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A – CÁC THỦ TỤC MỜI THẦU 
 
 

1. NGÔN NGỮ CỦA GÓI THẦU 
 

Hồ sơ mời thầu cũng như toàn bộ các thông báo mời thầu phải được soạn thảo bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. 
 
Tuy nhiên, toàn bộ các tài liệu chứng minh năng lực của nhà dự thầu sẽ phải được trình bày bằng ngôn ngữ gốc 

của văn bản.  
 

2. ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
 

Một nhà dự thầu phải là một thực thể cá nhân cấu thành công ty, được thành lập và đăng ký ở Việt Nam, và được 

vận hành theo Pháp luật của quốc gia này. Tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng để xác định quốc tịch của các nhà thầu 

phụ và nhà cung cấp được sử dụng bởi nhà thầu chính.  
 

3. HỒ SƠ CẤU THÀNH GÓI THẤU 
  

Gói thầu sẽ bao gồm các tài liệu sau: 
 

a) Một biểu mẫu đệ trình, được điền đầy đủ (xem Phụ lục 3) 
 
b) Các tài liệu chứng minh rằng Nhà thầu có các năng lực yêu cầu (xem điểm 4.) 

 

4. TÀI LIỆU CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA NHÀ DỰ THẦU 
 

Để thiết lập các năng lực yêu cầu nhằm thực hiện Thỏa thuận, Nhà thầu sẽ cung cấp toàn bộ các tài liệu sau. 
 
Năng lực kỹ thuật và chuyên môn:  

 
- Giấy phép của công ty (công ty phải chứng minh kinh nghiệm hoạt động hơn 3 năm);   



 

- Trình bày các tài liệu tham khảo về việc thực hiện vận chuyển hành khách; 
- Thông tin của các nhân sự cổ đông trong công ty (với bản sao các giấy tờ tùy thân);  
- Số lượng nhân viên biên chế dài hạn và ngắn hạn trong công ty; 
- Sơ đồ tổ chức của công ty với tên và thông tin liên lạc của những người quản lý và các cán bộ quản lý; 
- Danh sách đội xe hiện có bao gồm nhãn hiệu, công suất và năm hoạt động dịch vụ của phương tiện (đính 

kèm bản sao của các tài liệu hành chính);  
- Bản sao / Bản chụp (tối thiểu 200 dpi) các giấy phép lái xe của tài xế được đề xuất; 
- Sơ yếu lý lịch các nhân sự đề xuất cho các vị trí của người đi cùng và điều phối viên. 

 
Năng lực kinh tế và tài chính: 

  
- Doanh thu khai báo dịch vụ thuế Việt Nam của 3 năm gần nhất; 

 
Việc trao Hợp đồng của Nhà thầu tùy thuộc vào kết quả tích cực của xác định này. 

 

5. TIỀN TỆ CHO GÓI THẦU VÀ CHO VIỆC THANH TOÁN 
  

Các hồ sơ dự thầu sẽ được ấn định bằng Đồng Việt Nam (VND) và bằng Euro (€). Các thanh toán cho Thỏa thuận 

sẽ được thực hiện theo cùng phương thức.  
  
6. TIỀN GỬI CỦA GÓI THẦU 

  
Các hồ sơ dự thầu sẽ được gửi trước 16h00 ngày 28/02/2020 bằng chuyển phát nhanh với Xác nhận đã nhận theo 

địa chỉ sau:  
 
Văn phòng Hội Cha mẹ học sinh Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras 
Đường 11, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh 

 
Một bản sao kỹ thuật số của hồ sơ dự thầu cũng sẽ phải được gửi bằng email trước 16h00 ngày 28/2/2020 vào địa 

chỉ sau: transport.scolaire@upmd.fr  
 

7. BẢO MẬT THÔNG TIN / XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 
 

Bất cứ nỗ lực nào từ nhà thầu làm ảnh hưởng đến UPMD khi đánh giá hồ sơ dự thầu hoặc khi quyết định trao thầu, 

dù với cách thức nào, cũng sẽ dẫn đến việc từ chối hồ sơ dự thầu. 

 

Không một ai trong số các nhân viên của bên dự thầu hoặc của một nhà cung cấp dịch vụ thay mặt cho cơ quan ký 

kết tham gia thực hiện thủ tục hoặc có khả năng làm ảnh hưởng đến kết quả, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, có 

lợi ích tài chính, kinh tế hoặc lợi ích cá nhân khác, mà có thể được coi là thỏa hiệp với sự công minh hay độc lập 

của họ trong phạm vi quy trình đấu thầu. 

