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تعرفه ارائه خدمات مشاوره گروه مطالعات سرمایهگذاریهای صنعتی ،در حوزه تهیه گزارشهای
مطالعات امکانسنجی پروژههای سرمایهگذاری
 گزینههای پیشنهادی جهت ارائه خدمات مشاوره در حوزه تهیه گزارشهای امکانسنجی
 )1پرداخت حقالزحمه ساعتی (مشاوره ساعتی)
در این روش ،حق الزحمه مشاور بر اساس تعداد ساعات حضور در محل کارفرما و همچنین زمان انجام
کار در خارج از محل کارفرما تعیین خواهد شد .مبلغ حقالزحمه مشاور به ازای هر ساعت  5.1میلیون
ریال ،معادل یکصد و پنجاه هزار تومان خواهد بود.

 )2پرداخت مبلغ ثابت به ازای هر پروژه (مشاوره پروژه ای)
در این روش ،مبلغ  27میلیون ریال به ازای هر پروژه به مشاور پرداخت خواهد شد و مشاور متعهد به ارائه
خدمات مشاوره تا سقف  11ساعت (به صورت حضور در محل کارفرما و انجام کار خارج از محل کارفرما)
خواهد بود .چنانچه زمان مورد نیاز جهت حضور مشاور در خصوص پروژه مورد نظر بیشتر از  11ساعت
باشد ،حق الزحمه مشاور برای زمان مازاد بر سقف قرارداد ،متناسب با ساعات حضور و انجام کار ،بر
اساس تعرفه  5.51میلیون ریال به ازای هر ساعت (معادل یکصد و بیست و پنج هزار تومان) محاسبه
خواهد شد.
شایان ذکر است ،در این روش ،چنانچه مجموع زمانهای حضور و انجام کار توسط مشاور در خصوص
یک پروژه ،کمتر از  11ساعت شود ،کل مبلغ قرارداد پرداخت خواهد شد و مشاور تعهدی در قبال ساعات
باقیمانده ندارد .همچنین چنانچه پروژه دیگری به مشاور ارجاع گردد ،قرارداد جدید با شرایط مشابه از
ابتدا حاکم خواهد بود و امکان انتقال زمانهای باقیمانده در پروژه قبلی به قرارداد جدید ،وجود
نخواهد داشت.
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 موارد خاص

o

در خصوص جلساتی که در خارج از تهران (سایر شهرهای کشور) برگزار میگردد ،حقالزحمه مشاور،
مستقل از زمان مفید جلسه ،به ازای هر روز ،معادل  51میلیون ریال (یک میلیون تومان) محاسبه خواهد
شد.

o

شایان ذکر است در خصوص جلساتی که در خارج از تهران برگزار میگردد ،کلیه هزینههای رفت و آمد و
اقامت مشاور ،به عهده کارفرما میباشد.

o

چنانچه در ضمن جلسات مشاوره ،کارفرما درخواست آموزش پرسنل خود توسط مشاور را داشته باشد،
هزینه ساعات آموزش ،بر اساس تعرفه دورههای آموزشی درون سازمانی گروه مطالعات سرمایهگذاریهای
صنعتی ،به ازای هر ساعت معادل  5.1میلیون ریال معادل یکصد و چهل هزار تومان در نظر گرفته
خواهد شد .شایان ذکر است ،تعداد نفرات حاضر در کالسهای آموزشی آزاد و بر اساس نظر کارفرما تعیین
خواهد شد.

o

چنانچه در هر زمانی از همکاری ،کارفرما تصمیم به برونسپاری تمام یا بخشی از کار به مشاور نماید ،به
طوریکه مشاور تهیه کننده گزارش مورد نظر باشد ،تعرفه تهیه گزارشها بر اساس نرخهای اعالم شده در
"جدول تعرفه حقالزحمه تهیه گزارشها" ،در وبسایت گروه مطالعات سرمایهگذاریهای صنعتی به
آدرس  comfar.orgدر نظر گرفته خواهد شد.

o

در خصوص ساعات حضور مشاور در جلسات مورد نظر کارفرما ،در تمامی موارد بر اساس هماهنگی
قبلی اقدام خواهد شد.
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