موسسه فرهنگی موزه های بنیاد
اطالعات و شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه سرپرستی حفاظت فیزیکی اماکن موسسه در شهر رامسر
 -1حفاظت ازاماكن ودارائيهاي فرهنگی و اقتصادي (منقول و غير منقول) در اختيار موسسه فرهنگهی مهوز ههاي
بنياد مستضعفان انقالب اسالمی،بطور شبان روزي برابر جدول زير :
رديف

شرح

آدرس

1

مجتمع موز اي شهداي رامسر

شهرستان رامسر ،مجتمع فرهنگی موز اي شهداي رامسر

 – 2تأمين نيروي حفاظتی مورد نياز ،حداقل  22نفر شامل؛  22نفر نگهبان و يه

نفهر سرسرسهت مجتمهع

موز اي شهداي رامسر.
 –3انتخاب و معرفی نمايند سيمانکار ب عنوان سرسرست مسئولين مقر در شهرستان رامسر با همهاهنگی و
موافقت مدير حراست موسس (متخصص در امور حفاظتی ،آموزش ديد و مسلط ب وظايف محول ).
 -2نيروهاي حفاظتی بايد برخوردار از توانايی الزم براي اجراي وظايف محول با شرايط سهنی  22تها 52
سال ،معتقد ب نظام مقدس جمهوري اسالمی،متدين و داراي انگيز تهأمين امنيهت كامهل محهل مأموريهت
باشند.
 –5سيمانکار موظف است نسبت ب انجام مراحل گواهی سالمت جسمانی و روانی و همچنهين اسهتعالم و
دريافت تأييدي عدم سوء سيشين براي نگهبانها و سرسرستان مقرهاي حفاظت موز ها اقدام و يه

نسهخ

آن را ب حراست مؤسس تسليم نمايند.
 -6سيمانکار حق ب كارگيري نيرو بيش از ساعت مجاز در سست هاي ابالغی را ندارد.
 -7مرخصی افراد سرسرست و مسئولين شيفت ها سس از كسب موافقت سيمانکار با هماهنگی كامل مسئول
حفاظت فيزيکی مديريت حراست امکان سذير خواهد شد.در اين زمين سيمانکار موظف است با بهر گيري
از نيروهاي ذخير شركت،افراد جايگزين را تأمين نمايد.

"مطالعه شد مورد قبول است"
نام و نام خانوادگی
مهر و امضا متقاضی

تبصر ( :)1استفاد از نيروهاي شيفت مخالف و يا نگهبهان هاي ساير مقرها به عنهوان جايههگزين ممنهو
میباشد و بايد از نيروهاي ذخير استفاد شود.
تبصر ( :)2سرداخت حقوق و مزاياي كاركنان ذخير ب عهد سيمانکار بود و بايد در قيمت سيشنهادي لحاظ
نمايد.
 -8شيفت كاركنان حفاظتی (كلي نگهبانان) براساس  12ساعت كار و22ساعت استراحت می باشد.
 -9سيمانکار متعهد و ملزم است از تجهيزات مورد نياز شامل لباس كار ،فانوسق  ،اسهرري گهاز اشه آور،
باتوم ،سوت ،چراغ قو  ،دستبند ،شوكر و بی سيم استفاد نمايد و كاركنان سيمانکار ملزم به همهرا داشهتن
تجهيزات حفاظتی در طول مدت موظف میباشند و سيمانکهار ملهزم به دريافهت مجهوز قهانونی اسهتفاد
ازتجهيزات مذكور میباشد .
در هر مقر بايد حداقل 2عدد اسرري گاز اش

