
   

با اصالحيه هاي بعدي، جلسه  هيات عالي معامالت شهرداري رفسنجان با  12/04/1346بنا به تجويز آئين نامه مالي شهرداريها مصوب       10/11/1400 تاريخ   در  

در محخ دفنر شوهردار تكوليخ  ، پرلژه آماده  وایي اوور آرامسونان منااصوه حضوور آااي علينااد مسولوح حرا و  ل هليه اعضواا ل امضوااهننديان ريخ در  صوو 

  نوب    دل  ل طي  www.rafsanjan.irوق الذهر ای طريق  ووواي  شوووهرداري رفسووونجان با آدري ايننرنني ف  منااصوووهيرديد. نظر به اينله موضووووگ آيهي  

 درج ل مننكور يرديده (    29/10/1400  –  22/10/1400، رفسونجان  1400 -/ 28/10 – 21/10/1400آيننه رفسونجان ل لااعه )محلي نامه هاي هثير االننكواررلیدر

 فقره پاه  لاصخ شده ا  . لذا ضمن  بایيكايي پاهات مزبور، تصميماتي حسب مورد به شرح ريخ اتخار يرديد.  5ل تعداد 

پرلژه آماده منااصوه    صوو   در   3222به شراره  بت     شرکت  هرد پ یش ف اک هرموضووگ پيكونهاد    09/11/1400خ مور    21907پاه  شوماره  -1

درصود ضوريب پلوي ،  بدلن  19بر ا واي مدار  ل مسونندات ل با در نظر يرفنن مداد مندرج در فرش شوراير شوره  در منااصوه با اعماح   وایي اوور آرامسونان

بمول     09/11/1400مورخ    218188داراي  ضوووموانننواموه بوانلي  بوه شووومواره   ريواح اعالش هوه داراي     804/372/093/36احنسووواب مواليوات بر اریو افزلده  مول    

 مي باشد. شهرداري رفسنجانشعوه ملي رياح  عهده بانک   000/000/520/1

پرلژه آماده  وایي منااصوه  در  صوو   3250به شراره  بت    شرکت  یار  زا   تش کموضووگ پيكونهاد     09/11/1400 مورخ   21932پاه  شوماره   -2

درصوود ضووريب پلوي ،  بدلن  9/19مسوونندات ل با در نظر يرفنن مداد مندرج در فرش شووراير شووره  در منااصووه با اعماحبر ا وواي مدار  ل    اوور آرامسوونان

بمول     22/10/1400مورخ    176835ريواح اعالش هوه داراي  داراي  ضوووموانننواموه بوانلي  بوه شووومواره     893/347/366/36احنسووواب مواليوات بر اریو افزلده  مول    

 مي باشد. شهرداري رفسنجانشعوه ملي عهده بانک   رياح  000/000/800/3

پرلژه منااصووه  در  صووو     2286  یاارنکرهی هررتمار  همامار  بر تپ یاارنکرهیموضوووگ پيكوونهاد    09/11/1400 مورخ   21903پاه  شووماره   -3

درصود ضوريب پلوي ،  16ر شوره  در منااصوه با اعماحبر ا واي مدار  ل مسونندات ل با در نظر يرفنن مداد مندرج در فرش شوراي آماده  وایي اوور آرامسونان

بمول     09/11/1400مورخ  218187رياح اعالش هه داراي  داراي  ضومانننامه بانلي  به شوماره    843/455/183/35بدلن  احنسواب ماليات بر اریو افزلده  مول   

 صالحي  پيمانلاري مردلد اعالش يرديد.ظرفي  هار مجای ل  عدش با توجه به هه مي باشد. شهرداريشعوه ملي رياح  عهده بانک   000/000/520/1

پرلژه آماده  ووایي اوور  منااصووه  در  صووو   580شرکت  ماک   سترمک الا   به شراره  بت   مورخ موضوووگ پيكوونهاد     21125پاه  شووماره   -4

درصود ضوريب پلوي ،  بدلن  احنسواب  96/37شوراير شوره  در منااصوه با اعماحبر ا واي مدار  ل مسونندات ل با در نظر يرفنن مداد مندرج در فرش   آرامسونان

بمول     09/11/1400مورخ  60-00639200-00-3رياح اعالش هه داراي  داراي  ضوومانننامه بانلي  به شووماره    254/207/144/41ماليات بر اریو افزلده  مول   

 مي باشد. ابورر هرمانشعوه صادرات رياح  عهده بانک   000/000/100/2

پرلژه آماده  ووایي اوور  منااصووه   در  صووو     17904به شراره  بت   شرکت  اشد  اک    تش ک مورخ موضوووگ پيكوونهاد      21903پاه  شووماره  -5

 .  الیش مردلد اعالش يرديدبا توجه به عدش ارائه مداربر ا اي مدار  ل مسنندات ل با در نظر يرفنن مداد مندرج در فرش شراير شره  در منااصه    آرامسنان

 نظک ه هارت مرلی العرال ت                                                                             
 وور حویه   توآناليز ايم  هامنااصووه ل با در نظر يرفنن جميج جهات ل همينين مالحظه   لذا هيات عالي معامالت پس ای برر ووي مدار  ل مسوونندات شووره  هننديان در 

بر ا واي مدار  ل مسونندات ل با در نظر يرفنن مداد مندرج در فرش   3222هرد پ یش ف اک هر  به شراره  بت  معالن  شوهر وایي ل امور یيربنايي ل با عناي  به اينله 

 پيكونهاد داده ا و  بعنوان برنده ندر الح ل  رياح را  804/372/093/36ول درصود ضوريب پلوي بدلن  احنسواب ماليات بر اریو افزلده  م  19منااصوه، با اعماح  شوراير شوره  در

شکت    بر ا اي مدار  ل مسنندات ل با در نظر يرفنن مداد مندرج در فرش شراير شره  در منااصه بعنوان ندر دلش ل   3250یار  زا   تش ک به شاره  بت   شکت   

ل مسونندات ل با در نظر يرفنن مداد مندرج در فرش شوراير شوره  در منااصوه بعنوان ندر  ووش تعيين يرديدند  بر ا واي مدار    580ماک   سترمک الا   به شراره  بت   

رلی پس ای ابالت نسوو  به انعقاد ارارداد با شوهرداري رفسونجان ااداش نمايد در  ير اينصوورت به ا ونناد   7لمقرر شود لفق مقررات به برنده منااصوه ابالت تا حداهثر ظرم مدت 

مصوووووووب    8ه  موووواد شووووووهوووورداريووووهووووا  مووووالووووي  نووووامووووه  در  9لبوووونوووود    12/4/1346آئوووويوووون  شوووووورهوووو   عوووومووووومووووي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 شوووووورايوووور 

ضور به انعقاد ارارداد نكووند  منااصوه  ودرده لي به ندج شوهرداري رفسونجان ضوور لبه ترتيب با ندرات بعدي ارارداد منعقد ميچرددلهنانيه آنان نيز ظرم مهل  تعيين شوده حا

 طوق ضوابر ااداش  واهد شد.

 صدحه هه تماماً داراي اعنوار لاحد ا   تهيه ل تنظيم يرديده ا  .  2نسخه ل هر نسخه در  3، بند  5اين صورتجلسه در 

 

 

 


