موسسه فرهنگی موزه های بنیاد
اطالعات و شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه سرپرستی حفاظت فیزیکی اماکن موسسه در شهر
تهران
 -1حفاظت ازاماكن ودارائيهاي فرهنگی و اقتصادي (منقول و غير منقول) در اختيار موسسه فرهنگی موزههاي بنياد
مستضعفان انقالب اسالمی،بطور شبانه روزي برابر جدول زير :
شرح

رديف

آدرس

1

موزه ي زمان

خيابان ولی عصر ،خيابان زعفرانيه  ،نبش  ،پرزين بغدادي  ،موزه زمان

2

موزه ي خودرو

كيلومتر  9جاده مخصوص كرج ،جنب فروشگاه سپه ،موزه خودرو

3

موزه ي پول

اتوبان تهران-كرج  ،مجتمع تفريحی ارم سبز ،موسسه فرهنگی موزهها

4

ساختمان ستاد بنياد

ميدان آفريقا ،ابتداي بلوار آفريقا ،ستاد مركزي بنياد مستضعفان

5

موزه هنر ايران

خيابان ولی عصر -روبروي كالنتري جامی – موزه هنر ايران

 – 2تأمين نيروي حفاظتی مورد نياز ،حداقل  51نفر شامل؛  55نفر نگهبان و يک نفر سرپر ست مقرها در
تهران .
 –3انتخاب و معرفی نماينده پيمانکار به عنوان سرپر ست م سئولين مقرها در تهران با هماهنگی و موافقت
مدير حراست موسسه( متخصص در امور حفاظتی ،آموزش ديده و مسلط به وظايف محوله).
 -4نيروهاي حفاظتی بايد برخوردار از توانايی الزم براي اجراي وظايف محوله با شررررايط سرررنی  25تا 35
سررال ،معتقد به نظام مقدس جمهوري اسررالمی ،متدين و داراي انگيزه تأمين امنيت كامل محل مأموريت
باشند.
 –5پيمانکار موظف ا ست ن سبت به انجام مراحل گواهی سالمت ج سمانی و روانی و همچنين ا ستعالم و
دريافت تأييديه عدم سوء پي شينه براي نگهبانها و سرپر ستان مقرهاي حفاظت موزهها اقدام و يک ن سخه
آن را به حراست مؤسسه تسليم نمايند.
 -6پيمانکار حق به كارگيري نيرو بيش از ساعت مجاز در پست هاي ابالغی را ندارد.
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 -7مرخصی افراد سرپرست و مسئولين شيفت ها پس از كسب موافقت پيمانکار با هماهنگی كامل مسئول
حفاظت فيزيکی مديريت حراست امکان پذير خواهد شد.در اين زمينه پيمانکار موظف است با بهره گيري از
نيروهاي ذخيره شركت،افراد جايگزين را تأمين نمايد.
تبصره( :)1استفاده از نيروهاي شيفت مخالف و يا نگهبرررران هاي ساير مقرها به عنوان جايررررگزين ممنو
میباشد و بايد از نيروهاي ذخيره استفاده شود.
تبصررره( :)2پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان ذخيره به عهده پيمانکار بوده و بايد در قيمت پيشرررنهادي
لحاظ نمايد.
 -8شيفت كاركنان حفاظتی (كليه نگهبانان) براساس  12ساعت كار و 24ساعت استراحت می باشد.
 -9پيمانکار متعهد و ملزم است از تجهيزات مورد نياز شامل لباس كار ،فانوسقه ،اسپري گاز اشکآور ،باتوم،
سوت ،چراغ قوه ،دستبند ،شوكر و بیسيم استفاده نمايد و كاركنان پيمانکار ملزم به همراه داشتن تجهيزات
حفاظتی در طول مدت موظف میبا شند و پيمانکار ملزم به دريافت مجوز قانونی ا ستفاده ازتجهيزات مذكور
میباشد .
در هر مقر بايد حداقل 2عدد ا سپري گاز ا شک آور 3 ،د ستگاه بی سيم جهت برقرار ارتباط داخلی عوامل
حفاظت2 ،دستگاه شوكر 3 ،عدد باتوم ،دو عدد سوت ،دو عدد چراغ قوه و  2عدد دست بند موجود باشد.
-15پيمانکار موظف ا ست ن سبت به دريافت پروانه فعاليت به ميزان مدت قرارداد و صالحيت رتبه يک و دو
كشوري از نيروي انتظامی و تاييد صالحيت از مركز حراست بنياد اقدام نمايد.
 -11پيمانکار موظف به تأمين نيروي انسرررانی مورد نياز در چارچوب بررروابط مورد تأييد دسرررتگاه نظارت و
همچنين محافظت از ساختمانهاي اداري ،اموال ،تأ سي سات و تجهيزات متعلق به مو س سه در محدوده وظايف
تعيين شده می باشد.
-12كليه خسارت ناشی از عدم اجراي صحيح وظايف محوله براساس گزارش مديريت حراست موسسه به
عهده پيمانکار میبا شد و مبلغ خ سارت پس از برر سی و تأييد نمايندگان كارفرما مت شکل از مدير تو سعه
مديريت و منابع ،مدير مجتمع موزه اي محل مربوطه ،مدير حرا ست مو س سه و پيمانکار تعيين ،و از اولين
پرداخت به پيمانکار و يا مطالبات يا سپرده تضمين حسن انجام كار قابل كسر خواهد بود.
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-13انجام اقدامات زير براي نگهبان در حين پسررت ممنو بوده و درصررورت مشرراهده مشررمول جرايم ذيل
خواهد شرد و در اولين پرداخت به پيمانکار يا مطالبات و يا سرپردهي تضرمين حسرن انجام كار قابل ك سر
خواهد بود.
شرح تخلف

