرارداد بين شركت /خانم /آقاي  .......................................................................به عنوان متقاضي اكتشاف كه در اين قرار داد
كارفرما ناميده ميشود از يك طرف و خانم  /آقاي  .....................................................به عنوان مسئول فني عمليات اكتشاف كه
اختصارا مسئول فني ناميده ميشود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد ميگردد.
ماده  -1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از پذيرش مسئوليت فن ي و هدايت عمليات اكتشاف محدوده اكتشافي با مشخصات زير مطابق با قوانين
معادن ،كار و نظام مهندسي معدن آييننامهها ،دستورالعملها و نظامنامههاي مربوطه.
 -1-2مشخصات محدوده اكتشافي:
نام محدوه اكتشافي .......................................مسااتت محادوده .................................. :كاد كاداساتر ......................................
مختصات رئاو

محادوده ..............................................................................................................................................................:

نوع ماده معدني..................................... :درجه فعاليات .............:شاماره درخواسات پروانه اكتشااف...................................... :
تاريخ صدور درخواست پروانه  ...................................:مدت اعتبار پروانه .........................:

ماده  -2مشخصات طرفين قرارداد
 -1-2مشخصات كارفرما دارنده پروانه اكتشاف:
نام و نام خانوادگي /شركت................................................ :شماره شناسنامه /ثبت ............................. :كد ملي/شناسه
ملي..................................................................محل صدور /ثبت................................................ :تاريخ تولد/ثبت............................................... :
آدرس...................................................................................................................................................................................................... .................:
پست الکترونيکي................................................................................:شماره تماس................................................................ :
 -2-2مشخصات مسئول فني:
نام و نام خانوادگي ................................................. :نام پدر  .......................شماره شناسنامه .......................... :محل صدور............... :
كد ملي  ..........................................مدرك تحصيلي ............................................. :رشته و گرايش....................................................... :
داراي پروانه اشتغال پايه  ............................در رسته پيجويي و اكتشاف و زمينه  ...............................به شماره .........................
تاريخ صدور  ...........................تاريخ اعتبار.................................:
آدرس................................................................................................................................................................................................... .................:
پست الکترونيکي ................................................................................:شماره تماس................................................... :
ماده  -3مدت قرارداد

مدت اين قرارداد از تاريخ  .............................لغايت  ................................به مدت ............................ماه تعيين مي گردد و با
موافقت طرفين و تائيد سازمان نظام مهندسي معدن استان قابل تمديد مي باشد.
ماده  -4مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:
با توجه به درجه طرح و پايه پروانه اشتغال مسئول فني ،طبق مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي مبلغ علي الحساب اين قرار
داد برابر , .……… pو با اعمال ضرائب معادل …………………..ريال ( ).....................................................................مي

