
 .گرددمراجعه  سامانه ستاداين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در استعالم ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به 

 استعالم بها خالصه
 

. را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ذيلبه شرح جدول محاسبه، صدور، توزيع و وصول فيش عوارض كسب و پيشه و پسماند شهرداری بافق در نظر دارد 

تا در  در سامانه ستاد بارگذاری گردد 52/33/99مورخ  شنبهروز  00/31اعت سلذا قيمت پيشنهادی خود را در رديف مربوطه درج نموده و حداكثر تا پايان 

 .صورت تائيد كميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل قيمت هر واحد مقدار شرح  فعاليت

   مورد 0571 عوارض كسب و پيشه

   مورد 0111 عوارض پسماند

  :(ريال ) مبلغ كل 

 :(ريال ) ل به حروف مبلغ ك
 

 :شرايط استعالم

و پس از انجام مراحل زير  را به شرح ذيل انجام دهد و وصول فيش عوارض كسب و پيشه و پسماند محاسبه، صدور،توزيعپيمانكار موظف است   -3

 :درصد مبلغ كل پيشنهادی متناسب با عوارض مربوطه را با تاييد دستگاه نظارت دريافت خواهد كرد00

  :عوارض كسب و پيشه و پسماندفيش  حاسبه، صدور و توزيعم( الف

 شهرداريعوارض و بهاي خدمات محاسبه عوارض كسب و پيشه و پسماند براساس تعرفه هاي  -0

 صدور فيش عوارض كسب و پيشه و پسماند -0

 توزيع فيش عوارض بصورت حضوري -3

 پاسخگويي به مراجعات مردمي و رفع اشكاالت -4

درصد باقي مانده مبلغ كل پيشنهادی متناسب با عوارض مربوطه با تاييد دستگاه 00كه در صورت وصول ض كسب و پيشه و پسماند وصول عوار (ب

درصد باقي مانده مبلغ كل پيشنهادی متناسب با 10نظارت پرداخت خواهد گرديد و در صورت انجام كليه مراحل زير به جز مرحله دريافت مبلغ عوارض 

 .با تاييد دستگاه نظارت پرداخت خواهد گرديدعوارض مربوطه 

 ليست از فيش هاي پرداخت شده و پرداخت نشده ندريافت آخري -0

 تماس با مالك و مراجعه حضوري -0

در محل ملك و تحويل و ثبت رسيد و مشخصات  posمتصدي با استفاده از دستگاه /در صورت امكان وصول همزمان مبلغ عوارض از مالك -3

 در سيستم

 پيگيري مكرر و اخطار به منظور وصول عوارض در محل وصول يا در محل ملك براساس ضوابط -4

 55تشكيل پرونده و ارسال اطالعات واحدهاي عدم همكاري به كميسيون ماده  -7

 پيگيري صدور راي كميسيون -6

 (مكاري كارشناسان حقوقي در صورت نياز با استفاده از ضوابط قضايي و ه) پيگيري فرايند وصول مبلغ عوارض -5

 عوارضحصول نتيجه و دريافت مبلغ  -8

 شهرداري ارسال اطالعات به واحد درآمد -9

 :بايست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده و به شرح ذيل ارائه گردد كليه اسناد استعالم مي -5

و آگهي تأسيس و تغييرات و  (ا موضوع استعالم مطابقت داشته باشدموضوع اساسنامه ضرورتا بايستي ب)  رونوشت مصدق اساسنامه: اشخاص حقوقي( الف

 .آخرين آگهي در مورد دارندگان امضای مجاز پيشنهاد دهنده برای اسناد مالي و تعهد آور، رونوشت شناسنامه و كارت ملي مدير عامل شركت

مور محوله در زمان تعيين شده در هر ابالغ كه توسط كارفرما مشخص مي بايست نسبت به انجام ا پيمانكارمي باشد و شمسي ماه  35 مدت زمان قرارداد -1

 ( ريال 200000000به ازای هر روز تاخير جريمه معادل )مي شود پيمانكار مي گردد اقدام نمايد و در صورت تاخير در انجام ابالغ مربوطه جريمه تاخيرات شامل 

 .يمانكار مي باشد و كارفرما تعهدی در اين خصوص نداردتجهيزات، امكانات ، ابزار و وسايل كار به عهده پ كليه -0

 



 

مواد مصرفي و غير مصرفي ، فرمهای برداشت  ،، دوربين عكاسي GPSسخت افزارهای مورد نياز از قبيل رايانه ، چاپگر ، اسكنر ،تهيه تمامي : 3تبصره