آور 5 ،دستگا بی سيم جهت برقرار ارتباط داخلهی عوامهل

حفاظت2 ،دستگا شوكر 5 ،عدد باتوم ،دو عدد سوت ،دو عدد چراغ قو و  2عدد دست بند موجود باشد.
-11سيمانکار موظف است نسبت ب دريافت سروان فعاليت ب ميزان مدت قهرارداد و صهالحيت رتبه يه
كشوري از نيروي انتظامی و تاييد صالحيت از مركز حراست بنياد اقدام نمايد.
 -11سيمانکار موظف ب تأمين نيروي انسانی مورد نياز در چارچوب ضهوابط مهورد تأييهد دسهتگا نظهارت و
همچنين محافظت از ساختمانهاي اداري ،اموال ،تأسيسات و تجهيزات متعلق ب موسس در محهدود وظهايف
تعيين شد می باشد.
-12كلي خسارت ناشی از عدم اجراي صحيح وظايف محول براساس گزارش مديريت حراست موسسه
ب عهد سيمانکار میباشد و مبلغ خسارت سس از بررسی و تأييد نمايندگان كارفرما متشکل از مدير توسع
مديريت و منابع ،مدير مجتمع موز اي محل مربوط  ،مدير حراست موسس و سيمانکار تعيين ،و از اولهين
سرداخت ب سيمانکار و يا مطالبات يا سررد تضمين حسن انجام كار قابل كسر خواهد بود.
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-15انجام اقدامات زير براي نگهبان در حين سست ممنو بود و درصورت مشاهد مشهمول جهرايم ذيهل
خواهد شد و در اولين سرداخت ب سيمانکار يا مطالبات و يا سررد ي تضمين حسن انجام كهار قابهل كسهر
خواهد بود.
شرح تخلف

رديف

مبلغ جريم

1

استعمال دخانيات

 211/111ريال

2

خوردن و آشاميدن سر سست

 211/111ريال

5

سوشاندن سر و گردن ب حدي ك نتواند بشنود

 211/111ريال

2

گوش دادن ب راديو

 211/111ريال

2

تماشاي تلويزيون

 211/111ريال

6

روشن كردن آتش در شب

 211/111ريال

7

استفاد از تلفن همرا ب هر نحو

 211/111ريال

8

ترک سست از حريم سستی

 1/111/111ريال

9

خوابيدن در زمان شيفت

 2/111/111ريال

11

اجاز ي عبور ب اشخاص غير مجاز

2/111/111ريال

11

ترک سست كامل و عدم جايگزينی

 2/111/ 111ريال

12

تکرار ترک سست در ما

 11/111/111ريال

تبصر  :براي صرف وعد هاي غذايی و اداي فريض نماز ب گون اي برنام ريزي شود تا ضمن عدم ترک
سست ،مشکلی در اجراي وظايف نگهبانان ايجاد نگردد.
 -12موسس و شركت هاي حفاظتی ك داراي سوابق كاري هستند در اولويت خواهنهد بهود و متقاضهيان
موظف ب ارائ سوابق كاري ك شامل؛ رزوم شرح فعاليتهاي قبلی در امور حفاظتی در بخشهاي دولتی
و خصوصی میباشند وگواهی حسن انجام كار و رضايت نام از كارفرمايان قبلی الزامی است.
تبصره :متقاضيانی ك س سال متوالی يا متناوب قرارداد براي اين مناقص داشت اند ،حق شركت در مناقص
را ندارند.
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 -12از هر سرداختی  %11علیالحساب بيم تا دريافهت مفاصها حسهاب از سهازمان تهأمين اجتمهاعی نهزد
مؤسس باقی میماند و سس از ارائ مفاصا حساب ب موسس  ،مبالغ كسر شد عودت داد خواهد شد.
 -16سرداخت حقوق بايد در تاريخ  22هر ما انجام شود و درغيراينصورت جريمه تهأخير در سرداخهت
حقوق نيروهاي سيمانکار (ب ازاء هر روز تأخير)  %1كل مبلغ قرارداد ماهيان میباشد.
-17سيمانکار موظف است در طول مدت قرارداد براساس نظهر كهار فرمها كليه نيروههاي تابعه را تحهت
سوشش بيم تکميلی قرار دهد.
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