باشد.
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مبلغ ..............................................ريال (معادل ( /)%05معادل )%055قرار داد طي فيش شماره  .........................به حساب شماره
 ..............................نزد بانك  ...........................................به نام سازمان نظام مهندسي معدن استان ..............واريز گرديد.
باقيمانده مبلغ قرارداد طي  ..................................................فقره چك با مشخصات ذيل دروجه مسئول فني صادر گرديد.
................................................................................................ .............................................................................................................................
.............................................................. ............................................................................................................................. ..................................
تبصره -0در قرار داد هاي شش ماهه كل مبلغ قرار داد و در قرار داد هاي يکساله  %05مبلغ قرار داد الزاما به حساب
سازمان استان واريز مي گردد تا پس از تاييد گزارشات و كسور قانوني با نظر گروه تخصصي زمين شناسي به مسئول فني
پرداخت شود.
تبصره  %20 : -2از مبلغ پرداختي به حساب سازمان ،به عنوان تضمين حسن انجام كار نزد سازمان باقي مي ماند تا پس از
انجام تعهدات به مسئول فني پرداخت گردد.
تبصره  -3مبلغ اين قرار داد فقط شامل حق الزحمه مسئول فني است و شامل خدمات تهيه طرح اكتشاف ،گزارش پاياني
اكتشاف ،اقدامات مربوط به اخذ مجوزها و ...نميشود و درصورت انجام اين خدمات يا هر گونه خدماتي خارج از شرح وظايف
تعريف شده توسط مسئول فني ،هزينه آنها بر اساس مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  - 4كليه مزاياي كار از جمله مرخصي ،ماموريت ،اضافه كاري ،عيدي وپاداش ساالنه ،حق سنوات و مزاياي پايان كار
و بيمه در عمليات اكتشاف تفصيلي كه به صورت تمام وقت است بطور كامل و در ساير موارد به نسبت كار كرد پرداخت مي
گردد.
تبصره  -0كليه ضرايب قانوني مصوب شوري مركزي از جمله ضريب ويژه شغلي ،منطقه اي و سختي كار در اين قرار داد
اعمال مي گردد.
تبصره  -6تسويه حساب نخايي پس از اعمال ضريب  pدر سالهاي اجرا در پايان قرارداد مالك قرار خواهد گرفت
تبصره  -7اعمال عوارض و ماليات (ماليات بر ارزش افزوده  )%9بعهده كارفرما مي باشد.
ماده  -5تعهدات مسئول فني
مسئول فني با آگاهي كامل از قوانين معادن و نظام مهندسي معدن ايران و آييننامهها ،دستورالعملها و نظامنامههاي
مرتبط با موضوع قرارداد متعهد ميگردد وظايف خود را مطابق شرح شغل مسئول فني اكتشاف و پيوست شماره يك كه جزء
الينفك اين قرار داد مي باشد را به طور كامل و دقيق اجرا نمايد.
ماده -6تعهدات كارفرما
كارفرما با آگاهي كامل ازقانون و آئين نامه اجرايي معادن و قانون نظام مهندسي معدن  ،آييننامهها ،دستورالعملهاي
مرتبط با موضوع قرارداد و فعاليتهاي معدني متعهد ميگردد شرح وظايف خود را مطابق پيوست شماره دو كه جزء الينفك اين
قرار داد مي باشد را به طور كامل و دقيق اجرا نمايد.
ماده  -7فسخ قرارداد
 -7-0اين قرارداد از سوي طرفين با اعالم كتبي يك ماهه مبني بر عدول از شرايط مندرج در قرارداد و شرح خدمات
منظم به آن و تائيد توسط سازمان نظام مهندسي معدن استان قابل فسخ است .بنابراين مبلغ حق الزحمه مسئول فني تا زمان
معرفي مسئول فني بعدي مي بايست از طرف كارفرما پرداخت گردد.
تبصره  –0در صورت فسخ قرارداد كارفرما مکلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه فرد ديگري را به عنوان مسئول فني
معرفي كند .تا زمان معرفي فرد جديد ،مسئول فني همچنان عهده دار انجام وظايف و مسئوليت هاي خود خواهد بود.
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تبصره  -2در صورت صدور رأي قطعي درجه  3و باالتر از طرف شوراي انتظامي نظام مهندسي معدن يا اعالم سازمان نظام
مهندسي معدن مبني بر فسخ قرار داد  ،قرارداد مسئول فني خود به خود لغو خواهد شد.
ماده  -8رفع اختالف
در صورت بروز اختالف في مابين طرفين در مرحله اول مراتب از طريق حکميت سازمان نظام مهندسي استان و شوراي
انتظامي و در صورت عدم توافق از طريق مراجع ذيصالح حل و فصل خواهد شد.
ماده  -9ساير شرايط
 قانون حاكم بر اين قرار داد قانون كار جمهوري اسالمي ايران و قانون و مقررات سازمان نظام مهندسي معدن ايران ميباشد و لذا مواردي كه در اين قرارداد ذكر نشده ،مطابق با قوانين معادن ،كار ،نظام مهندسي معدن ايران و آييننامهها،
دستورالعملها و نظامنامههاي مربوطه ميباشد.
ماده -10مواد و نسخ قرارداد
اين قرارداد در  05ماده 04 ،بند و  7تبصره بوده و در  4نسخه تنظيم گرديدهاست كهه همگهي پهس از امضهاي طهرفين و ت ييهد

