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 موسسه فرهنگی موزه های بنیاد

 اماکن موسسه در شهرحفاظت فیزیکی سرپرستی  شرکت در مناقصهاختصاصی  اطالعات و شرایط

 تهران

هااي  اختياار موسهاف فرهنگای ماوز     در فرهنگی و اقتصادي )منقول و غير منقول(  اماكن ودارائيهاياز حفاظت -1

 زير : برابر جدول  بطور شبانف روزي مهتضعفان انقالب اسالمی، بنياد

 آدرس شرح رديف

 زمان نبش ، پرزين بغدادي ، موز  ، خيابان زعفرانيف، خيابان ولی عصر موز  ي زمان 1

 خودرو ، موز جنب فروشگا  سپف ،جاد  مخصوص كرج 9كيلومتر  موز  ي خودرو 2

 هاموسهف فرهنگی موز  سبز، ارم كرج ، مجتمع تفريحی-اتوبان تهران موز  ي پول 3

 ميدان آفريقا، ابتداي بلوار آفريقا، ستاد مركزي بنياد مهتضعفان ساختمان ستاد بنياد 4

 موز  هنر ايران  –روبروي كالنتري جامی  -خيابان ولی عصر موز  هنر ايران   5

 

نفر نگهبان و يک نفر سرپرست مقرهاا در   55شامل؛  نفر 51حداقل  تأمين نيروي حفاظتی مورد نياز، – 2

  .تهران 

با همااهنگی و موافقات    در تهران مهئولين مقرهاسرپرست بف عنوان نمايند  پيمانکار  انتخاب و معرفی –3

  (.وظايف محولف بفديد  و مهلط  متخصص در امور حفاظتی، آموزش )مدير حراست موسهف

 35تاا   25محولف باا شارايط سانی    توانايی الزم براي اجراي وظايف  ازنيروهاي حفاظتی بايد برخوردار  -4

متدين و داراي انگيز  تأمين امنيت كامال محال مأموريات     معتقد بف نظام مقدس جمهوري اسالمی، ،سال

 باشند.

اساتعالم و  ين چنا سالمت جهامانی و روانای و هم  مراحل گواهی پيمانکار موظف است نهبت بف انجام  –5

 ياک نهاخف  و ها اقدام مقرهاي حفاظت موز  و سرپرستانها عدم سوء پيشينف براي نگهبان يفتأييددريافت 

 آن را بف حراست مؤسهف تهليم نمايند. 

 مجاز در پهت هاي ابالغی را ندارد. حق بف كارگيري نيرو بيش از ساعت پيمانکار -6
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افراد سرپرست و مهئولين شيفت ها پس از كهب موافقت پيمانکار با هماهنگی كامل مهائول  مرخصی  -7

حفاظت فيزيکی مديريت حراست امکان پذير خواهد شد.در اين زمينف پيمانکار موظف است با بهار  گياري   

 از نيروهاي ذخير  شركت،افراد جايگزين را تأمين نمايد.

مقرها باف عناوان جايااگزين ممناو      ان هاي ساير اخالف و يا نگهباستفاد  از نيروهاي شيفت م (:1تبصره)

 بايد از نيروهاي ذخير  استفاد  شود. شد وبامی

بف عهد  پيمانکار باود  و باياد در قيمات پيشانهادي      كاركنان ذخير پرداخت حقوق و مزاياي (: 2تبصره)

 لحاظ نمايد.

 ساعت استراحت می باشد. 24عت كار وسا 12شيفت كاركنان حفاظتی )كليف نگهبانان( براساس  -8

آور، اساپري گااز اشاک   فانوساقف،   ،لباس كاار است از تجهيزات مورد نياز شامل و ملزم پيمانکار متعهد  -9 

سيم استفاد  نمايد و كاركنان پيمانکار ملزم باف همارا  داشاتن    باتوم، سوت، چراغ قو ، دستبند، شوكر و بی

 مجاوز قاانونی اساتفاد     دريافات پيمانکاار ملازم باف     باشاند و مای  طول مدت موظفدر حفاظتی  تجهيزات

 باشد .می مذكورتجهيزات از

دستگا  بی سيم جهت برقرار ارتباا  داخلای عوامال     3عدد اسپري گاز اشک آور، 2حداقل  بايددر هر مقر 

 باشد. عدد دست بند موجود 2عدد سوت، دو عدد چراغ قو  و دو ، عدد باتوم 3دستگا  شوكر، 2حفاظت، 

 ياک صاالحيت رتباف   انف فعاليت بف ميازان مادت قارارداد و    پرو دريافتپيمانکار موظف است نهبت بف -15

 .اقدام نمايد حراست بنيادمركز از صالحيت  تاييدنيروي انتظامی و  از كشوري

پيمانکار موظف بف تأمين نيروي انهانی ماورد نيااز در چاارچوب باوابط ماورد تأيياد دساتگا  نظاارت و          -11 

متعلق بف موسهاف در محادود  وظاايف    هاي اداري، اموال، تأسيهات و تجهيزات ساختمان از محافظتهمچنين 

 تعيين شد  می باشد.

