
   

با اصالحيه هاي بعدي، جلسه  هيات عالي معامالت شهرداري رفسنجان با  12/04/1346بنا به تجويز آئين نامه مالي شهرداريها مصوب       27/11/1400 تاريخ   در  

در محخ ،  پرلژه زير وازي هوهه ها ل معابر  و ش شوهرمنااصوه  تجديد     حضوور آااي علينااد مسولوح حرا و  ل هليه اعضواا ل امضوااهننديان ريخ در  صوو 

ل     www.rafsanjan.irوق الذهر از طريق  واي  شوهرداري رفسونجان با آدري اينترنتي ف  منااصوهدفتر شوهردار تكوليخ يرديدن ن ر به اينله موعووگ آيهي 

فقره   2ل تعداد   ديده درج ل منتكور ير(  12/11/1400آيينه رفسونجان ، واي  هكولو  ور ل رلزنامه لااعه  )محلي  نامه هاي هثير االنتكواررلزدر  نوب   يک  طي

 پاه  لاصخ شده ا  ن لذا عمن  بازيكايي پاهات مزبور، تصميماتي حسب مورد به شرح ريخ اتخار يرديدن

  تجديد  در  صوو   3657به شرازره بت    راه سرزی  حوررسرزیای قزترک ترقکشرکت   وعووگ پيكونهاد  م23/11/1400 مورخ  22793پاه  شوماره   -1

  با ،  منااصوه  تجديد  بر ا واي مدار  ل مسوتندات ل با در ن ر يرفتن مداد مندرج در فرش شوراير شوره  در  زير وازي هوهه ها ل معابر  و ش شوهر پرلژه منااصوه 

لي  به  داراي  عوومانتنامه بانرياح اعالش هه داراي     610/714/357/71مولغ   جمعاً  بدلن  احتسوواب ماليات بر ارزا افزلده   ل    درصوود عووريب پلوي 195اعماح 

 مي باشدن  په شعوه اماش  ميني رفسنجانرياح  عهده بانک   000/000/210/1بمولغ    06/11/1400مورخ   3011/1216/  2/290910579شماره  

در  صووو  تجديد منااصووه پرلژه   580عاکای گسررک حالنی به شرازره بت  شرکت   موعوووگ پيكوونهاد  23/11/1400مورخ  22796پاه  شووماره   -2

 86با اعماحزير وازي هوهه ها ل معابر  و ش شوهر بر ا واي مدار  ل مسوتندات ل با در ن ر يرفتن مداد مندرج در فرش شوراير شوره  در تجديد منااصوه،  

اي  داراي  عووومانتنامه بانلي  به شوووماره  رياح اعالش هه دار  788/643/991/44درصووود عوووريب پلوي ل بدلن  احتسووواب ماليات بر ارزا افزلده  جمعاً مولغ   

 مي باشدن ابورر هرمانشعوه  صادرات  رياح  عهده بانک  000/000/250/2بمولغ    21/11/1400مورخ   52/01721330/11

 نظکقه هالزک عزلی حعزحنک                                                                                  

منااصووه ل با در ن ر يرفتن جميج جهات ل همينين مالح ه آناليز    تجديد هيات عالي معامالت پس از برر ووي مدار  ل مسووتندات شووره  هننديان درلذا   

بر ا وواي مدار  ل    580عاکای گسررک حالنی به شرازره بت   شرکت  ل با عناي  به اينله   شووهر ووازي ل امور زيربنايي وور حوزه معالن     توايم  ها

درصود عوريب پلوي ل بدلن  احتسواب ماليات بر ارزا افزلده   86با اعماح منااصوهتجديد   ت ل با در ن ر يرفتن مداد مندرج در فرش شوراير شوره  درمسوتندا

   3657راه سرزی  حوررسرزیای قزترک ترقک به شرازره بت   شرکت    پيكونهاد داده ا و  بعنوان برنده ندر الح ل رارياح   788/643/991/44جمعاً مولغ  

منااصه بعنوان ندر دلش تعيين يرديدند لمقرر شد لفق مقررات به    تجديد  بر ا اي مدار  ل مستندات ل با در ن ر يرفتن مداد مندرج در فرش شراير شره  در

آئين   8اينصوورت به ا وتناد ماده  رلز پس از ابال  نسوو  به انعقاد ارارداد با شوهرداري رفسونجان ااداش نمايد در  ير  7برنده منااصوه ابال  تا حداهثر رر  مدت 

در صوورت لزلش با ندر    منااصوه  وپرده لي به ندج شوهرداري رفسونجان عوور لتجديد  شوراير عمومي شوره  در  9لبند    12/4/1346نامه مالي شوهرداريها مصووب 

 طوق عوابر ااداش  واهد شدن درر  مهل  تعيين شده حاعر به انعقاد ارارداد نكو ندر بعدي نيز ارارداد منعقد ميگرددلهنانيهبعدي 

 صدحه هه تماماً داراي اعتوار لاحد ا   تهيه ل تن يم يرديده ا  ن  2نسخه ل هر نسخه در  3بند،   2اين صورتجلسه در 

 

 

 

 


