
  : ..........تاریخ 
  : ..........شماره 

  
  قرارداد مشاوره

  

قائم ............... ( با نمایندگی ............... از واحدهاي تابعه شرکت سهامی عام سیمان ............... این قرارداد بین کارخانه سیمان 

این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یـک طـرف و    که در............... کیلومتر , به نشانی شیراز ) مقام مدیر کارخانه 

که در این قـرارداد اختصـار   , خیابان شهید رمضانی , خیابان ایمان شمالی , به آدرس شیراز ............... فرزند ............... آقاي 

  . مشاوره نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد 

  موضوع قرارداد ) 1ماده 

  . ارائه خدمات مشاوره اي به منظور بسط و توسعه امور حفاظت فیزیکی  کارخانه براساس خدمات شرح خدمات قرارداد 

  خدمات قرارداد )  2ماده 

  :خدمات این قرارداد که توسط مشاوره تعهد می گردد به شرح زیر خواهد بود 

   .همکاري در تهیه طرح هاي مرتبط با حفاظت فیزیکی کارخانه  -1-2

  .پیش نویس شرایط مناقصه واگذاري حفاظت فیزیکی کارخانه ...............  -2-2

  . نظارت و پیگیري مراحل اجرایی طرح هاي مقدماتی که شامل قراردادهاي پیمانکاران ذیربط می گردد  -3-2

  . ه مشاوره با امور اداري طرح هاي مقطعی و کوتاه مدت جهت باال بردن ضریب حفاظتی کارخان -4-2

  مدت قرارداد ) 3ماده 

  . به مدت یک ماه تعیین می گردد 1/4/79از تاریخ  2مدت قرارداد براي انجام خدمات موضوع ماده 

  ناظر قرارداد ) 4ماده 

  . مدیر امور اداري و انجام امورات مشاوره با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید ............... ناظر قرارداد آقاي 

  الزحمه  حق) 5ماده 

  . ریال می باشد  200000حق الزحمه این قرارداد مبلغ 

  . ـ کسورات قانونی برابر ضوابط مربوطه از حق الزحمه فوق کسر خواهد شد  1تبصره 

  . ریال به مشاوره پرداخت می گردد  200000ـ ماهیانه بابت ایاب و ذهاب مبلغ 2تبصره 

  تعهدات کارفرما ) 6ماده 



چنانچه به ضرورت امر نیاز بـه  , تکثیر در جهت ارائه خدمات فوق الذکر به عهده کارفرما بوده , هزینه هاي مربوط به تحریر 

ریـال بـه    40000خارج شدن از حوزه شهري باشد ضمن الزام به انجام امور محوله کارفرما به ازاء هر روز ماموریـت مبلـغ   

  . ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه قابل پرداخت خواهد بود  عنوان حق مأموریت پرداخت و سایر هزینه

  فسخ قرارداد ) 7ماده 

چنانچه به دالئل قانونی و یا غیرقابل کنترل براي هریک از طرفین انجام امور تعهدات متوقف گردد حـق الزحمـه متعلقـه بـه     

  . نسبت ایام سپري شده پرداخت خواهد شد 

  )حکمیت و داوري ( حق اختالفات ) 8ماده 

طرفین قرارداد موافقت دارند در صورت بروز اختالف مراتب از طریق حکمیت شخص ثالث مورد توافق طرفین حل و فصـل  

  . گردد 

  تعهدات مشاوره ) 9ماده 

ـ . مشاور متعهد است کلیه توان خود در راه پیشبرد حفاظت فیزیکی کارخانه بکار ببندد  رارداد سایر موارد پیش بینی نشده در ق

تابع مقررات جاري کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشـد رعایـت آن بـراي طـرفین     

  . الزامی است 

  مواد و نسخ) 10ماده 

  . تبصره و سه نسخه داراي حکم واحد می باشد  2ماده و  10این قرارداد در 

  

  ...............مشاور       ...............کارفرما قائم مقام مدیر کارخانه سیمان 

  

 


