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معدن ازاستخراج، بارگیری و حمل سنگ گچ  باطله برداری ،قرارداد 

 پسکوهک

و  )مديرعاملرضا نوذریبنمايندگي آقايان  1647اين قرارداد فيمابين شركت گچ ماشيني فارس بشماره ثبت 

به نشاني: شيراز،  677744644144با كد اقتصادی هيئت مديره  يک نفر از اعضاء( و عضو هيئت مديره

شود از ه سيمان فارس كه منبعد در اين قـرارداد كارفرما ناميده ميبلواراميركبير، جنب كارخان 71متروكيل

به نشاني:   ...................... ملي ؛كد ...............شناسنامه بشماره  ..................آقای يكطرف 

كه از اين ببعد در اين قرارداد پيمانكار ناميده  ............................ه همراه: شمار......................................................

 گردد.شود از طرف ديگر، به شرح زير منعقد ميمي

 قراردادموضوع  (1ماده 

 موضوع قرارداد عبارتست از:

دپوی به محل  معدن پسكوهک هزار( تن سنگ گچ دويست) 111/011( استخراج، بارگيری و حمل 7-7

 برداریهمزمان با عمليات باطله سنگ گچ كارفرما

 

 ( مدت قرارداد2ماده 

تمام تعيين  ( سال7) يک مدتبه  7617/   /   الي 7611/ /      اين قرارداد از تاريخ كل اجرایزمان مدت 

 پيمانكار موظف است در مدت ياد شده، كليه تعهدات خود را به انجام برساند. شده و

 قرارداد  ( مبلغ3ماده 

 باشد:ريال به شرح ذيل مي )در اين قسمت چيزی نوشته نشود( مبلغ كل قرارداد

به محل دپوی سنگ استخراج، بارگيری و حمل هر تن سنگ گچ  باطله برداری ، ( مبلغ قرارداد به ازای7-3

رگيری و استخراج، با  باطله برداری ، يال و مبلغ كل)در اين قسمت چيزی نوشته نشود(ر گچ كارفرما
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-ريال تعيين مي ) در اين قسمت چيزی نوشته نشود(ه محل دپوی سنگ گچ كارفرمال سنگ بمح

) مبلغ هر تن سنگ شامل هزينه های باطله برداری ، استخراج ، حمل و بارگيری تا محل دپو گردد.

 شركت گچ ماشيني فارس مي باشد(

 

% )بيست و پنج درصد( كل مبلغ 01را حداكثر تا حجم قرارداد  با توافق طرفين تواندكارفرما مي :7تبصره

ست دراينصورت مدت قرارداد نيز به همين نسبت افزايش ا يالذكر افزايش يا كاهش دهد. بديهقفو

يا كاهش يافته و كليه مفاد قرارداد در اين مدت معتبر خواهد بود. درصورت كاهش حجم قرارداد از 

د( مذكور، پيمانكار هيچگونه اعتراضي نخواهد % )بيست و پنج درص01طرف كارفرما بيش از 

 داشت.

 : مبلغ قرارداد در طول مدت زمان قرارداد شامل هيچ گونه افزايش قيمتي نمي گردد و پيمانكار حق 0تبصره

  ندارد. تحت هيچ شرايطي به هيچ عنواندرخواست هيچ گونه افزايش مبلغي بيشتر از مبلغ قرارداد را

بر روی قيمت قرارداد هيچگونه تاثيری نداشته و پيمانكار به دليل افزايش نرخ ارز  : نوسان نرخ ارز3تبصره 

 نمي تواند درخواست هيچ گونه افزايش قيمتي در خصوص قرارداد فوق را داشته باشد.

 ط پرداختشرای  (4ماده 

و پس  فارسبه ميزان سنگ گچ تحويلي به شركت گچ ماشيني  در پايان هر ماه با درخواست كتبي پيمانكار

بانک  ...........................شماره حساب از تائيد ناظر قرارداد، كسر كسور قانوني و قراردادی به 

الزم به ذكر است باسكول شركت گچ ماشيني فارس  پرداخت خواهد گرديد.  ...................................................

 مالک پرداخت خواهد بود.