 .باشد يره بر عهده پيمانكار ميغهزينه های مصرفي اعم از پرينت و كپي فرمهای الزم و اطالعات، پيش آگهي و 

 تهيه مكان استقرار برعهده كارفرما مي باشد : 5تبصره

 .يچ گونه تعديل يا اضافه بها به قرارداد مذكور تعلق نخواهد گرفت ه -2

 .به عهده خود پيمانكار مي باشد غذای مصرفيبر عهده پيمانكار است و همچنين تهيه وسيله حمل و نقل و ابزارآالت مورد نياز جهت عمليات ميداني  -0

كه نيرويي را كارفرما تأييد ننمود پيمانكار  صورتي اين نيروها بايد به تاييد كارفرما برسند و درو باشد  تأمين كليه نيروهای انساني به عهده پيمانكار مي -7

با توجه به اينكه كاركنان بنا به دستور پيمانكار كار مي كنند و از پيمانكار حق  و يد كارفرما مي باشد اقدام نمايندنيرويي كه مورد تاي موظف به جابجايي وی با

فرمای كارگران، الزحمه دريافت مي نمايند، هيچگونه رابطه كارفرمايي و كارگری فيما بين كارفرما و كاركنان پيمانكار وجود نداشته و نخواهد داشت و كار

 فيمانكار مي باشد و پرداخت حقوق و مزايای آنان و همچنين پاسخگويي به دعاوی احتمالي مطروحه از ناحيه كاركنان در شعب تشخيص و حل اختالشركت پ

عهده  بهاداره كار و امور اجتماعي و همچنين پاسخگويي به كليه دعاوی احتمالي حقوقي و جزايي در مراجع قضايي و شبه قضايي و اداری و مشابه آن  

 .پيمانكار از هم اكنون برائت ذمه كارفرما را بدون قيد و شرط پذيرفته و حق هيچگونه اعتراضي ندارد. پيمانكار مي باشد

در  در صورتيكه به هر دليلي شكايتي از سوی يكي از شهروندان. افراد منتخب شده بايد برخورد مناسب با شهروندان را در اولويت كار خود قرار دهند : 3تبصره

ان هرگونه خسارت مي ارتباط با برخورد غيرصحيح نيروهای پيمانكار به كارفرما اعالم گردد كارفرما با اين موضوع برخورد خواهد نمود و پيمانكار موظف به جبر

 ر اعالم نمايد و پيمانكار موظف خواهدباشد درضمن كارفرما مخير خواهد بود با ذكر دليل ،درخواست تعويض هر كدام از نيروهای مستقر در پروژه را به پيمانكا

روز نيروی جايگزين را به كارفرما معرفي نمايند هر چند در طول اين مدت نمي بايست خللي در كار پيمانكار به واسطه معرفي اين نيرو  7 بود ظرف مدت 

 .حادث شود

 به عهده پيمانكار مي باشدو قراردادی كليه كسورات قانوني  -8

 .  كه كارفرما اعالم مي نمايد در جلسه شركت نموده و گزارش شفاهي از اقدامات پيشرفت كار خود ارائه نمايند در هر روزیپيمانكار موظف است  -9

 .يردگ به اين قرارداد تعلق نمي يپيش پرداختهيچگونه  -30

رسي كليه اطالعات كسب شده و ساير مدارک و گزارشات تهيه شده محرمانه بوده و پيمانكار متعهد به حفظ امنيت آن ها و جلوگيری از هرگونه دست -33

و بديهي است پيمانكار مجاز به ارائه به غير يا بهره برداری از آن ها در غير از چارچوب اين قرارداد چه در زمان اجرا و چه بعد غيرمجاز و سوء استفاده مي باشد 

ه و پاسخگو از آن نبوده و درصورت عدم رعايت اين موضوع ضمن محفوظ بودن حسن تعقيب قضايي برای كارفرما پيمانكار متعهد به جبران كليه خسارات وارد

 . به تبعات و آثار ناشي از آن خواهد بود 

قرارداد از حجم، زمان و مبلغ آن اضافه يا كسر نمايد، بدون آنكه در % 52تا ميزان پيمانكاركارفرما مي تواند در طول مدت قرارداد با اطالع كتبي به   -35

 ملزم به قبول آن مي باشدپيمانكارواحد بهاء و شرايط قرارداد تغييری حاصل شود و 
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