شماره :
تاريخ :

قرارداد خدمات مشاوره اي تهيه نقشه توپوگرافي
اين قرارداد بين ﺧاﻧﻢ  /آقاي

ﻧماينده شركت

كد ملي

تلﻔن
كد ملي

به شماره ثبت

بعنوان كارفرما و ســـركارﺧاﻧﻢ  /آقاي مهندس

داراي پرواﻧه اشتغال در زمينه ﻧقشهبرداري بشماره
تلﻔن

به

ﻧشــاﻧي:

بــه ﻧشــــاﻧي

:

بعنوان مشاور منعقد مي گردد.

ماده  : ١موضوع قرارداد
مشاوره در ﺧصوص تهيه ﻧقشه توپوگرافي ﻃبﻖ ضوابط و دستورالعملهاي سازمان ﻧظام مهندسي معدن ﺧراسان رضوي
هكتار

 مﺴاﺣت تقريبي :

تبصره  : ١ﺣداقل مﺴاﺣت براساس تعرفه ﺧدمات ﻧقشه برداري سازمان ﻧظام مهندسي معدن  ٢٠هكتار مي باشد
تبصره : ٢مﺴاﺣت منطقه ﻧقشه برداري شده پس از عمليات ﻧقشه برداري دقيقا محاسبه ميگردد
 ﻧوع منطقه :

دشت

تپه ماهور

كوهﺴتان

تبصره  :ﻧوع دقيﻖ منطقه در صورت وضعيت بعد از اﻧجام عمليات ﻧقشه برداري بصورت مشخص ميشود.
 ضريب منطقه :

ضريب منطقه اي دقيﻖ بعد از اﻧجام تعيين موقعيت دقيﻖ محل مشخص ميشود.

ماده  : ٢مدت اجراي قرارداد
زمان اجراي قرارداد در صورت مﺴاعد بودن

شرايط جوي بمدت دو ماه از تاريخ عقد قرارداد به صورت پاره وقت مي باشد.

ماده  : ٣مبلﻎ قرارداد و ﻧحوه پرداﺧت
مبلﻎ علي الحﺴاب قرارداد براي تهيه و امضاء ﻧقشه توپوگرافي براساس تعرفه تهيه ﻧقشه توپوگرافي ﻧظام مهندسي معدن معادل
ريال مي باشدكه بشرح زير پرداﺧت مي شود:

 ٥٠ درصد مبلﻎ قرارداد در هنگام عقد قرارداد
 ٥٠ درصد مبلﻎ قرارداد در زمان تحويل ﻧقشه تائيد شده به كارفرما
شــايان ذكر اســت اين مبلﻎ علي الحﺴاب بوده و مبلﻎ ﻧهائي بر اساس مﺴاﺣت ﻧقشه برداري ،ﻧوع منطقه و ضريب منطقه اي ،بصورت
دقيﻖ در قالب صورت وضعيت ارائه و پس از تائيد گروه تخصصي ﻧقشه برداري قابل پرداﺧت مي باشد.
ماده  : ٤تعهدات كارفرما
(١

كارفرما متعهد مي گردد امكاﻧات لازم در ﺧصوص عزيمت مشاور به محل را فراهﻢ آورد.

 (٢پس از امضــاء و مبادله اين قرارداد  ،اعلام اﻧصــراف كارفرما به هر دليلي قابل قبول ﻧبوده و مبلﻎ پرداﺧتي پس از عزيمت اكيپ ﻧقشــه
برداري مﺴترد ﻧخواهد شد.

شماره :
تاريخ :

 (٣كارفرما متعهد مي گردد ﺣداكثر ظرف يك ماه بعد از اﻧجام موضــوع قرارداد ﻧﺴــبت به تحويل آن از مشاور اقدام ﻧمايد در غير اينصورت
هيچگوﻧه مﺴئوليتي متوجه مشاور ﻧخواهد بود.

 (٤كارفرما متعهد مي گردد كه ﻧﺴــبت به اعتبار داشــتن محدوده ﺧود اﻃمينان ﺣاصل ﻧمايد و در صورت ﻧداشتن اعتبار لازم مشاور و ﻧظام
مهندسي معدن هيچگوﻧه تعهدي در قبال آن ﻧخواهد

داشت.