مشمول قانون مذكور باشد با ارائه  پيمانكاردرصورتيكه  ،اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده در :6تبصره

درصد( اضافه  نه% )4گواهي ثبت نام معتبر از سازمان امور مالياتي به مبلغ صورت حساب خود 

ر بايست بر اساس فرم نمونه سازمان امو مي پيمانكارنموده و كليه صورت حسابهای ارسالي توسط 

 ارائه گردد.كارفرما مالياتي تنظيم و به 
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 نونیاقور ( كس5ماده 

% تحت 4/1بابت دستمزد به پيمانكار معادل پرداخت  از هر اجتماعي، قانون تأمين 34 ( بموجب ماده7-1

گردد. بديهي است مبلغ سپرده و مبلغ  صورت عنوان سپرده بيمه كسر و نزد كارفرما سپرده مي

كار، تا زمان  ارائه مفاصا حساب نزد كارفرما خواهد ماند و پس از ارائه پيمان راردادوضعيت ماه آخر قـ

 مفاصا حساب بيمه به پيمانكار مسترد خواهد شد.

كليه كسور قانوني و عوارض متعلقه و تغييرات احتمالي ناشي از تغيير قوانين و مقررات كشور برعهده ( 0-1

 باشد.پيمانكار مي

-وضعيت پيمانكار منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي ميرين صورتپرداخت آخ :1تبصره

 باشد.

 ( تضمین حسن انجام كار6ماده 

پس از گذشت هر  گردد كه% درصد بعنوان ضمانت حسن انجام كار كسر مي71پيمانكار از هر پرداخت به

 گردد.انكار پرداخت ميپيمبه تائيد ناظر قرارداد  باو  قرارداداز )سه( ماهه  3دوره 

 اجرای تعهداتحسن ( تضمین 7 ماده

% )ده درصد( مبلغ 71بعنوان يكي از شروط الزم قرارداد  بايست بالفاصله پس از امضا قرارداد ومي پيمانكار

با حداقل اعتبار  ، چک يا سفته ضمانتنامه بانكي بابت تضمين اجرای تعهدات بصورت يک فقرهاد را كل قرارد

پس از پايان )يک( ماه  7الذكر فوقضمانت  .ارائه نمايد كارفرمادر وجه شركت گچ ماشيني فارس به  ماه  70

 پيمانكاربه  ،با تائيد ناظر قراردادبه انجام رسانيده باشد، كليه تعهدات خود را پيمانكار در صورتيكه  قرارداد،

 مسترد خواهد شد.

فرما بوده و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي از اين بايت را كار ه صالحديدتعيين نوع ضمانتنامه ب :4تبصره 

يكماه از تاريخ امضاء  1در ضمن حداكثر مدت زمان ارائه ضمانت موضوع ماده  .نخواهد داشت

 قرارداد مي باشد.
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غ چنانچه به هر دليل پيمانكار تضمين فوق را در زمان تعيين شده ارائه ننمايد، قرارداد از تاريخ ابال :1تبصره 

گردد و پيمانكار در مقابل كليه تعهدات مندرج دراين قرارداد مسئول و متعهد نافذ شده تلقي مي

باشد. بديهي است هر گونه پرداخت بعدی توسط كارفرما، منوط به ارائه تضمين فوق توسط مي

 پيمانكار است.

هدات موضوع قرارداد، ضرر و كارفرما مي تواند در صورت تخلف پيمانكار در هر مورد از انجام تع :4تبصره 

زيان خود را از محل تضمين مذكور در اين ماده يا ساير تضامين و مطالبات پيمانكار يا ساير طرق 

قانوني تامين نمايد. طبق توافق طرفين مرجع تشخيص ورود ضرر و ميزان تقصير مقصر و ميزان 

-حق اعتراض خود را ساقط ميباشد و پيمانكار مينماينده حقوقي سيمان تامين خسارت وارده، 

 نمايد.

 رارداد( ناظر ق8ماده 

بصورت مكتوب از سوی كارفرما  ديگری كه /افراديا هر فردبخش توليد و مشاور معدن ( از طرف كارفرما، 7-4

و  ناظربعنوان ناظر قرارداد تعيين ميگردد و پيمانكار ملزم است مورد قرارداد را با اطالع  ،شودمعرفي 

 قرارداد انجام دهد. بر طبق مفاد

رجع تعيين كننده مدت تنها م باشد. ضمناًمنوط به تائيد ناظر قرارداد مي پيمانكاررگونه پرداخت به ( ه0-4