 

8. ĐẢM BẢO VIỆC THỰC HIỆN TỐT 
  

Trong vòng hai tám (28) ngày sau khi nhận  được thông báo của UPMD về việc trao hợp đồng, Bên dự thầu được 

chọn sẽ ký kết Bản thỏa thuận Đối tác với UPMD.  
Bản thỏa thuận Đối tác là một giấy bảo lãnh đạo đức. Giấy này phải được tôn trọng bởi Nhà dự thầu được chọn để 

tiếp tục được xem như người giữ thỏa thuận trong suốt thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu.  

 

9. TRÌNH BÀY GIẢI PHÁP VẬN TẢI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT 
 

Nhà cung cấp phải cung cấp một bản trình bày chi tiết giải pháp vận tải đề xuất theo nhu cầu của UPMD, bao gồm: 

chi tiết các phương tiện được sử dụng (số lượng và loại, số chỗ), các điểm đón đề nghị, giờ hỗ trợ hành khách và 

một giải trình chức năng của dịch vụ cho mục đích đảm bảo chất lượng tốt của việc hỗ trợ người dùng.  
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10. CUNG CẤP TÀI CHÍNH 
 

Nhà cung cấp sẽ trình đề xuất tài chính và kỹ thuật của mình bằng tiếng Pháp trong một phong bì khác với đề xuất 

giá cho người sử dụng.  

 

Gửi hồ sơ dự thầu: các hồ sơ dự thầu phải được gửi trước 16h00 ngày 28/2/2020 bằng chuyển phát nhanh với Xác 

nhận đã nhận theo địa chỉ sau: 

 

Văn phòng Hội Cha mẹ học sinh Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras 

Đường số 11, Phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh 
 

Một bản sao kỹ thuật số các hồ sơ dự thầu kỹ thuật và tài chính cũng phải được gửi bằng email trước 16h00 ngày 

28/2/2020 vào địa chỉ sau: transport.scolaire@upmd.fr 

 

11. CÁC TIÊU CHÍ TRAO THẦU 
 

Giá thành không phải là tiêu chí duy nhất của việc trao thầu. 
 
Việc Nghiên cứu các hồ sơ và lựa chọn nhà cung cấp sẽ dựa trên các cơ sở sau; 
 

Chất lượng của hồ sơ hành chính (20%), 
Chất lượng của hồ sơ kỹ thuật (40%)  
Chất lượng của đề xuất tài chính (40%) 

 
Các nhà cung cấp tham gia  đấu thầu có thể được mời trình bày đề xuất kỹ thuật và tài chính của họ với các đại 

diện của UPMD. 
 

12. KÝ KẾT THỎA THUẬN 
  

Trước khi hết thời hạn gọi thầu (31/3/2020), UPMD sẽ thông báo quyết định của mình bằng văn bản cho Bên dự 

thầu được chọn. 
 
Đồng thời, UPMD sẽ trao đổi các kết quả gọi thầu cho các bên dự thầu khác bằng cách cung cấp các thông tin sau: 
  

1. Tên của mỗi bên dự thầu đã gửi đề xuất,  

2. Số tiền các đơn thầu đã được thông báo khi mở thầu,  

3. Tên của các bên dự thầu bị từ chối đề xuất và lý do từ chối 

4. Tên của Bên dự thầu được chọn, số tiền dự thầu cũng như thời hạn và tóm tắt phạm vi thỏa thuận được 

trao. 

 

 

 

 

B – CHI TIẾT CỦA TÀI LIỆU MỜI THẦU (MÔ TẢ DỊCH VỤ YÊU 

CẦU) 
 

 

13. MÔ TẢ DỊCH VỤ 
 

UPMD của Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras, chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ đưa đón học sinh cho 

trường học, đưa ra lời gọi thầu cho dịch vụ đưa đón học sinh của LFI Duras cho các năm học sau: 
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 2020/2021 

 2021/2022 

 2022/2023 

 

Số hành khách để Đưa đón học sinh cho trường học được ước tính khoảng 950 học sinh. Các học sinh trong độ 

tuổi từ 3 đến18. 

 

14. ĐỊNH NGHĨA 
 

Nhà cung cấp : công ty được lựa chọn bởi UPMD sau khi gọi thầu công khai để thiết lập một hệ thống vận chuyển 

trường học. 