سازمان نظام مهندسي معدن استان حکم واحد داشته و الزماالجرا مهيباشهد .تصهوير پروانهه اشهتغال ،ت ييديهه سهازمان نظهام
مهندسي معدن استان و پيوستهاي شماره يك و دو جزء اسناد الينفك اين قرارداد مي باشد.
نسخه اول نزد مسئول فني ،نسخه دوم نزد كارفرما و نسخه سوم و چهارم در سازمان صنعت ،معدن و تجارت و سازمان
نظام مهندسي معدن استان ثبت و نگهداري ميگردد.

نام و نام خانوادگي مسئول فني عمليات اكتشاف
........................................................................................
مهر و امضا:

نام و نام خانوادگي كار فرما يا وكيل قانوني
........................................................................... .......
مهر و امضا:
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پيوست شماره يك
“تعهدات و تکاليف قانوني مسئول فني اكتشاف ”
موضوع ماده  0قرارداد

-0مسئوليت نظارت بر اجراي دقيق مندرجات طرح مصوب بر عهده مسئول فني است.
 -2مسئول فني موظف است بر اساس برنامه زمان بندي اكتشاف بر حسب ضرورت به دفعات مورد نياز تعريف شده در
شرح شغل بازديد و گزارش فني ماهيانه خود را به همراه مستندات الزم(عکس رنگي از محل عمليات ،مختصات كليه نقاط كار
شده و )...به سازمان صنعت ،معدن و تجارت  ،سازمان نظام مهندسي معدن استان و متقاضي حداكثر تا روز پنجم ماه بعد ارائه
نمايد .مسئول فني مي بايست ،دقت نمايد كه تمام نقاط و موقعيت هاي مورد نظر دارنده پروانه اكتشاف جهت انجام عمليات در
محدوده مجازپروانه اكتشاف قرار داشته باشد ،در غير اينصورت مراتب را سريعا به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان،
سازمان نظام مهندسي معدن استان اعالم نمايد.
 -3كليه پرسنل شاغل در عمليات اكتشافي ملزم به اجراي دستورات مسئول فني ميباشند و چنانچه ابهامي در اين مورد
وجود داشتهباشد ،نظر سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و نظام مهندسي معدن استان مالك عمل خواهد نمود.
 -4مسئول فني مسئول ايمني عمليات نيز مي باشد و ميتواند در مواقع ضروري با موافقت كارفرما براي خود جانشيني
تعيين نمايد ،اما در هر حال كليه مسئوليتها همچنان بر عهده اوست.
 -5مسئول فني اكتشاف ضمن اجراي طرح مصوب در صورت نياز به انجام تغييرات در طرح بايستي مراتب را با سازمان
صنعت ،معدن تجارت  ،سازمان استان و كارفرما هماهنگ نمايد.
 -6مسئول فني موظف است نظرات وپيشنهادهاي خود را در گزارش ماهانه و دفتر موجود در محل معدن ثبت نموده و بر
اجراي پيشنهادهاي مزبور نظارت نمايد.
 -7در هنگام وقوع حوادث معدني ،ضمن انجام اقدامات الزم و فوري ،خبر حادثه را بايد به محض اطالع به سازمان صنعت
معدن تجارت ،سازمان نظام مهندسي معدن استان اعالم و گزارش حادثه را ظرف  24ساعت به سازمان نظام مهندسي معدن
استان و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ارسال نمايد .همچنين با هماهنگي كارفرما اعالم مراتب همراه با تکميل فرم
حادثه به اداره كار مربوطه و تهيه و تاييد گزارش حادثه به عهده مسئول فني اكتشاف مي باشد.
 -8ساير مواردي كه در اين پيوست ذكر نشده مطابق با قانون نظام مهندسي معدن ايران  ،آئين نامه ها و دستورالعمل ها و
نظامنامه ها و شرح شغل مسئول فني اكتشاف مي باشد.
نام ،امضاء و مهر مسئول فني