-ناظر قرارداد مي ،در تحويل موضوع قرارداد و ميزان جريمه متعلقه به وی پيمانكارموجه تاخيرات غير

 نمايد.از خود سلب ميهرگونه اعتراض را  پيمانكارباشد و در اين خصوص 

( اعالم نظر درخصوص كيفيت سنگ گچ حمل شده بعهده ناظر بوده و درصورت عدم تائيد سنگ گچ 3-4

 گردد.وضعيت پيمانكار كسر ميحمل شده از سوی ناظر قرارداد، مقدار سنگ گچ تائيد نشده از صورت

گچ در معدن بعهده ناظر قرارداد  (تعيين محل باطله برداری و انتخاب سينه كار جهت استخراج سنگ6-4 

   مي باشد.

( تعيين محل دقيق باطله برداری و استخراج سنگ گچ از طرف كارفرما بصورت مكتوب به پيمانكار ابالغ 1-4

       مي گردد.

 



BUMT07/00 

 ( تعهدات پیمانکار9ماده 

از ابتدا تا پايان   آالت و سوخت مورد نياز آنها جهت انجام موضوع قراردادتهيه و تامين كليه ماشين( 7-4

 باشد.، بعهده پيمانكار ميقرارداد

ماشين آالت بخش معدن  گازوئيل : پيمانكار به ميزان سهميه ای كه سازمان صنايع و معادن جهت4تبصره 

تعيين مي نمايد ، پس از اضافه شدن هزينه های حمل و هزينه های باال سری از محل كسر از 

افزايش قيمت گازوئيل ، كاهش  به ايشان تحويل مي گردد. به دليل ،صورت وضعيت پيمانكار مطالبات

استخراج ،  ميزان سهميه گازوئيل از طرف سازمان صنايع و معادن ، پيمانكار مجاز به تعطيل نمودن

 را ندارد. موضوع قرارداد بارگيری و حمل سنگ گچ

وب از سوی ناظر قرارداد به پيمانكار تكآالت مورد نياز در ابتدای قرارداد بصورت محداقل ماشين :71تبصره

 باشد.مياعالمي آالت اعالم و پيمانكار موظف به تامين ماشين

ودرصورت عدم تحويل تن سنگ گچ به دپوی كارخانه حمل نمايد  111روزانه حداقل  موظف استپيمانكار ( 0-4

                                                                           .  مي گردد 70سنگ گچ مشمول جرايم تاخير ماده

  د.الع و تائيد ايشان انجام دهرارداد و با اطر قپيمانكار موظف است عمليات موضوع قرارداد را زير نظر ناظ( 3-4

 باشد.، بعهده پيمانكار ميآبياری درختان محل معدن وكاشت درختان جديد منابع طبيعي واز حفاظت ( 6-4

نامه داده و تصوير بيمه ای مسئوليت مدني قراراست پرسنل خود را تحت پوشش بيمه نكارموظفپيما( 1-4

 م نمايد.مذكور را به كارفرما تسلي

 باشد.بعهده پيمانكار مي ،محل معدن مورد نياز پرسنل درو غذا تأمين آب ( 4-4

)نگهباني معدن                   باشدنكار ميالزحمه آنها بعهده پيماتأمين نگهبان به تعداد كافي و پرداخت حق( 1-4

 باشد(.ساعته مي 06بصورت 

به هيچ وجه حق واگذاری موضوع قرارداد را جزاً و كالً، تحت هيچ يک از عناوين از قبيل  پيمانكار( 4-4

 اجاره، صلح حقوق، وكالت و غيره به ديگری را ندارد.
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بايستي عاری از هرگونه اضافات نظير گِل، ماسه بادی،  ه كارفرماگچ تحويلي توسط پيمانكار ب( سنگ4-4

گچ حمل حاوی اضافات باشد؛ مقدار  چنانچه مطابق با نظر ناظر قرارداد، سنگسنگ آهک و ... باشد. 

 گردد.وضعيت پيمانكار كسر ميسنگ گچ تائيد نشده از صورت

يستي همزمان با استخراج و بارگيری های مختلف معدن باسازی جبههبرداری و آماده( عمليات باطله71-4

ای را كه استفاده نموده گچ انجام گردد و در خاتمه قرارداد پيمانكار موظف است جبهه كار آمادهسنگ 

 سازی نموده و به كارفرما تحويل نمايد.است، مجدداً آماده

 سازی باشد.برداری و آمادهلهبايست يک بولدوزر در محل معدن مشغول به باطدر تمام طول مدت قرارداد مي( 77-4

( پيمانكار موظف است عمليات حفاری و آتش باری را در ماه اول و دوم انجام داده و دپوی بزرگي از 70-4

 سنگ گچ در معدن بوجود آورد.

