موسسه فرهنگی موزههای بنیاد
اطالعات و شرایط شرکت درمناقصه شرکت خدماتی اماکن موسسه در شهر تهران
الف  -شرایط اختصاصی :
 .1مجموعهی اموری که پیمانکار موظف و ملزم به انجام آن میباشد عبارتند از :
 .1-1فعالیتهای مربوط به نگهداری محوطه و بخش اداری به آدرس زیر:
آدرس

آدرس

ردیف

شرح

1

موزه زمان

خیابان ولیعصر(عج) ،خیابان زعفرانیه ،نبش خیابان پرزین بغدادی ،موزه زمان.

2

موزه خودر

کیلومتر  11جاده مخصوص کرج ،جنب فروشگاه سپه ،موزه خودرو

3

موزه پول

اتوبان تهران – کرج ،مجتع تفریحی ارم سبز ،موزه پول

4

ستاد

بزرگراه رسالت ،نرسیده به بزرگراه آفریقا ،بنیاد مستضعفان موسسه فرهنگی موزهها

 .2-1پیمانکار متعهد است از افراد با مشخصات ذیل جهت نیروی خدماتی استفاده نماید:
-

آموزش دیده ،دارای برگ تأیید به سالمت جسمی و روحی ،برگ عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد.

-

عدم سوء پیشینه کیفری برجسته.

-

حداقل نیروی مورد نیاز  13نفر میباشد.

 .3-1پیمانکار حق بکارگیری نیرو بیش از ساعت مجاز ابالغی را ندارد و به هنگام درخواست مرخصی و موافقت پیمانکار
میبایست توسط پرسنل ذخیره شرکت نیرو جایگزین شود.
تبصره  :پرداخت حقوق و مزایای پرسنل ذخیره به عهده پیمانکار بوده و در محاسبات قیمت لحاظ شده است.
 .4-1پیمانکار متعهد است کفش و لباس کار مورد نیاز نیروی خدمات را فراهم نماید.
 .2دارندگان سوابق کاری در اولویت خواهند بود .متقاضیان موظف به ارائه سوابق کاری در پاکت مجزا قبل از پایان موعد جهت
بررسی میباشند.
 .3سابقه کار شامل رزومه ،شرح فعالیتهای قبلی میباشد و همچنین گواهی حسن انجام کار و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی.
 .4از هر پرداختی  %11علیالحساب بیمه تا اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی نزد موسسه باقی میماند .پس از اخذ
مفاصا حساب به موسسه مبالغ کسر شده عودت داده خواهد شد.
تبصره :متقاضیانی که سه سال متوالی یا متناوب قرارداد برای این مناقصه داشته اند ،حق شرکت در مناقصه را ندارند. .5تاریخ پرداخت حقوق نباید از  25هر ماه دیرتر شود درغیراینصورت جریمه تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل (به ازاء هر روز
تأخیر)  %1کل مبلغ قرارداد ماهیانه میباشد.
 .6اخذ پروانه فعالیت به میزان مدت قرارداد به عهده طرف دوم قرارداد میباشد.

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