Nhà vận chuyển : một hoặc nhiều doanh nghiệp vận chuyển được lựa chọn như các nhà thầu phụ của Nhà cung 

cấp 

UPMD : Hội Cha mẹ học sinh trường Marguerite Duras, chịu trách nhiệm gọi thầu và ký kết thỏa thuận đối tác với 

Nhà cung cấp. 

 

15. CÁC NGHĨA VỤ CỦA NHÀ CUNG CẤP 
 

Đảm bảo việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được mô tả dưới đây, trực tiếp hay gián tiếp của một hoặc nhiều nhà vận 

chuyển do mình lựa chọn, theo chấp thuận trước và rõ ràng của UPMD. 

 

Nếu có nhà vận chuyển là nhà thầu phụ, Nhà cung cấp sẽ phải thỏa mãn toàn bộ các nghĩa vụ pháp lý và quy định 

theo các yêu cầu của pháp luật Việt Nam, và chứng minh cho UPMD.  

 

Nhà cung cấp sẽ phải đáp ứng các nhu cầu của trường học cho những vấn đề liên quan đến giờ giấc và các điều 

chỉnh sau đó. 

 

15.1. VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ 

 

15.1.1. ĐỘI XE 

 

 Tình trạng của xe bus : tuổi thọ của các xe bus phải dưới 10 năm và tuân thủ các quy định hiện hành 

 Số lượng xe bus được xác định theo số lượng người dùng từng điểm, các tuyến và kích thước của xe bus 

 Kích thước của xe bus : được xác định theo số lượng người dùng: xe nhỏ 10/15 chỗ và xe bus loại trung 

25/30 chỗ, xe bus 45 chỗ - dành 1 chỗ cho người đi cùng  

 Biển hiệu cho các xe bus với tên của nhà cung cấp và «Enfants à Bord (Children on board- Có trẻ em trên 

xe)» + đánh số thứ tự và nghiêm cấm Nhà cung cấp và các nhà thầu phụ vận chuyển sử dụng xe bus làm 

phương tiện quảng cáo, bên ngoài và bên trong xe. 

 Không gian bên trong xe bus phải cho phép đặt túi xách của các bé mà không làm cản trở lối đi lại trên xe 

 Xe bus tăng cường được cung cấp bởi nhà thầu phụ vận chuyển, được dùng trong trường hợp sự cố hoặc 

tai nạn 

 Tài xế của những xe bus này phải biết toàn bộ hành trình vì có thể cần phải thay thế để di chuyển giữa hai 

điểm 

 Cấm các loại ghế gập 

 Đề nghị nhà cung cấp sử dụng các xe bus có mức an toàn và điều hòa/ lọc không khí gần với tiêu chuẩn 

quốc tế càng nhiều càng tốt.  

 

15.1.2. THIẾT BỊ TRÊN XE 

 

 Đai an toàn ở mỗi ghế 

 1 GPS + ứng dụng theo dõi xe bus 

 1 điện thoại di động 

 1 tam giác hoặc tấm báo hiệu 



 

 1 bộ sơ cứu y tế 

 Bình chữa cháy hydrocacbon với số lượng quy định 

 Chỗ để chai nước uống cá nhân 

 Áo phản quang màu vàng ứng với số lượng chỗ ngồi của xe bus 

 

Cung cấp bổ sung các thiết bị an toàn hoặc thiết bị theo dõi đều được đánh giá cao. 

 

15.1.3. BẢO TRÌ VÀ KIỂM TRA 

 

 Các xe bus cần phải được bảo trì chăm sóc và lau chùi hàng ngày 

 Nhà thầu phụ vận chuyển bảo đảm tình trạng của các phương tiện và phải thực hiện kiểm tra kỹ thuật 

hoàn chỉnh trước mỗi lần khai giảng 

 Hàng ngày cần phải kiểm tra bên trong (đai, điều hòa không khí, bộ sơ cứu, búa phá kính, bình cứu 

hỏa…)  và bên ngoài (đèn pha, đèn xi nhan, lốp, phanh, cửa…)  và sửa cần ngay nếu cần. 

 

Nhà cung cấp trình một bản sao các báo cáo bảo trì và kiểm tra sẽ được hàng tháng cho ủy ban giao thông 

của UPMD. 

 

15.2. BẢO HIỂM 

 

Nhà cung cấp cam kết đăng ký toàn bộ bảo hiểm do Pháp luật Việt Nam yêu cầu đối với dịch vụ vận tải hành 

khách/ vận tải trường học. 