رديف

مبلغ جريمه

1

استعمال دخانيات

 555/555ريال

2

خوردن و آشاميدن سر پست

 555/555ريال

3

پوشاندن سر و گردن به حدي كه نتواند بشنود

 555/555ريال

4

گوش دادن به راديو

 555/555ريال

5

تماشاي تلويزيون

 555/555ريال

6

روشن كردن آتش در شب

 555/555ريال

7

استفاده از تلفن همراه به هر نحو

 555/555ريال

8

ترک پست از حريم پستی

 1/555/555ريال

9

خوابيدن در زمان شيفت

 2/555/555ريال

15

اجازه ي عبور به اشخاص غير مجاز

2/555/555ريال

11

ترک پست كامل و عدم جايگزينی

 5/555/ 555ريال

12

تکرار ترک پست در ماه

 15/555/555ريال

تب صره  :براي صرف وعدههاي غذايی و اداي فري ضه نماز به گونهاي برنامه ريزي شود تا بمن عدم ترک
پست ،مشکلی در اجراي وظايف نگهبانان ايجاد نگردد.
 -14مو س سه و شركت هاي حفاظتی كه داراي سوابق كاري ه ستند در اولويت خواهند بود و متقا بيان
موظف به ارائه سوابق كاري كه شامل؛ رزومه شرح فعاليتهاي قبلی در امور حفاظتی در بخشهاي دولتی
و خصوصی میباشند وگواهی حسن انجام كار و ربايت نامه از كارفرمايان قبلی الزامی است.
تب صره  :متقا بيانی كه سه سال متوالی يا متناوب قرارداد براي اين مناق صه دا شته اند ،حق شركت در
مناقصه را ندارند.
 -15از هر پرداختی  %15علیالحساب بيمه تا دريافت مفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعی نزد مؤسسه
باقی میماند و پس از ارائه مفاصا حساب به موسسه ،مبالغ كسر شده عودت داده خواهد شد.
 -16پرداخت حقوق بايد در تاريخ  25هر ماه انجام شود و درغيراينصورت جريمه تأخير در پرداخت حقوق
نيروهاي پيمانکار (به ازاء هر روز تأخير)  %1كل مبلغ قرارداد ماهيانه میباشد.
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-17پيمانکار موظف ا ست در طول مدت قرارداد برا ساس نظر كار فرما كليه نيروهاي تابعه را تحت پو شش
بيمه تکميلی قرار دهد.
 -18رعايت كليه شرررايط عمومی  ،اختصرراصرری و آموزشرری مربوط به نگهبانان مطابق ماده  7/25قرارداد و
بندهاي مندرج در آن ماده.
– 19ارائه گواهينامه صالحيت ايمنی داراي اعتبار(در صورت عدم ارائه و يا نداشتن اعتبار گواهينامه  ،پاكت
پيشنهاد قيمت بررسی نخواهد شد).
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