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 ی بنیادهاموسسه فرهنگی موزه

  و رامسر تهران هایدر شهر هاموزه خدمات کارشناسان راهنمای  مناقصهاطالعات و شرایط شرکت در

 : شرایط اختصاصی -الف 
 باشد عبارتند از : ی اموری که پیمانکار موظف و ملزم به انجام آن میمجموعه .1

 به آدرس زیر:بکارگیری نیروی کارشناس راهنمای موزه  های مربوط بهفعالیت .1-1

 آدرس آدرس شرح ردیف

  .راه پرزین بغدایچهار–خیابان سرلشگر فالحی  -خیابان ولیعصر موزه زمان 1

  روبروی کالنتری جامی -ولیعصرخیابان  موزه هنر ایران 

2 
  .رامسر، خیابان شهید رجایی، جنب آتش نشانی ای شهدای رامسرمجتمع فرهنگی موزه

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

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

شناسی، تاریخ، جهانگردی، گردشگری و . . .( ای )موزه داری، باستانمرتبط با فعالیت موزه مدرک دانشگاهیدارای  -

 و در غیر اینصورت تسلط به یک زبان خارجی

 عدم سوء پیشینه کیفری برجسته. -

 افزایش یا کاهش( % 22باشد)با احتساب می نفر  84 نیروی مورد نیاز -

 ها و ایامتبصره: جذب و بکارگیری نیروها در مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر به صورت شناور و متناسب با ماه

ای تهران مطابق بایست متناسب با بکارگیری ایشان، ساعات کار تعدیل گردد و در مجتمع موزهپربازدید متغیر بوده و می

 با ساعت کار موزه ها انجام می پذیرد. 

  .پیمانکار حق بکارگیری نیرو بیش از ساعت مجاز ابالغی را ندارد .1-3

دارندگان سوابق کاری در اولویت خواهند بود. متقاضیان موظف به ارائه سوابق کاری در پاکت مجزا قبل از پایان موعد جهت  .2

 باشند. بررسی می

 باشد و همچنین گواهی حسن انجام کار و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی.های قبلی میرزومه، شرح فعالیتسابقه کار شامل  .3

ماند. پس از اخذ الحساب بیمه تا اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی نزد موسسه باقی میعلی % 2از هر پرداختی  .8

 شد.  مفاصا حساب به موسسه مبالغ کسر شده عودت داده خواهد

 تبصره: متقاضیانی که سه سال متوالی یا متناوب قرارداد برای این مناقصه داشته اند، حق شرکت در مناقصه را ندارند.-
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هر ماه دیرتر شود درغیراینصورت جریمه تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل )به ازاء هر روز  22تاریخ پرداخت حقوق نباید از  .2

  باشد.ه میکل مبلغ قرارداد ماهیان %1تأخیر( 

 باشد. اخذ پروانه فعالیت به میزان مدت قرارداد به عهده طرف دوم قرارداد می .6


