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

 خالصه استعالم بها
 

ديف لذا قیمت پیشنهادی خود را در ر .را به بخش خصوصي واگذار نمايدبازرسي سازمان حمل و نقل شهرداری بافق خدمات انجام شهرداری بافق در نظر دارد 

نسبت به اجرای آنها  شهرداری بافقتا در صورت تائید  در سامانه ستاد بارگذاری گردد 52/33/99مورخ  شنبهروز  00/31تا ساعت مربوطه درج نموده و حداکثر 

 .اقدام شود

 (ريال)مبلغ كل (ريال)قيمت هر واحد مقدار شرح  فعاليت

   گزارش 021 قبازرسي سازمان حمل و نقل شهرداري بافانجام خدمات 

 : (ريال ) مبلغ كل به حروف 
 

 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد يا قبول هر پیشنهاد مختار است -3

 :پیمانكار بايستي خدمات بازرسي سازمان حمل و نقل را به شرح ذيل انجام دهد -5

نطباق سرويس های انجام شده با مسیر و ساعت موظف و ارائه گزارش و کنترل انجام سرويس ها ، همچنین ا GPSکنترل خطوط واحد از طريق نرم افزار  -5-3

 .تخلفات به صورت روزانه و ارائه گزارش کلي ماهیانه جهت بررسي صورت وضعیت شرکت همچنین کنترل خطوط واحد از طريق نرم افزار

با مسیر و ساعت کشیک و ارائه گزارش روزانه تخلف و ارائه گزارش کنترل فعالیت تاکسیراني در سطح شهر، کنترل انجام کشیک تاکسیراني از نظر تطابق  -5-5

 .کلي ماهیانه

گردد و ارائه کنترل تاکسي تلفني های شهرستان و نظارت بر فعالیت نمايندگي های تاکسي تلفني و وانت بار يا هر صنفي که بعداً از طريق سازمان ابالغ  -5-1

 .گزارش روزانه و ماهیانه

 .يت های ويژه اعالم شده از طرف سازمان حمل و نقلانجام مأمور -5-4

 .ساعت در طول روز مي باشد که براساس فصول سال برنامه ريزی و ابالغ خواهد شد 35ساعات فعالیت و حضور بازرس در سطح شهر  -5-2

 .ی از صورت تأيید و پرداخت مي گردددر بررسي صورت وضعیت ساعات حضور در شهر و کیفیت نظارت از طرف دستگاه نظارت ارزيابي و درصد -5-6

ا توجه به انجام خدمات مربوط به شارژ کارت شهروندی شهروندان توسط باجه های مورد تأيید سازمان و شهرداری و نظارت و کنترل بر عملكرد آنها که ب -5-7

 .ساعت کارکرد باجه شارژ کارت هزينه آن به شرکت پرداخت خواهد شد

ت قانوني بعهده برنده استعالم خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارك از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات پرداخت کلیه کسورا -1 

پیمانكار  (صورت وضعیتها)قانوني مزبور از قیمت کل پیشنهادی مي باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و ساير کسورات قانوني متعلقه را از مطالبات 

 .کسر و به حساب مراجع مربوطه واريز نمايد

 . مي باشد عقد قراردادماه شمسي از تاريخ  35مدت زمان اجرای کار  -4

انجام مي گیرد (  3400سال ) موکول شود، تعديل به آن بخشي از قرارداد که در سال بعد (  3400سال ) در صورتي که انجام بخشي از قرارداد به سال بعد  -2

براساس افزايش اعالم شده توسط اداره کار، رفاه و امور اجتماعي مي باشد و کارفرما صرفاً هرگونه افزايش  3400تعلق مي گیرد و پرداخت حقوق کارگران در سال 

 . پرداخت مي نمايد 5/3را با اعمال ضريب  3400اعالم شده توسط اداره کار، رفاه و امور اجتماعي در سال 

درصد مبلغ پیشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكي يا اسناد خزانه به عنوان  30و عقد قرارداد معادل  هنگام تنظیم -6

 . سپرده تا زمان تحويل قطعي دريافت مي دارد

های مربوط به  هزينه کلیهسئولیت آن بر عهده شرکت مي باشد و موسیله نقلیه بازرسي از طرف سازمان در ساعات فعالیت در اختیار شرکت قرار گرفته و  -7

بیمه شخص و و انجام کلیه عملیات سرويس و تعمیرات ... سوخت ، الستیک، روغن ماشین آالت و  تامین کلیه ابزارآالت و قطعات يدکي و مواد مصرفي مورد نیاز ،

 باشد مي تعهد پیمانكار در هزينه های ناشي از تصادف و رانندگي و ماييراهن تخلفات برعهده و هزينه کارفرما مي باشد وثالث و بدنه 

