موسسه فرهنگی موزه های بنیاد
اطالعات و شرایط شرکت در مناقصه نگهداری فضای سبز مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر
ب -شرایط اختصاصی:
 -1مجموعهی اموری که پیمانکار موظف و ملزم به انجام آن میباشد عبارتند از:
-1-1

فعالیتهای مربوط به باغبانی و نگهداری فضای سبز و محوطه و بخش اداری به آدرزس زیر:

تبصره  :متقاضیانی که با استفاده از عرضه گل و گیاه در محوطه موزه کاخ رامسر بتوانند قیمت قرارداد را
کاهش دهند در اولویت هستند.
ردیف
1

شرح
مجتمع فرهنگی موزهای شهدای رامسر

آدرس
رامسر ،خیابان شهید رجایی ،جنب آتش نشانی

 -1-2پیمانکار متعهد است از افراد با مشخصات ذیل جهت باغبانی و نگهداری فضای سبز استفاده نماید:
-

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

-

عدم سوء پیشینه کیفری برجسته.

-

حداقل نیروی مورد نیاز  13نفر میباشد.

 -1-3تعداد نیروی خدماتی فضای سبز حاضر در محل برای کار روزانه نباید از  13نفر کمتر باشند و در
صورتی که نیروهای ایشان به هر علت کمتر از تعداد مذکور باشند ،رئیس موزه رأساً به استخدام نیروی
خدماتی روزمزد با شرایط پرداخت مبلغ حقوق ایشان توسط پیمانکار اقدام خواهد کرد.
 -1-4پیمانکار 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.
 -1-5پیمانکار متعهد است لباس کار و کفش مورد نیاز باغبانی و نگهداری فضای سبز 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 رضایتنامه
از کارفرمایان قبلی.

تبصره :متقاضیانی که سه سال متوالی یا متناوب قرارداد برای این مناقصهه داتهته انهحق شهک تهرک

در

مناقصه را نحارنح.
 -4از هر پرداختی  %11علی الحساب بیمه تا اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نزد موسسه باقی
میماند .پس از اخذ مفاصا حساب به موسسه مبالغ کسر شده عودت داده خواهد شد.
 -5تاریخ پرداخت حقوق نباید از  25هر ماه دیرتر شود در غیر این صورت جریمه تاخیر در پرداخت حقوق
پرسنل ( به ازاء هر روز تاخیر )  %1از کل مبلغ قرارداد ماهیانه میباشد.