-% )ده درصد( از مبلغ كاركرد صورت71سازی معدن، در پايان هر ماه ميزان درصورت عدم آماده :77تبصره 

 نمايد.پيمانكارحق هرگونه اعتراضي را از خود ساقط ميگردد و كار كسر ميوضعيت پيمان

-بايست منحصراً با بيل چكشي صورت گرفته و پيمانكار مجاز به استخراج سنگعمليات استخراج مي( 73-4

بديهي است در  مي باشد. در طول مدت زمان قرارداد با اجازه كارفرماگچ با استفاده از مواد ناريه 

رحله قبل از انفجار حداقل يكماه قبل با تقاضای كتبي پيمانكار از كارفرما مجوز الزم اخذ هر م

 گردد. در هر مرحله با اخذ مجوز از كارفرما ، پيمانكار مجاز به انفجار در معدن مي باشد.مي

متر تيسان 01×01×01متر بزرگتر و از سانتي 11×11×11( اندازه سنگهای بارگيری شده نبايستي از 76-4

 كوچكتر باشد.

گچ حمل شده به شركت بزرگتر ميزان مشخص شده باشد به نحويكه درصورتي كه ابعاد سنگ :07تبصره 

قابل استفاده در آسياب سنگ كارفرما نباشد، پيمانكار موظف است با هزينه شخصي خود نسبت به 

ا رأساً نسبت به انجام موضوع خردايش سنگها به ابعاد قابل قبول اقدام نمايد. درغيراينصورت كارفرم

تضامين يا مطالبات پيمانكار يا ساير طرق  % باالسری از محل71اقدام نموده و هزينه آن را با 

 نمايد.پيمانكارحق هرگونه اعتراضي را از خود ساقط ميو  قانوني تامين نمايد
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صورت پذيرفته و پيمانكار  محلي كه شركت تعيين مي نمايدمنحصراً از بايست ميگچ ( استخراج سنگ71-4

  باشد.آالت و دستگاههای خود در معدن ياد شده ميموظف به استقرار كليه ماشين

( آموزش الزم جهت رعايت كليه مقررات و مسائل ايمني و حفاظت كار به پرسنل پيمانكار بعهده 74-4

 باشد.پيمانكار مي

االمكان متفاوت با رنگ لباس كارگران متحدالشكل و حتيتأمين تجهيزات ايمني از قبيل لباس كار )( 71-4

، كفش ايمني، ماسک، كاله ايمني و ... بعهده پيمانكار بوده و مسئوليت و عواقب ناشي از عدم كارفرما(

 استفاده از وسايل بعهده پيمانكار خواهد بود.

، اشتي محيط كار نمايدبهد عوامل خود را ملزم به رعايت موارد ايمني وموظف است  پيمانكار( 74-4

 پيمانكار خواهد بود.بعهده ، موارد مذكوررعايت مسئوليت عواقب ناشي از عدم درغيراينصورت 

موارد ايمني محل كار را  در محل پروژه، قبل از شروع به كار،عوامل وی  و كليه كاركنان و پيمانكار( 74-4

 انجام امور محوله اقدام نمايد. نسبت به ،درصورت حصول اطمينان از شرائط ايمني محيط كار بررسي و

نمايد كه كليه امكانات باشد و تعهد ميقانون كار مي 41و  73( پيمانكار متعهد به رعايت مواد 01-4

حفاظتي و ايمني مندرج در قانون كار را رعايت و در مورد پرسنل خود اجرا نمايد. در مواردی كه 

ي نياز به اقدامي از سوی كارفرما داشته باشد، پيمانكار رعايت هرگونه اقدام جهت حفظ مسائل ايمن

 مكلف است موارد را بصورت مكتوب به كارفرما اعالم نمايد.

الذكر؛ مسئوليت عواقب كليه خسارات وارده، اعم از جاني يا مالي، صورت عدم رعايت موارد فوق( در07-4

 باشد.بعهده پيمانكار مي

ليه عواقب و پيامدهای قانوني ناشي از جرح، نقص عضو و يا فوت مسئول كپيمانكار ( درهرصورت 00-4

پرسنل تحت پوشش خود حين انجام موضوع قرارداد بوده و كارفرما در قبال حوادث مربوط هيچگونه 

 مسئوليتي ندارد.