باف  حراست موسهاف  مديريت  گزارش براساس وظايف محولفكليف خهارت ناشی از عدم اجراي صحيح -12

مادير توساعف   مبلغ خهارت پس از بررسی و تأييد نمايندگان كارفرما متشاکل از   و باشدعهد  پيمانکار می

و از اولاين   ،تعياين پيمانکار حراست موسهف و مدير ، مدير مجتمع موز  اي محل مربوطف ،مديريت و منابع

 تضمين حهن انجام كار قابل كهر خواهد بود.پرداخت بف پيمانکار و يا مطالبات يا سپرد  
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انجام اقدامات زير براي نگهبان در حين پهت ممنو  بود  و درصورت مشااهد  مشامول جارايم ذيال     -13

ي تضمين حهن انجاام كاار قابال كهار     اولين پرداخت بف پيمانکار يا مطالبات و يا سپرد  و درشد خواهد 

 خواهد بود.

 مبلغ جريمف                        شرح تخلف                                         رديف   

 ريال  555/555 استعمال دخانيات 1     

 ريال 555/555 خوردن و آشاميدن سر پهت 2     

 ريال 555/555 پوشاندن سر و گردن بف حدي كف نتواند بشنود 3     

 ريال 555/555 گوش دادن بف راديو 4     

 ريال 555/555 تماشاي تلويزيون 5     

 ريال 555/555 روشن كردن آتش در شب 6     

 ريال 555/555 استفاد  از تلفن همرا  بف هر نحو 7     

 ريال 555/555/1 ترک پهت از حريم پهتی 8     

 ريال 555/555/2 خوابيدن در زمان شيفت    9     

 ريال555/555/2 ي عبور بف اشخاص غير مجاز اجاز  15     

 الير 555/5/ 555 ینيگزيترک پهت كامل و عدم جا 11     

 ريال 555/555/15 تکرار ترک پهت در ما  12     

تا بمن عدم تارک   شودبرنامف ريزي اي هاي غذايی و اداي فريضف نماز بف گونفصرف وعد براي :  تبصره

 در اجراي وظايف نگهبانان ايجاد نگردد.مشکلی  ،پهت

متقابايان  و  در اولويات خواهناد باود   ههتند سوابق كاري كف داراي حفاظتی  موسهف و شركت هاي -14

هاي دولتای  در بخش یهاي قبلی در امور حفاظتزومف شرح فعاليت؛ رشاملكف موظف بف ارائف سوابق كاري 

 .الزامی استگواهی حهن انجام كار و ربايت نامف از كارفرمايان قبلی و دنباشو خصوصی می

: متقابيانی كف سف سال متوالی يا متناوب قرارداد براي اين مناقصاف داشاتف اناد، حاق شاركت در      تبصره
 مناقصف را ندارند.

مفاصا حهاب از سازمان تأمين اجتماعی نزد مؤسهف  دريافتالحهاب بيمف تا علی %15هر پرداختی از  -15

 مبالغ كهر شد  عودت داد  خواهد شد. ،بف موسهف مفاصا حهاب ارائفپس از  و ماندمیباقی 

جريمف تأخير در پرداخت حقوق درغيراينصورت و شود  انجامهر ما   25 در تاريخ ايد بپرداخت حقوق  -16

 باشد.كل مبلغ قرارداد ماهيانف می %1تأخير( )بف ازاء هر روز نيروهاي پيمانکار 

 محرمانه

 محرمانه

مح

 رمانه 



 

 "مطالعه شد مورد قبول است"  

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                  

 مهر و امضا متقاضی                                                                                                                                

 

 ي تابعف را تحت پوشاش نيروهانظر كار فرما كليف  براساسدر طول مدت قرارداد  پيمانکار موظف است-17

  .قرار دهد بيمف تکميلی

قارارداد و   25/7رعايت كليف شرايط عمومی ، اختصاصی و آموزشی مربو  بف نگهباناان مطاابق مااد      -18

 مندرج در آن ماد .بندهاي 

پاکت پیشنهاد گواهینامه ، ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی دارای اعتبار)در صورت عدم ارائه و یا نداشتن اعتبار – 19

 قیمت بررسی نخواهد شد(. 

 

 