 

15.3. NGÀY VẬN HÀNH, KỲ NGHỈ, TUYẾN 
 

 Dịch vụ hoàn chỉnh phải được đảm bảo đầy đủ từ thứ hai đến thứ sáu. 

 Không có dịch vụ trong các thời gian nghỉ lễ của trường học theo lịch học của mỗi năm. 

 Các tuyến được xác định theo số hành khách, các địa chỉ đón/ trả, các thời khóa biểu 

 Các tuyến sẽ được đề xuất bởi Nhà cung cấp theo các địa chỉ trao đổi và theo các tiêu chí sau: 

 Thời gian tối đa trên xe để đi và về: 1h30 từng hành trình 

 Các điểm đón và trả theo nhóm (được xác định theo mức độ tập trung hoặc khoảng cách của các gia đình) 

 Giờ xe bus đến trường: 7h45 

 Giờ xe bus xuấtphát rời trường: 4 xe khởi hành với giờ khác nhau (14h, 15h, 16h, 17h) và một xe khởi 

hành bổ sung lúc 18h thứ tư. 

 Với các quận 4 và 7, cần phải dự kiến cho hai xe bus riêng biệt để tránh vượt quá khoảng thời gian 1h30 

của hành trình 

 Với quận 2, các xe bus tối đa dưới 24 chỗ và 5T cần phải được lập dựa trên chuyến về trừ khi có sự cho 

phép của cơ quan có thẩm quyền 

 Các tuyến đường sẽ thực hiện và thời gian của hành trình được thử nghiệm 1 tháng trước khi vào học 

 Thông tin cho các phụ huynh về tuyến của xe bus của con mình 15 ngày trước khi vào học: số xe, giờ và 

địa điểm hỗ trợ chính xác vào buổi sáng và trở lại vào cuối ngày. 

 Giờ giấc và các địa điểm đón/ trả sẽ được chốt vào ngày 1/10. 

 

Một danh sách các điểm đón hiện tại được đính kèm theo tài liệu này (phụ lục 1) và cho phép hiển thị các 

điểm đón hiện tại của năm học 2019/2020. Có thể sẽ có các thay đổi cho các năm học của hồ sơ mời thầu này 

tùy vào sự phân chia địa lý của người dùng nhưng các thay đổi này sẽ không đáng kể.  

 

Có thể sau khi thảo luận với UPMD và có sự chấp thuận của các phụ huynh để gộp một vài điểm lại với nhau 

nhằm tối ưu hóa thời gian và hành trình. Các điểm phụ trách không bị cố định và có thể thay đổi tùy theo vị trí 

nhà của người dùng của nhà trường và số lượng các học sinh mới trong năm. 

 

15.4. HÌNH THÀNH VÀ ĐIỂU CHỈNH (CÁC) TUYẾN 
 



 

Một danh sách các điểm đón hiện tại được đính kèm với tài liệu này (phụ lục1) và cho phép hiển thị các 

điểm đón tại chỗ của năm 2019/2020.  

 

Thiết lập và Điều chỉnh cho năm học này: 

 

Thêm một điểm dừng trên tuyến đã có (điều chỉnh): 

 

Trong năm học, nhà cung cấp dịch vụ có thể được yêu cầu thêm một điểm dịch vụ nằm trên 

tuyến đường đã được thiết lập, miễn là  

 

 Số lượng người dùng tối thiểu là 10 

 Thời gian dừng bổ sung không làm chậm thời gian vận chuyển hiện tại 

 Điểm dịch vụ mới này cung cấp toàn bộ các đảm bảo an toàn và đáp ứng các yêu cầu của 

quy định đường bộ hiện hành 

 

Thiết lập một điểm dừng mới hoặc một tuyến mới: 

 

 Không thể đối với năm học này 

 Để yêu cầu thiết lập một điểm dừng mới, tham khảo phần bên dưới 

 

Thiết lập và Điều chỉnh cho Năm học sau (N+1) : 

 

Thêm một điểm dừng trên tuyến sẵn có (điều chỉnh): 

 

Nhà cung cấp có thể được yêu cầu thêm một điểm dịch vụ nằm trên tuyến đường đã được thiết 

lập, miễn là; 

 

 Số lượng người dùng tối thiểu là 10 

 Điểm dịch vụ mới này cung cấp toàn bộ các đảm bảo an toàn và đáp ứng các yêu cầu của 

quy định đường bộ hiện hành 

 

Thiết lập một điểm dừng mới hoặc một tuyến mới: 

 

Trong thời gian được đề nghị trong hồ sơ mời thầu này, nhà cung cấp sẽ kiểm tra hàng năm mức 

độ đầy đủ của các điểm dịch vụ được thiết lập với nơi cư trú được khai bởi những người dùng. 

