
   

با اصالحيه هاي بعدي، جلسه  هيات عالي معامالت شهرداري رفسنجان با  12/04/1346بنا به تجويز آئين نامه مالي شهرداريها مصوب       09/11/1400 تاريخ   در  

واقع در خيابان شهيد    1تکميل ساختمان شهرداري منطقه مناقصه  تجديد     حضور آقاي علينژاد مسئول حراست و كليه اعضاء و امضاءكنندگان ذيل در خصوص

وق الذكر از طريق سیايت شیهرداري رفسینجان با آدري اينترنتي  ف مناقصیهدر محل دفتر شیهردار تكیکيل گرديدن ن ر به اينکه موعیوگ آگهي  ،سیيد رسیول هاشیمي  

www.rafsanjan.ir  2و تعداد   درج و منتكییر گرديد  (  ايسییتارو  27/10/1400 وير ،واقعه  كوثر ك )محلي  نامه هاي كثير االنتكییارروزدر  نوبت  يک  و طي  

 فقر  پاكت واصل شد  استن لذا عمن  بازگكايي پاكات مزبور، تصميماتي حسب مورد به شرح ذيل اتخاذ گرديدن

مناقصیه تکميل   تجديد در خصیوص 1190ره شرا ف  بت     شرکت  ذین  رک  فسنران  موعیوگ پيكینهاد  07/11/1400   مورخ  21787پاكت شیمار    -1

 بر اسیاي مدار  و مسیتندات و با در ن ر گرفتن مداد مندرج در فرش شیراير شیركت در  واقع در خيابان شیهيد سیيد رسیول هاشیمي 1سیاختمان شیهرداري منطقه 

  000/800/212/11مبلغ   جمعاً  بدون  احتساب ماليات بر ارزش افزود    و     ريال  000/344/9به ازاء هر متر مربع دستمزد جهت تکميل پروژ  مبلغ    ،  مناقصه  تجديد

شعبه پاسارگادريال  عهد  بانک    000/000/440بمبلغ     25/10/1400مورخ    2/13644583/8310/2002داراي  عمانتنامه بانکي  به شمار    ريال اعالش كه داراي   

 مي باشدن رفسنجان

در خصیوص تجديد مناقصیه   3782ره شرا ف  بت    شرکت  صار ف تنرشک شرکا  ت فا    موعیوگ پيكینهاد    07/11/1400 مورخ   21809پاكت شیمار    -2

واقع در خيابان شییهيد سییيد رسییول هاشییمي بر اسییاي مدار  و مسییتندات و با در ن ر گرفتن مداد مندرج در فرش شییراير   1تکميل سییاختمان شییهرداري منطقه  

مبلغ  جمعاً  بدون  احتسیییاب ماليات بر ارزش افزود   ريال  و    000/800/13ازاء هر متر مربع دسیییتمزد جهت تکميل پروژ  مبلغ   به  ،شیییركت در تجديد مناقصیییه

  ملي شیعبهريال  عهد  بانک    000/000/250/1بمبلغ     18/10/1400مورخ 176829داراي  عیمانتنامه بانکي  به شیمار   ريال اعالش كه داراي     000/000/560/16

 مي باشدن شهرداري رفسنجان

  ظکنه ه  ت ع لی اع االت                                                                             

هات و همچنين مالح ه آناليز  مناقصییه و با در ن ر گرفتن جميع ج  تجديد لذا هيات عالي معامالت پس از بررسییي مدار  و مسییتندات شییركت كنندگان در 

بر اسیاي مدار  و   1190ره شرا ف  بت     شرکت  ذین  رک  فسنران  و با عنايت به اينکه   شیهرسیازي و امور زيربناييسیر حوز  معاونت   توقيمت ها

ريال  و    000/344/9به ازاء هر متر مربع دسییتمزد جهت تکميل پروژ  مبلغ  مناقصییهتجديد   مسییتندات و با در ن ر گرفتن مداد مندرج در فرش شییراير شییركت در

شرکت  صار ف تنرشک شرکا     پيكیینهاد داد  اسییت بعنوان برند  ندر اول و راريال    000/800/212/11مبلغ   جمعاً بدون  احتسییاب ماليات بر ارزش افزود   

مناقصیه بعنوان ندر دوش تعيين    تجديد  ر ن ر گرفتن مداد مندرج در فرش شیراير شیركت دربر اسیاي مدار  و مسیتندات و با د   3782ره شرا ف  بت   ت فا    

روز پس از ابالت نسیبت به انعقاد قرارداد با شیهرداري رفسینجان اقداش نمايد در  7گرديدند ومقرر شید وفق مقررات به برند  مناقصیه ابالت تا حداكثر فرم مدت 

مناقصیه سیدرد  وي به ندع شیهرداري  تجديد  شیراير عمومي شیركت در  9وبند    12/4/1346امه مالي شیهرداريها مصیوب  آئين ن 8غير اينصیورت به اسیتناد ماد  

عییوابر اقداش  رفسیینجان عییبر وبه ترتيب با ندرات بعدي قرارداد منعقد ميورددوچنانچه آنان نيز فرم مهلت تعيين شیید  حاعییر به انعقاد قرارداد نكییوند طبق  

 خواهد شدن

 صدحه كه تماماً داراي اعتبار واحد است تهيه و تن يم گرديد  استن  2نسخه و هر نسخه در  3بند،   2ه در اين صورتجلس

 

 

 

 