 نفر مي باشد و پیمانكار با هزينه خود 1با توجه به اينكه قرارداد حجمي مي باشد، پیمانكار بايد حداقل ها را رعايت نمايد و حداقل تعداد نیرو مورد نیاز در روز  -8

ريال در نظر بگیرد و برای دو نفر  5252005000پیماتكار بايستي برای يک نفر نیرو ماهانه مبلغ ثابت . اقدام مي نمايدنسبت به تأمین آنها طبق لیست آنالیز نیروها 

 :نیروی ديگر طبق بندهای زير عمل نمايد



 

لیست حضور و قبل از پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران ارائه نمايد و براساس  پیمانكار موظف است ماهانه پرينت لیست حضور و غیاب و فیش حقوقي را: 8-3

 ريال از  250005000تعطیل کاری  اعمال گردد و در صورت عدم ارائه لیست حضور و غیاب و فیش حقوقي به کارگران به ازای هر نفر مبلغ  غیاب، اضافه کاری و

 تكرار، قرارداد به صورت يكطرفه از سوی کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پیمانكار به نفعصورت وضعیت پیمانكار کسر مي گردد و در صورت 

تايید لیست حضور وغیاب وکارکرد برعهده نماينده کارفرما مي باشد وپرداخت طبق . کارفرما ضبط مي گردد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشت

 که پیمانكار حق هیچ کونه اعتراضي ندارد لیست تايید شده مي باشد

حقوق و  در صورت شكايت کارگر از پیمانكار به مراجع قانوني به جهت عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و يا عدم پرداخت پايه سنوات يا عدم پرداخت: 8-5

ز سوی کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پیمانكار به نفع مزايا و غیره و محكوم شدن پیمانكار از سوی مراجع قانوني، قرارداد به صورت يكطرفه ا

 .کارفرما ضبط مي گردد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشت و کارفرما در اين مورد هیچگونه مسئولیتي نخواهد داشت

 .اخراج و بكارگیری نیرو بايد با هماهنگي دستگاه نظارت باشد: 8-1

  .توزيع نمايد خود روز تعطیل کاری ماهانه بین پرسنل 8ساعت اضافه کار ماهانه و  380ملزم مي باشد  پیمانكار: 8-4

الزم به ذکر است در صورت عدم . لذا پیمانكار بايستي قبل از هر صورت وضعیت لیست پرداختي را به دستگاه نظارت تحويل تا بر اساس تايیديه نهايي انجام پذيرد

 .درصد از صورت وضعیت پیمانكار کسر مي گردد 50مانكار، مبلغ معادل اضافه کاری و تعطیل کاری با اعمال ضريب پرداختي از سوی پی

 .ريال بن کاال بابت مراسم خاص با هماهنگي ناظر تحويل نیرو نمايد 650005000 مبلغ پیمانكار موظف است سالیانه: 8-2

باقیمانده % 20از هزينه های بیمه به عهده پیمانكار و %  20کارگران اقدام نمايد ضمنا  ( بیمه ايران)كمیلي پیمانكارموظف مي باشد نسبت به پرداخت بیمه ت: 8-6

ريال جهت بیمه تكمیلي کارگران در قیمت پیشنهادی درنظر بگیرد که در صورت افزايش يا کاهش، با  557625000پیمانكار ماهانه مبلغ . به عهده پرسنل مي باشد

نوع بیمه تمكیلي و شرکت بیمه کننده و سقف تعهدات آن از طرف دستگاه نظارت اعالم مي . ارت به نسبت به مبلغ فوق اضافه يا کسر مي گرددنظر دستگاه نظ

 .گردد

ر صورت عدم پیمانكار متعهد مي گردد توانايي مالي پرداخت يک ماه حقوق و مزايای پرسنل و کارکنان خود را بدون هیچ گونه تأخیری داشته باشد و د -9

 .در صد باالسری کسر مي گردد و  پیمانكار حق هیچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت 32پرداخت، از صورت وضعیت پیمانكار به اضافه 

 رار نگرفت ظرف پیمانكار مكلف است فرد يا افرادی از کارکنان خود را که صالحیت تخصصي يا عمومي آن ها از طرف دستگاه نظارت قرارداد مورد تايید ق: تبصره

 .مدت يک هفته تغییر و افراد واجد شرايط ديگری را با تايید دستگاه نظارت با رعايت ساير بندهای اين قرارداد جايگزين نمايد

ريمه در نوبت ريال به عنوان ج 750005000، مبلغ صورت عدم انجام هر يک از تعهدات فوق الذکر که مبلغ جريمه ای برای آن درنظر گرفته نشده است در -30

كطرفه قرارداد و اول و در صورت تكرار دو برابر مبلغ اولیه جريمه از صورت وضعیت پیمانكار کسر مي گردد و در صورت تكرار در نوبت سوم کارفرما حق فسخ ي

 .ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار را دارد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضي ندارد
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