Nghiên cứu này cuối cùng có thể dẫn đến một đề xuất để mở một điểm dừng hoặc tuyến cho 

năm học N + 1.  

 

Nhà cung cấp có thể sẽ được yêu cầu thành lập một điểm dịch vụ mới hoặc một tuyến mới, miễn 

là; 

 

 Số người dùng tối thiểu là 20 

 Điểm dịch vụ mới này cung cấp toàn bộ các đảm bảo an toàn và đáp ứng các yêu cầu của 

quy định đường bộ hiện hành 

 Phụ huynh có liên quan đưa ra yêu cầu bằng văn bản gửi Nhà cung cấp trong khoảng 

ngày 1/1 và 31/3 của năm hiện tại 

 

Các dự án mới sẽ là chủ đề của một nghiên cứu kỹ lưỡng được Nhà cung cấp và UPMD thực 

hiện chung. 

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Xe Bus phải có mặt tại trường học hoặc trong khuôn viên (được xác định) cả 

ngày, với số lượng đầy đủ để thực hiện việc sơ tán các học sinh hay nhân sự của nhà trường, nếu cần. 

 

15.5. NHÂN DỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP 
 



 

CÁC NHÂN SỰ 

 

 Các điều phối viên 

 Các tài xế 

 Những người đi cùng 

 

Toàn bộ nhận sự không được có án tích dưới bất kỳ hình thức nào. 

 

15.5.1. ĐIỀU PHỐI VIÊN LÂU DÀI TẠI HIỆN TRƯỜNG 
 

 Đăng trên trang web của nhà trường 

 Nhân viên của Nhà cung cấp duy nhất 

 Được lựa chọn khi kiểm tra hồ sơ hành chính và giấy khám sức khỏe 

 Song ngữ tiếng Việt – tiếng Pháp; tiếng Anh sẽ được xem là một lợi thế nhưng không bắt buộc 

 Nam hoặc nữ trưởng thành 

 

Vai trò:  
 

o Quản lý vận chuyển theo các tuyến đã ấn định 

o Liên hệ với cha mẹ các học sinh để cảnh báo ngay bất cứ bất thường nào (vắng một trẻ, hành 

khách không lường trước, trễ, hỏng hóc …) 

o Trả và cập nhật danh sách các em được chỉ định đưa đón cho mỗi xe bus : họ, tên, địa chỉ, thông 

tin liên hệ của cha mẹ (tên và số điện thoại), giờ đón và trả của từng bé,  

o Phối hợp với hành chính của trường học để quản lý các tuyến và điều chỉnh: thời gian biểu học, 

trẻ vắng mặt, điều chỉnh thời khóa biểu,  

o Phối hợp với những người phụ trách các hoạt động ngoại khóa 

o Phối hợpvới các gia đình: liên hệ trong trường hợp trễ xe bus (sáng hoặc tối) hoặc trong trường 

hợp điều chỉnh tuyến và giờ giấc, sự cố … 

o Phối hợp giữa các xe bus : khi khởi hành xe đầu tiên của buối sáng cho đến khi trả bé cuối cùng 

vào buổi tối,  

o Phối hợp và tổ chức giám sát các xe bus 

o Nhận các báo cáo của những người đi cùng và can thiệp với gia đình, chính quyền, với trẻ nếu 

cần thiết, 

o Giữ liên lạc thường xuyên với đại diện được chỉ định của nhà trường 

 

Đi 

 

o Thông báo cho gia đình trong trường hợp bất thường, đặc biệt là trường hợp vắng mặt bất ngờ 

o Cho phép xe bus không phải chờ lâu nếu một bé không có mặt vào giờ đón. 

 

Về 

 

o Tổ chức với những người đi cùng tập hợp học sinh trước khi xe bus  của trường khởi hành;  

o Cho phép người đi cùng được dẫn bé đến một điểm (được xác định sau) nếu người chịu trách 

nhiệm hoặc người được ủy quyền không có mặt khi xe bus đến và thông báo cho gia đình; 

 

và nói chung là làm những điều cần thiết để tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ và đưa đón các bé. 