( رانندگان حمل سنگ گچ ملزم به همكاری با نگهبانان و احترام گذاشتن به پرسنل روزكار و قراردادی 03-4

شركت هستند و درصورت هرگونه شكايت از عملكرد و رفتار آنها، پيمانكار پاسخگو بوده و درصورت 

 ها خواهد بود.بروز خسارت، ملزم به جبران هزينه
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 باشند.پرسنل پيمانكار مستقر در محل معدن، ملزم به همكاری با عوامل اعزامي از سوی كارفرما به معدن مي( 06-4

، به پيوست قرارداد مي پسكوهک كار در معدن جهت پيمانكار و ماشين االت الزم( جدول تجهيزات 01-4

 باشد.

قبلي  ي(حمل سنگ گچ به محل دپوی شركت گچ ماشيني فارس در روزهای تعطيل رسمي با هماهنگ04-4

 با كارفرما مي باشد.

اين ساعت مي مي باشد با صالحديد كارفرما  71صبح لغايت  1( ساعت تحويل سنگ گچ از ساعت 01-4

 تواند افزايش يابد.

 

 كارفرما( تعهدات 01ماده 

باشد استخراج سنگ گچ بعهده كارفرما ميبرداری و باطلهانجام عمليات جهت  یكار هایيين جبههتع( 7-71

 باشد.)با نظارت و تائيد ناظر قرارداد( و پيمانكار موظف به اجرای عمليات بر اساس نظر كارفرما مي

-ميو مساعدت ممكن را  ا درخصوص تهيه گازوئيل ازطريق مجاری قانوني با پيمانكار همكاریكارفرم( 0-71

 .نمايد

و تائيد مكتوب ناظر كارفرما نمايد در پايان هرماه و پس از دريافت مدارک مربوطه ( كارفرما تعهد مي3-71

  مايد.قرارداد حاضر اقدام ن 6الزحمه پيمانكار مطابق با ماده نسبت به پرداخت حق

 

 انجام كار( محل 11ماده          

و دپوی سنگ گچ  بوشهر -جاده شيراز  71پسكوهک واقع در كيلومتر انجام كار، معدن سنگ گچ محل 

 باشدميكارخانه كارفرما 

 

 و تشویقاتجرائم  (21ماده 

و 7ماده  گچ به ميزان قيد شده درسنگدرصورت عدم تحويل بموقع قرارداد حاضر  4و 4با رعايت ماده

مبلغي معادل ميزان حمل نشده  مطابق با تشخيص ناظر قرارداد،قرارداد حاضر در پايان هرماه  4-0ماده
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وضعيت همان ماه پيمانكار كسر شده و نزد كارفرما سپرده خواهد شد. از صورتبعنوان جريمه تأخير 

ه اقدام نمايد، وجه كسر گچ حمل شد)سه( ماه نسبت به جبران كسری سنگ 3درصورتيكه پيمانكار ظرف 

پيمانكارحق هرگونه شده به وی مسترد شده و درغيراينصورت وجه مذكور توسط كارفرما ضبط گرديده و 

% )ده درصد( مبلغ كل قرارداد 71اين جرائم نبايست از درهرصورت  نمايد.اعتراضي را از خود ساقط مي

% )ده درصد( كل قرارداد گردد، كارفرما عالوه بر 71بيش از  وتاخيرات بيشتر شود. در صورتيكه ميزان جريمه

قرارداد حاضر و بطور  74تواند قرارداد را طبق ضوابط مندرج در ماده مي كل قرارداد% 71جرائمدريافت 

 يكطرفه فسخ نمايد.

