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مقدمه
شهرداری تهران در نظر دارد از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به منظور ارائه  APIهای خدماتی از جمله پرداخت کرایه تاکسی
و نیز  APIهای وصول انواع مطالبات قابل دسترس که شامل بدهی طرح ترافیک و پارک حاشیهای ،عوارض سالیانه ملک و خودرو و
… که با عاملیت سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران است ،اقدام نماید.
پلتفرم شهر پی  ۲۵آذر سال  ۹۹با هدف فراهم کردن زیرساختی یکپارچه برای تعامل کیف پولهای پرداختی در شهر تهران رونمایی
شد .شهر پی درواقع نقش رابط بین سرویسهای شهری ،سامانههای مالی و خدمات عمومی برای بازیگران این حوزه را دارد .بسیاری
شهر پی در واقع پلتفرمی برای پرداخت آنالین کرایه تاکسی و همچنین وصول مطالبات و پرداخت بهای خدمات هست.
شهرداری تهران برای ارائه کلیه سرویس خدمات مالی به اپلیکیشنها ،از طریق پلتفرم شهر پی اقدامات الزم را انجام خواهد داد .از
سرویسهایی که تا کنون بر روی این پلتفرم ارائه شده میتوان به سرویسهای ملکی ،خودرویی ،پرداخت کرایه ،فروش بلیت برج
میالد و … اشاره نمود .هر یک از سرویسهای ارائه شده مکانیزم درآمدی مخصوص به خود را دارد .بهطور مثال به کارگزاران برای
طرح ترافیک  ۲درصد کارمزد و یا برای امالک  ۱درصد کارمزد داده میشود.
با توجه به فراخوان مذکور ،متقاضیانی که واجد شرایط هستند آمادگی خود را اعالم کرده و پس از آن ،ارزیابیهایی انجام میشود.
سپس با توجه به قراردادی که منعقد خواهد شد ،متقاضی تمامی سرویسهای مربوط به خدمات شهرداری را به اختیار خود میتواند
پیاده کند و بسته به سیاست خود تصمیم خواهد گرفت که کدام خدمت را ارائه کند.

موضوع فراخوان
شهرداری تهران در نظر دارد از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به منظور ارائه APIهای خدماتی از جمله پرداخت کرایه تاکسی
و نیز APIهای وصول انواع مطالبات قابل دسترس که شامل بدهی طرح ترافیک و پارک حاشیهای ،عوارض سالیانه ملک و خودرو و
 ،...با عاملیت سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران ،اقدام نماید.
از این رو تمامی متقاضیان واجد شرایط میتوانند تقاضای خود را بهمنظور اعالم آمادگی و ارزیابی به این سازمان ارسال نمایند.
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نحوه شرکت در فراخوان
کارگزارانی که قصد همکاری در این فراخوان را دارند ،میبایست مراحل زیر را طی نمایند
 .1ثب نام در سایت https://pact.tehran.ir
 .2ارسال نامه جهت اعالم آمادگی در خصوص فراخوان به دبیرخانه سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران.

 .3ارسال بسته پیشنهادی به صورت پاکت دربسته متناسب با مستند معیارهای ارزیابی به دبیرخانه سازمان واقع در:
حافظ شمالی  -نبش زرتشت شرقی – سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران

حق الزحمه
حقالزحمه کارگزار ،بابت وصول سرویسهای شهرپی در ادامه به تفکیک آمده است.

نحوه محاسبه حقالزحمه کارگزار بابت وصول عوارض طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا (زوج یا فرد سابق)
حقالزحمه کارگزار ،در ارتباط با وصول عوارض شهرداری تهران ،براساس تعرفه مشخصشده در مصوبات شورای اسالمی شهر تهران خواهد بود
و روال تسویهحساب و دریافت وجه مطابق با مفاد ماده  ۵قرارداد حاضر خواهد بود.
نحوه اجرا:
در رابطه با عوارض طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا (زوج یا فرد سابق) حسب مقررات جاری و مفاد «تبصره یکم ماده نهم دستورالعمل
اجرایی شماره  ۱60/۲6۲3/3۲۲3۱مورخ  ۱3۹8/۱۱/۱4شورای اسالمی شهر تهران و صورتجلسه شماره  ۲۲7۲4۵۵4مورخ ،۱400/04/۱3
امضاءشده فیمابین سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران و سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران» ،کارمزد به میزان
قطعی  %۲جهت تسویهحساب اقدامات قابلاجرا از مورخ  ۱400/0۱/0۱الی  ۱400/۱۲/۲۹به شرکت ،از طریق پیشخرید اعتبار و شارژ حساب
بانکی شهرپی تعلق میگیرد.
-۱

تسویهحساب مبالغ قابل پرداخت به کارگزار ،در بازههای زمانی  3ماهه انجام خواهد شد و جمع مبلغ حقالزحمه ،در بازه مذکور ،به

حساب بانکی شهرپی کارگزار واریز خواهد شد.
-۲

کارگزار میبایست نسبت به صدور صورتحساب به ازای مبالغ وصولشده برای ذینفع موضوع در شهرداری تهران اقدام نماید .پس