 

15.5.2. TÀI XẾ 
 

 Làm việc cho (các) nhà thầu phụ vận chuyển, thực hiện nhiệm vụ của mình dưới sự kiểm soát độc 

quyền của Nhà cung cấp. 

 Chỉ được tuyển dụng các tài xế:  

o Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệ lái xe, và không có bất cứ án tích nào đối với hoạt động tài xế 

của họ cũng như bị rút giấy phép thực tế 



 

o Được lựa chọn theo bài kiểm tra, hồ sơ hành chính và giấy khám sức khỏe 

o Có giấy phép lái xe còn hiệu lực (toàn bộ các giấy phép lái xe phải được cập nhật và được 

quét (định dạng màu 200 dpi) và cung cấp cho UPMD ngay đầu mỗi năm học 

o Tuổi đời tối thiểu 30 

o Nhà cung cấp phải kiểm tra việc dùng rượu và ma túy  

 

Bản sao hồ sơ hành chính của mỗi tài xế sẽ được đưa ra cho Nhà cung cấp và có thể tham khảo 

bởi UPMD. 

 

Vai trò:  

 

o Đảm bảo việc lái xe vào buổi sáng và chiều  

o Đảm bảo an toàn cho các hành khách và quan sát cẩn thận trên đường  

o Tôn trọng giờ giấc 

o Kiểm tra với người đi cùng rằng toàn bộ trẻ đã ngồi và thắt dây trước khi xe chạy 

o Đón và trả: đảm bảo trước khi mở các cửa, xe bus dừng ở nơi an toàn và không gây nguy 

hiểm cho sự lên xuống xe của các bé; đảm bảo khi trả bé, bé ra khỏi xe trước khi xe chạy… 

o Trên xe bus : không ăn, không hút thuốc, không uống gì khác ngoài nước, không nói chuyện 

điện thoại khi đang lái xe, lịch sự và nhã nhặn với mọi người. Tài xế chỉ được phép trao đổi 

với người dùng và người đi cùng về các nhu cầu của dịch vụ 

o Các tài xế phải có trang phục phù hợp và sạch sẽ, phải giữ vệ sinh. Phải mang giày khi lái 

xe 

o Các lái xe phải có thái độ tôn trọng các quy tắc do Nhà cung cấp dịch vụ đưa ra cũng như 

mong đợi của người dùng (các bé và phụ huynh) về mặt giao tiếp và hành vi 

o Các tài xế không được tận dụng thời gian làm việc của mình để làm những việc khác không 

liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhiệm vụ của người lái xe 

o Các tài xế phải bảo đảm xe bus luôn sạch sẽ 

 

Vai trò của họ cùng với các tuyên bố trên đây là để thực hiện những điều cần thiết nhằm tạo thuận lợi 

cho việc thực hiện nhiệm vụ và đưa đón học sinh. 

 

15.5.3. NGƯỜI ĐI CÙNG 
 

 Được tuyển dụng bởi Nhà cung cấp 

 Người trưởng thành (Nam hoặc nữ + 18 tuổi)  

 Được lựa chọn trên hồ sơ hành chính và giấy khám sức khỏe 

 Tối thiểu một người đi cùng cho mỗi xe bus  

 Những người đi cùng nói tiếng Pháp sẽ có mặt trên mỗi tuyến 

 

Vai trò:  

 

Liên hệ với điều phối viên để thông báo ngay về toàn bộ các bất thường (vắng một trẻ, hành khách không 

có trong danh sách, chậm trễ, hư hỏng, vấn đề an toàn trên xe bus, lái xe nguy hiểm…) 

 

Đi: 
o Là người đầu tiên lên xe để truyền đạt các hướng dẫn cho tài xế 

o Kiểm tra tình trạng xe và hiện diện của các thiết bị an toàn 

o Có danh sách các bé phải đón và ghi nhận sự có mặt của các bé khi lên xe bằng việc đảm bảo 

rằng các bé có phương tiện nhận dạng của mình (bảng tên hoặc khác)  

o Chỉ cho phép các hành khách đã đăng ký trên danh sách và có đeo thẻ được phép lên xe 

o Liên lạc điều phối viên để được hướng dẫn trong trường hợp có hành khách không báo trước 

o Kiểm tra rằng toàn bộ các bé thắt dây an toàn trong suốt hành trình 

o Tôn trọng nội quy của dịch vụ 

o Nếu một bé không đứng ở cửa  (hoặc tại điểm hẹn) đúng giờ đón (thời gian chính thức được xác 

