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

  
  قرارداد مشاوره

  

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

اختصاراً کارفرمـا نامیـده مـی شـود از یـک طـرف و آقـاي         که در این قرارداد............... کیلومتر , به نشانی شیراز ) کارخانه 

که در این قرارداد اختصار مشاوره , خیابان شهید رمضانی , خیابان ایمان شمالی , به آدرس شیراز ............... فرزند ............... 

  . نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد 

  موضوع قرارداد ) 1ماده 

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

  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

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

  کاري در تهیه سیستم کنترل تردد پرسنل در خارج از وقت اداري با همکاري مسئول بازرسی و حفاظت هم -5-2

  . همکاري در تهیه سیستم کنترل مراجعین از درب اطالعات با همکاري مسئول بازرسی و حفاظت  -6-2

  .همکاري در تهیه سیستم کنترل افراد متفرقه به کوي مهندسین  -7-2

  . ده هاي حقوقی با همکاري مشاور حقوقی کارخانه در ادارات مربوطه پیگیري پرون -8-2

  . پیگیري پرونده هایی که به نوعی با سازمان ها و ارگان هاي نظامی و انتظامی سیاسی و امنیتی مرتبط می باشد  -9-2

  ساعت انجام کار قرارداد ) 3ماده 

 14صـبح الـی    7دوشنبه و چهارشنبه از ساعت , یکشنبه , ي شنبه با توجه به نیاز کارخانه ساعت انجام کار مشاور در روزها

  . بعد از ظهر می باشد 

  . ـ در صورت نیاز کارخانه به تغییر در ساعات فوق با هماهنگی مشاور ساعات مربوطه قابل تغییر است 1تبصره 



  . ساعت می باشد  120ـ حداکثر ساعت کار مورد نظر در هر ماه 2تبصره 

  رارداد مدت ق) 4ماده 

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

  ناظر قرارداد ) 5ماده 

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

  مبلغ قرارداد ) 6ماده 

  . ریال تعیین می گردد  12000رارداد به ازاء هر ساعت کار مشاوره اي مبلغ ق

ریال به عنوان حق مأموریت  40000ـ در صورت نیاز به انجام مأموریت براي مشاوره به ازاء هر روز مأموریت مبلغ 1تبصره 

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

  . ریال به مشاوره پرداخت می گردد  250000ـ ماهیانه بابت ایاب و ذهاب مبلغ 2تبصره 

ـ در صورتی که نیاز باشد که مشاور جهت انجام امور کارخانه به ادارات دیگر عزیمـت نمایـد وسـیله نقلیـه توسـط      3تبصره 

  . کارفرما تأمین خواهد شد 

  تعهدات کارفرما )  7ماده 

  تکثیـــر در جهـــت ارائـــه خـــدمات فـــوق الـــذکر بـــه عهـــده کارفرمـــا  , هزینـــه هـــاي مربـــوط بـــه تحریـــر  -1-7

  .می باشد 

کارفرما متعهد می گردد حق الزحمه مشاوره اي ایشان برابر تعرفه اعالم شده پس از کسر مالیات در پایان هـر مـاه بـه     -2-7

  . ایشان پرداخت نماید 

  فسخ قرارداد )  8ماده 

اجراء تعهدات به موقع شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطـار کتبـی   در صورت عدم 

روزه مجاز به فسخ قرارداد می باشد و پیمانکار موظف به اتمام کلیه امور نیمه تمام بوده و بعد از تأیید ناظر قرارداد مبنی  10

  . ب نماید بر اتمام کار نیمه تمام می تواند تسویه حسا

  )حکمیت و داوري ( حق اختالفات )  9ماده 

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

  . گردد 

  تعهدات مشاوره )  10ماده 



سایر موارد پیش بینی نشده در قـرارداد  . بندد مشاور متعهد است کلیه توان خود در راه پیشبرد حفاظت فیزیکی کارخانه بکار ب

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) 11ماده 

  . و هر نسخه آن داراي حکم واحد می باشد  تنظیم............ تبصره و دو در محل کارخانه  5ماده و  11این قرارداد در 

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  اصالحیه قرارداد مشاوره

  

مور حفاظـت  ارائه خدمات مشاوره اي به منظور بسط و توسعه ا(  30/5/79مورخ  6153با توجه به موضوع قرارداد شماره 

  . این اصالحیه به شرح زیر تعیین می گردد , ..................... با آقاي ) فیزیکی 

قـانون   104به عنـوان مالیـات موضـوع مـاده      05/0بابت کلیه مطالبات خدمات موضوع قرارداد : کسورات قانونی  )1

  . مالیات هاي مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز   خواهد شد 

تنظیم گردید و هر نسخه داراي حکم واحد را .................. ماده و در دو نسخه در کارخانه سیمان  2اصالحیه در این  )2

 . می باشد 

  

 

  ......................مشاور .......................                                           کارفرما مدیر کارخانه 

  
  
  

 