از تأیید مراتب توسط ذینفع ،اقدامات مقتضی توسط سازمان جهت تسویهحساب صورت خواهد پذیرفت.
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نحوه محاسبه حقالزحمه کارگزار بابت وصول عوارض پایدار
حقالزحمه کارگزار ،در ارتباط با وصول عوارض شهرداری تهران ،براساس تعرفه مشخصشده در مصوبات شورای اسالمی شهر تهران خواهد بود
و روال تسویهحساب و دریافت وجه مطابق با مفاد ماده  ۵قرارداد حاضر خواهد بود.
نحوه اجرا:
حسب مقررات جاری و مطابق با مفاد «ماده بیست ودوم الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی
ناشی از گسترش ویروس کرونا ،ابالغی به شماره  ۱60/۲6۵0/۲06۹مورخ  ۱3۹۹/0۲/۱۵شورای اسالمی شهر تهران و اصالحیه بعدی آن» ،که
طی آن شهرداری تهران (سازمان فناوری طالعات و ارتباطات) مجاز شده تا نسبت به خرید خدمات کارگزاری بهمنظور وصول عوارض پایدار
شامل :عوارض نوسازی ،عوارض کسبوپیشه و عوارض سالیانه خودرو و بهای خدمات مدیریت پسماند ،به میزان یک درصد  %۱از محل وصول
مطالبات مذکور به شرکتهای مذکور کارمزد از طریق پیشخرید اعتبار و شارژ حساب بانکی شهرپی در پرداخت نماید.
تسویه حساب مبالغ قابل پرداخت به کارگزار ،در بازههای زمانی  3ماهه انجام خواهد شد و جمع مبلغ حقالزحمه ،در بازه مذکور ،به حساب شهرپی
کارگزار واریز خواهد شد.

نحوة محاسبه حقالزحمه کارگزار بابت وصول بهای خدمات فروش بلیت
حقالزحمه کارگزار ،جهت اخذ بهای خدمات بهمنظور فروش بلیت و سایر خدمات برخط شهرداری تهران مانند بلیت اماکن ورزشی ،تفریحی،
فرهنگی و مانند آن ،براساس تعرفههای اعالمی و با مجوز کتبی صادره از باالترین مقام حوزه متولی ارائه خدمت خواهد بود.
نحوه اجرا:
 -1در مواردی که خدمت مورد نظر فاقد تعرفه مصوب باشد ،هر مبلغی که در فراخوانی سرویس اعالم میشود که سامانه تخصصی آن
حوزه برای ارائه خدمت استعالم مینماید ،مالک عمل جهت کسر از حساب بانکی شهرپی کارگزار خواهد بود.
 -2انتفاع کارگزار از بابت ارائه خدمت مورد نظر ،به صورت دریافت تخفیف نسبت به قیمت مصوب هر خدمت و فروش خدمت به شهروندان
با قیمت مصوب و انتفاع از مابهالتفاوت حاصله ،است.
 -3شرکت حق فروش خدمت به قیمتی بیش از قیمت مصوب اعالمی را ندارد .در این مورد هرگونه تغییر در نرخ تخفیف و تاریخ اعمال
آن در محاسبات ،در پرتال شهرپی اطالعرسانی خواهد شد.
«برای مثال در رابطه با فروش انواع بلیت مراکز فرهنگی ،تفریحی و تاریخی متعلق به شهرداری تهران ،درصدی تخفیف نسبت به
قیمت مصوب بلیت حسب سیاستهای ابالغی به سازمان ،در نظر گرفته خواهد شد و در سامانه اعمال میگردد».
 -4در مواردی که ارائة خدمت مشمول هیچیک از بندهای یادشده نباشد ،هیچگونه کارمزد و تخفیفی از سوی سازمان به شرکت پرداخت
نخواهد شد و پیادهسازی و ارائة خدمت بر روی اپلیکیشن و درگاه شرکت به اختیار خود شرکت خواهد بود.

نحوه محاسبه حقالزحمه کارگزار بابت وصول بهای خدمات پارک حاشیهای
حقالزحمه کارگزار ،در ارتباط با وصول بهای خدمات پارک حاشیهای ،براساس اختیارات واصله خواهد بود که متعاقباً به کارگزار اعالم
خواهد شد و روال تسویهحساب و دریافت وجه مطابق با مفاد ماده  ۵قرارداد حاضر خواهد بود.
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نحوه محاسبه حقالزحمه کارگزار بابت وصول کرایه تاکسی
کارگزار بابت وصول بهای کرایه تاکسی در سطح شهر تهران ،هیچگونه کارمزدی دریافت نخواهد کرد و این خدمت بهصورت رایگان توسط کارگزار
صورت خواهد پذیرفت.

تماس با ما
کارگزاران میتوانند در خصوص پرسشهای خود ،با سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران از راههای ارتباطی زیر در ارتباط باشند.

شماره تماس:
84169541
84169064
84169781
84169588
84169891

ایمیل :موضوع ایمیل "فراخوان شهرپی  -نام شرکت درخواستدهنده" باشد.
alvand-a@tehran.ir

5