 ( حوادث قهری )فورس ماژور(31ماده 

وز عوامل قوه قهريه )فورس ماژور( صورتيكه اجرای تعهدات هر يک از طرفين اين قرارداد به علت بر( در7-73

شامل جنگ )اعم از اعالم شده و اعالم نشده(، شورش، آتش سوزی های دامنه دار، سيل، شيوع 

و محاصره غيرممكن گردد؛ تعهدات طرف مزبور به اجرای اموری  به غير از كرونا بيماريهای مسری

دتي معادل تاخير ناشي از بروز كه تحت تاثير حوادث قهريه )فورس ماژور( واقع شده است؛ به م

گردد و هيچ يک از طرفين مسئول خساراتي كه به طرف ديگر در عامل فورس ماژور تمديد مي

 هد مربوطه وارد آيد، نخواهد بود.نتيجه عدم اجرا و يا تاخير در اجرای تع

رف ديگر اعالم اعالم فورس ماژور از سوی هريک از طرفين قرارداد، بايستي بصورت كتبي به ط :37تبصره

شده و درخواست تشكيل جلسه مشترک نمايد كه در جلسه ياد شده درخصوص فسخ يا ادامه و 

 نحوه عملكرد هريک از طرفين تصميم اتخاذ خواهد گرديد.

)دو( ماه به طول انجامد، كارفرما در مدت  0صورتيكه مدت تاخير ناشي از فورس ماژور بيش از ( در0-73

 را دارد. 76فسخ قرارداد مطابق مفاد ماده  باقيمانده قرارداد حق

 ( فسخ قرارداد41 ماده

 در طول مدت اين قرارداد:

ماهه قبلي، پس از پايان 0تواند با اخطار ( چنانچه كارفرما نيازی به خدمات پيمانكار نداشته باشد؛ مي7-76

اضي را نخواهد داشت. مهلت ياد شده، قرارداد را يک جانبه فسخ نموده و پيمانكار حق هيچگونه اعتر
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الزحمه كارهای انجام شده تا تاريخ فسخ قرارداد مطابق با در اينصورت پيمانكار محق به دريافت حق

 ضوابط مندرج در قرارداد، پس از كسر مبالغي كه قبال از اين بابت پرداخت شده است، خواهد بود.

قبلي قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به تواند در هر يک از موارد زير، بدون اخطار ( كارفرما مي0-76

 پيمانكار ابالغ كند:

 انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث بدون اجازه كارفرما –الف 

 ورشكستگي يا انحالل شركت پيمانكار -ب 

 محكوميت قضائي پيمانكار به نحوی كه باعث اختالل در تعهدات وی شود –ج 

برای گرفتن كار يا اجرای آن به كاركنان كارفرما دستمزد، پاداش اثبات اين مطلب كه پيمانكار  -د 

 های آنان را در منافع خود شريک كرده است.يا هدايائي داده يا آنها يا واسطه

توجهي در انجام وظائف محوله يا عدم ادامه كار قبل از پايان درصورت مشاهده هرگونه بي –ه 

 ملكرد پيمانكار و ابوالجمعي ویقرارداد يا بعلت عدم رضايت كارفرما از ع

درنگ نسبت به ضبط تضمين اجرای تعهدات اقدام نموده و كليه خسارات در اينصورت كارفرما بي

وارده را )به تشخيص ناظر قرارداد( از محل مطالبات پيمانكار يا تضمين اجرای تعهدات يا ساير 

 طرق قانوني تامين خواهد نمود.

به علت وقوع حوادث قهريه )فورس ماژور( مطابق مراحل و شرايط مندرج در  ( اين قرارداد ممكن است3-76

 نيز فسخ شود. 73ماده 

( در صورت فسخ يا اتمام مدت قرارداد يا انحالل قرارداد تحت هر عنوان، پيمانكار موظف است تا انجام 6-76

)دو( ماه پس از  0ت تشريفات قانوني و انتخاب پيمانكار واجد شرايط توسط كارفرما، حداكثر به مد

الزحمه مربوطه را طبق مفاد انحالل يا انقضا به وظائف خود در چارچوب اين قرارداد ادامه داده و حق

 اين قرارداد دريافت نمايد.

( در صورت فسخ قرارداد از طرف كارفرما مقدار سنگ استخراج شده كه در محوطه معدن موجود مي 1-76

قرارداد و بر اساس  3ر تن سنگ گچ استخراجي طبق ماده باشد بر مبنای شصت درصد مبلغ ه

 نظريه كارشناس رسمي دادگستری يا دپوگرافي محاسبه و به پيمانكار پرداخت مي گردد.
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 ( تعلیق قرارداد51ماده 

)ده( روزه  71)دو( ماه با اعالم كتبي  0تواند درطول مدت قرارداد تنها يكبار و به مدت حداكثر كارفرما مي

ه پيمانكار در هر قسمت از كار، قرارداد را به حالت تعليق درآورد. بديهي است در اين مدت هيچگونه قبلي ب

 ه اندازه زمان تعليق به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.بای به پيمانكار پرداخت نخواهد شد اما هزينه اضافه

معدن خارج و دوباره پس از پايان شايان ذكر است در اين مدت پيمانكار مي تواند ماشين آالت خود را از 

 مدت زمان تعليق بايستي ماشين آالت خود را به معدن باز گرداند.