نام و امضاء كارفرما يا وكيل قانوني
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پيوست شماره دو
“تعهدات و تکاليف قانوني دارنده پروانه اكتشاف يا وكيل قانوني
موضوع ماده  6قرارداد

 .0تامين وسيله اياب و ذهاب از محل سکونت مسئول فني مندرج در اين قرارداد تا محل معدن ،اسکان و تهيه غذا و امکانات
رفاهي در حد عرف مورد نياز مسئول فني در زمان انجام بازديدها به عهده كارفرما است .و در صورت عدم تامين ،توسط
مسئول فني انجام وهزينه هاي آن در تعهد كارفرماست.
 .2تبصره  :هزينه اياب و ذهاب مطابق تعرفه آژانس هاي مسافربرشخصي محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 .3دارنده پروانه اكتشاف مکلف است كليه مدارك و مستندات موجود از جمله طرح توجيهي ،پروانه اكتشاف و ....را در اختيار
مسئول فني قرار دهد هر گونه اقدام براي انجام عمليات اكتشافي ،را با اطالع و تائيد مسئول فني انجام دهد.
 .4دارنده پروانه مکلف است نکات فني و ايمني مندرج در گزارشهاي كتبي مسئول فني را بهطور دقيق اجرا نمايد و در غير
اين صورت مسئوليت عواقب احتمالي به عهده وي خواهد بود.
 - .0تهيه و تامين لباس كار مناسب و وسايل حفاظت فردي از قيبل كفش ايمني ،كاله ايمني ،دستکش و عينك ايمني
و.......براي كليه كاركنان از جمله مسئول فني اكتشاف به عهده كارفرما مي باشد.
 .6كارفرما با همکاري مسئول فني با به كارگيري دقيق دستور العمل هاي ايمني ،حفاظتي و بهداشتي تمهيدات الزم براي
پيشگيري از حوادث ناشي از كار در محدوده اكتشاف را به عمل مي آورد.
 .7كارفرما مي تواند تخلفات مسئول فني محدوده اكتشافي را مطابق مفاد قرارداد في مابين مشروط بر آنکه قبال به وي ابالغ
شده باشد،به سازمان نظام مهندسي معدن استان گزارش يا در صورت نياز به شوري انتظامي سازمان شکايت نمايد.
 .8پذيرش مسئوليت هاي مندرج در شرح وظايف مسئول فني اكتشاف رافع مسئوليت هاي قانوني كارفرما يا دارنده پروانه
اكتشاف نمي باشد.
 .9در صورت توقف عمليات بدون دريافت مجوز از سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان كارفرما موظف به پرداخت حق
الزحمه مسئول فني بوده و مي بايست هماهنگي الزم با مسئول فني جهت بازديد و گزارش دهي الزم از معدن فراهم آورد.
 .05كليه كاركنان بخش هاي مختلف عمليات زير نظر مسئول فني اكتشاف انجام وظيفه مي نمايند.
 .00كارفرما مکلف است در صورت عدم حضور يا عدم دريافت گزارش ماهانه مسئول فني مراتب را تا پانزدهم ماه بعد به سازمان
نظام مهندسي معدن گزارش نمايد .
 .02متقاضي مکلف است در صورت ادامه عمليات اكتشافي ،يك ماه قبل از اتمام مدت قرارداد ضمن هماهنگي با سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان ،نسبت به تمديد آن يا عقد قرارداد جديد با مسئول فني ديگر اقدام نمايد.
 .03ساير مواردي كه در اين پيوست ذكر نشده است مطابق با قوانين حاكم از جمله قوانين نظام مهندسي معدن و قانون كار مي
باشد.
نام ،امضاء و مهر مسئول فني اكتشاف

نام و امضاء كارفرما يا وكيل قانوني
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