định), thì gọi điện cho điều phối viên là người cho phép xe bus không cần chờ lâu 



 

o Ghi nhận giờ đến của xe sau đó giúp đỡ các bé nhỏ lên và xuống xe bus ở vỉa hè 

o Với các bé học mẫu giáo, đưa các bé xuống sau cùng và dẫn đến điểm hẹn do nhà trường ấn định 

 

Về: 

 

o Đón các học sinh tại điểm hẹn vào giờ khởi hành để dẫn lên xe bus  

o Giúp đỡ các bé nhỏ lên xe bus 

o Kiểm tra để đảm bảo rằng toàn bộ các bé trong danh sách đã lên xe trước khi xe bus rời trường 

o Kiểm tra để đảm bảo rằng toàn bộ các bé đã thắt đai an toàn trong suốt hành trình 

o Không để bé chưa xuống xe khi không có mặt người được ủy quyền đón bé (anh/ chị, cha mẹ, 

bảo mẫu, v.v) trong khi người này không ở gần (vài mét) từ cửa xe bus. 

o Đến điểm trả : 1/kiểm tra danh tính của người đón trẻ mẫu giáo và tiểu học– 2/ghi nhận thời gian 

trả tất cả các bé trong danh sách  

o Thông báo cho điều phối viên nếu người phụ trách hoặc người được ủy quyền không có mặt khi 

xe buýt đến và làm theo hướng dẫn của điều phối viên 

 

Đảm bảo rằng các học sinh xuống xe với cặp xách tại điểm trả được chỉ định trên phiếu của mỗi bé. 

 

Và tổng thể: 

 

o Can thiệp nếu có vấn đề trên xe buýt (dỗ một bé đang khóc, tách cácbé đang đánh nhau...) 

o Trên xe bus : ăn bánh quy, không hút thuốc, không uống bất cứ thứ gì ngoài nước, không gọi 

điện thoại cá nhân, nhã nhặn và lịch sự với mọi người 

o Lập báo cáo (mẫu có sẵn) cho điều phối viên về tiến trình của ngày 

o và nói chung làm mọi việc cần thiết để tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ và đưa đón học 

sinh 

o Chỉ cho các bé lên và xuống 

 

15.6. QUY TRÌNH KHẨN CẤP NHÀ CUNG CẤP PHẢI TUÂN THỦ 
 

Thực hiện các quy trình khẩn cấp và đào tạo các nhóm để làm việc này (tai nạn, chấn thương, hư hỏng, v.v..) 

 

16. ĐĂNG KÝ VÀ BIỂU THUẾ 

 
Giá đề xuất bởi Bên dự thầu là cố định và bao gồm toàn bộ các loại thanh toán, phí, chi phí và thuế phải nộp (giá ròng, 

đề xuất cho người dùng cuối cùng). 
 
Giá đề xuất bởi Bên dự thầu là cố định trong suốt thời gian của mỗi năm học và không thể thay đổi theo bất kỳ  cách 

nào. 
 
Giá đưa ra phải bao gồm tất cả các dịch vụ được đề xuất bởi bên dự thầu trong thời gian hiệu lực của gói thầu. 
 
Đề xuất phải có giá trị trong vòng ba (03) năm học; 

 
 Năm học 2020/2021 

 Năm học 2021/2022 

 Năm học 2022/2023 

 

Nhà cung cấp phải đề xuất biểu thuế cũng như quy định nội bộ đối với người dùng của mình (Phụ huynh) và có sự 

đồng ý bằng văn bản của họ để xác nhận và bắt đầu dịch vụ vận chuyển 

 

Giá duy nhất cho toàn bộ những người dùng 

 

Giá cho gia đình: từ 3 người dùng trở lên ở mỗi gia đình, (giảm 10% cho con thứ ba và các con tiếp theo) 



 

 

Có thể thanh toán theo hàng quý hoặc hàng năm 

 

Giao thẻ đưa đón cho mỗi bé với họ, họ, tên, lớp, tên xe buýt, điểm dừng buổi sáng và buổi chiều, cũng như biển báo 

cho các bé được phép hoặc không được phép về nhà một mình, được cung cấp bởi Nhà cung cấp 

 

Giá trọn gói cho một hành trình (sáng hoặc tối) được đề xuất ở dạng tùy chọn. 

 

Giá vé đơn cũng sẽ được đề xuất ở dạng tùy chọn. 