 ( قانون حاكم بر قرارداد و حل اختالف61ماده 

 ( قوانين و مقررات جمهوری اسالمي ايران حاكم براين قرارداد است.7-74

ص انعقاد يا انحالل و مسائل ناشي از تفسيرو هرگونه ادعا و اختالف ولو كرارا اعم از اينكه در خصو( 0-74

اجرا مفاد قرارداد و غيرآن باشد،از طريق داور منصوب توسط مدير امور حقوقي شركت سرمايه گذاری سيمان 

سيد به نشاني تهران ،خيابان  71717460144و شناسه ملي  717346تامين )سهامي عام ( به شماره ثبت 

حل و فصل مي گردد. داور منصوب اختيار مصالحه و سازش ميان  01 نبش كوچهجمال الدين اسد آبادی 

طرفين را نيز دارا است و مدت زمان داوری شش ماه از تاريخ قبول داوری مي باشد . و حسب تشخيص داور 

برای دو دور ،شش ماهه ديگر راسا توسط داور قابل تمديد است . ضمنا طرفين اختيار اعالم موافقت خود را 

ورود ثالث و يا جلب ثالث به داور تفويض نمودند. صرف نظر از اينكه در يک فقره اختالف باشد در خصوص 

يا در اختالفات متعدد تصميم داور مذكوربرای طرفين قطعي و الزم االجرا بوده ، و به صورت ابالغ حضوری يا 

رفين مندرج در قرارداد حاضر از طريق پست سفارشي و يا با ارسال نتيجه رای از طريق اظهارنامه به نشاني ط

ارسال و ابالغ خواهد شد . گواهي مامور پست و يا گواهي ابالغ اظهار نامه به منزله ابالغ است و آثار قانوني 

خود رادارد . حق الزحمه داوری براساس تعرفه قوه قضائيه تعيين ميگردد و تمامي هزينه های داوری اعم از 

و غيره ، برعهده محكوم عليه رای  داوری است . در صورت محكوميت هر  حق الزحمه داور، هزينه كارشناسي

طرف هزينه ياد شده ، از هرگونه مطالبات نزد طرفين مقابل و يا تضامين وی قابل كسر و احتساب و يا از 

ساير طرق قانوني قابل مطالبه مي باشد . تعيين محل تشكيل جلسات احتمالي داوری با داور منصوب 
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وافق داوری مستقل از قرارداد بوده و درصورت انحالل ، اقاله ، فسخ ، انفساخ يا ابطال يا بطالن تمام ميباشد. ت

 يا قسمتي از اين قرارداد ، توافق داوری كماكان به قوت خود باقي است

 ( مکاتبات71ماده 

 به زبان فارسي خواهد بود. حسب مورد( ،ها و اسناد و مدارک فنيكليه مكاتبات بين طرفين قرارداد )به جز در نقشه

 ( اقامتگاه18ماده 

مقدمه اين قرارداد ذكر شده و پيمانكار ملزم است به محض تغيير محل،  اقامتگاه طرفين همان است كه در

اعالم نمايد. درغير اين صورت كليه اوراق و مكاتبات به نشاني سابق ارسال شده، كه  كارفرمامراتب را كتباً به 

 ق ومكاتبات ابالغ شده محسوب و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود.دراين صورت اورا

 ( مواد و نسخ19ماده 

تنظيم  شركت گچ ماشيني فارسشيراز و در ، در نسخه چهارو در  تبصره 73 ،ماده 74( اين قرارداد در 7-74

 االجرا است.باشد و ازتاريخ امضاء الزمو همگي در حكم نسخ واحد مي

دام نموده و امضاء ايشان به ال صحت و سالمت نسبت به امضاء اين قرارداد اقداد در كم( طرفين قرار0-74

 باشد.منزله تفهيم و قبول كليه مفاد قرارداد مي

 از طرف پیمانکار      از طرف كارفرما
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