 (٥مختصــات محدوده ﻧقشــه برداري بايد توســط مﺴــئول فني با هماهنگي معدن دار مشــخص گردد .مختصــات محدوده بايد در ســيﺴتﻢ
مختصــات  WGS84بوده و كتب ًا توســط مﺴــئول فني و معدن دار تاييد گردد و ارائه محدوده توســط ﻃرفين در محل محدوده اكتشافي
تاييد گردد.
 (٦مﺴــئول ارائه محدوده ﻧقشه برداري كارفرما ميباشد و اگر محدوده ارائه شده به هر دليلي باعث رفتن اكيپ تقشه برداري به محل شده و
ﻧقشه برداري مجدد اﻧجام گيرد ﺣﻖ الزﺣمه ﻧقشه برداري مﺴاﺣت اضافي با تمام ضرائب بايد پرداﺧت گردد.
س مﺴــئول تهيه ﻧقشــه زمين شــناســي يا ﻧماينده وي براي ﺣضور در زمان عمليات ﻧقشه برداري
 (٧كارفرما متعهد مي گردد با زمين شــنا ِ
هماهنگي هاي لازم را اﻧجام دهد .معرفي كليه عوارض زمين شــناســي مورد ﻧياز برعهده زمين شــناس يا مﺴــئول فني اكتشــاف بوده و
مشاور هيچ مﺴئوليتي در اين زمينه ﻧدارد.
 (٨ﺣداقل مﺴــاﺣت تهيه ﻧقشه توپوگرافي براي كل محدوده اكتشافي  ،منوط به اين كه از مﺴاﺣت پرواﻧه اكتشافي تجاوز ﻧكند ،ﺣداقل ٢٠
هكتار و به ازاي هر توده پيوسته ﺣداقل  ٥هكتار مي باشد.
ماده  : ٥تعهدات مشاور
 (١مشاور متعهد مي گردد در موعد مقرر ﻧﺴبت به اﻧجام قرارداد اقدام و ﻧقشه مربوﻃه را تهيه و در اﺧتياركارفرما قرار دهد.
 (٢مشــاور متعهد مي گردد  ،ﺣداقل دو ﻧقطه  GPSدو فركاﻧﺴــه با دقت  ١:١٠٠٠در محلي ﺧارج از محدوده بهره برداري به تشخيص زمين
شناس يا مﺴئول فني ،اﺣداث و مشاهده گرديده و آﻧها را مبناي مختصات مﺴطحاتي و ارتﻔاعي ﻧقشه قرار دهد.
 (٣مشاور متعهد مي گردد صرفا در محدوده اكتشافي ارائه شده در پشت پرواﻧه عمليات ﻧقشه برداري را اﻧجام دهد.
 (٤مشاور متعهد مي گردد ﻧقشه توپوگرافي را بصورت سه بعدي در قالب دو ﻧﺴخه چاپي و فايل رقومي با فرمت  Dwgارائه ﻧمايد.
 (٥مشاور متعهد مي گردد ﻧقشه ها را به تاييد گروه تخصصي ﻧقشه برداري رساﻧده و سپس در اﺧتياركارفرما قرار دهد.
(٦

كليه كﺴورات قاﻧوﻧي بعهده مشاور بوده و از مبلﻎ قرارداد كﺴر ﺧواهد شد.

(٧

مشاور به تنهايي موضوع قرارداد را به اﻧجام مي رساﻧد و ﺣﻖ واگذاري به غير را ﻧدارد.

ماده  : ٦رفع اختلافات :
اﺧتلافات ﻧاشي از اجراي اين قرارداد اعﻢ از اينكه مربوط به اجراي قرارداد در هر يك از موارد قرارداد باشد  ,چناﻧچه ﻧتوان موضوع اﺧتلاف را
از راه توافﻖ رفع ﻧمايند راي گروه تخصصي ﻧقشه برداري معدن سازمان مورد توافﻖ ﻃرفين ميباشد.
ماده  : ٧تعداد نسخ
اين قرارداد در  ٧ماده و  ٣ﻧﺴخه تهيه كه همه ﺣكﻢ واﺣد را داشته و ﻃرفين متعهد و ملزم به
مشاور

اجراي مندرجات آن گرديدﻧد.

كارفرما