 

17. HÓA ĐƠN 

 
Nhà cung cấp phải gộp tất cả các chi phí đậu xe, giao thông, phí cầu đường cũng như các chi phí khác có thể cần cho 

việc vận hành tốt dịch vụ vào trong đề xuất tài chính của mình.   

Không có sự tăng giá hay bổ sung giá cố định với người dùng (dù với lý do gì và trong toàn bộ thời gian của hợp đồng 

dịch vụ ràng buộc Nhà cung cấp với những Người dùng). 

 

Công ty phải đề xuất một hệ thống thanh toán trực tuyến cho các hóa đơn. 

 

Nhà cung cấp sẽ trả tiền bảo lãnh tài chính tương đương với giá trị một tháng của dịch vụ. Khoản tiền này sẽ được 

thực hiện khi ký thỏa thuận, bằng thư bảo lãnh của ngân hàng. 

 

18. ĐÀO TẠO AN TOÀN 
 

Trước các ngà lễ thánh, đề nghị Nhà cung cấp thực hiện một đợt đào tạo an toàn cho toàn bộ các học sinh. Một video 

cũng như một bài tập thực hành sẽ được yêu cầu. 

 

UPMD bảo lưu quyền thực hiện các kiểm tra không báo trước về dịch vụ (kiểm tra an toàn, kiểm tra những người đi 

cùng, kiểm tra xe bus, kiểm tra nồng độ cồn…). Đặc biệt sẽ kiểm tra tình trạng các lốp xe.  

 

Đối với toàn bộ các thiết bị an tàn không tuân thủ, xe bus sẽ bị dừng ngày lập tức và sẽ không thực hiện bất cứ dịch vụ 

đưa đón học sinh nào khi chưa được sửa chữa, đưa trở lại điều kiện phù hợp và UPMD sẽ kiểm tra lại và xác nhận một 

lần nữa. 

 

Nhà cung cấp phải đặc biệt thận trọng về tình trạng của xe bus trong thời gian TẾT. 

 

Bất cứ vi phạm an toàn nào đều có thể phải chịu hình phạt. 

 

19. CƠ SỞ VẬT CHẤT DO NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP 
 

Cung cấp mặt bằng cho Nhà cung cấp. 

 

Cung cấp một bãi đậu xe an toàn nơi các học sinh có thể lên xe bus an toàn trước khi khởi hành vào cuối ngày. 

 

Tổ chức các điểm tiếp nhận trong trường (cho trẻ nhỏ nhất) 

 

Cung cấp các bảng thông báo: phân bổ số/ nhận dạng cho mỗi xe bus, các thông tin vận chuyển. 

 

Liên lạc giữa nhà trường và nhà cung cấp/ điều phối viên:  

 Danh sách các học sinh và địa chỉ được cập nhật  

 Lịch học  

 Nhịp độ học và thời khóa biểu 

 Vắng mặt: mỗi ngày 

 Điều chỉnh thời khóa biểu: mỗi ngày 

 Thông tin với các gia đình 



 

 Kết nối các gia đình và Nhà cung cấp để đăng ký. 

 Đảm bảo rằng toàn bộ tài liệu hoặc ghi chép liên quan đến vận chuyển trường học được phát hành đúng 

trong các lớp học, theo yêu cầu của Nhà cung cấp. 

 

20. THỜI HẠN CỦA THỎA THUẬN ĐỐI TÁC 

 

Thỏa thuận đối tác được ký kết giữa Nhà cung cấp và UPMD sẽ có giá trị trong khoảng thời gian 3 năm. UPMD sẽ 

thực hiện đánh giá HÀNG NĂM về mức độ thỏa mãn của những người dùng cũng như theo các quy định vận hành 

được quy định trong hồ sơ mời thầu này. Mục đích của đánh giá này là để xác nhận việc gia hạn thỏa thuận đối tác và 

để cảnh báo và hỗ trợ Nhà cung cấp, nếu có, cho các vấn đề có thể xảy ra thường xuyên mà người dùng gặp phải hoặc 

không tôn trọng các quy định hoạt động được thiết lập trước.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Phụ lục 1 : Danh sách các điểm hỗ trợ năm 2019/2020 và phân chia học sinh theo khu vực 
 

 



 

Phụ lục 2 : Lịch học dự kiến 2020/2021

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 3 : Biểu mẫu đệ trình 

 

Tài liệu Word, có thể chỉnh sửa được, đính kèm theo tài liệu, để điền, ký tên, đóng dấu và đính 

kèm vào hồ sơ đệ trình. 
 


