
 

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  

بلوار امام رضووا  يحي  تفر يپر ژه  ذر اه فرهنگ   يتکم منايصووه   حضووور آياي علينداد مسووحوا حرا ووي   عليه اعضوواء   امضوواءعنند ان صي  در  صووو 

وق الوذعر ا  رري   وووايوي شوووهرداري رفسووونجوان بوا آدر  اينررنري  ف  منوايصوووهدر محو  دفرر شوووهردار ت وووکيو   رديودا نكر بوه اينکوه موضووووع آ هي ،)ع(

www.rafsanjan.ir   22/10/1400، رفسنجان  1400 -/ 28/10 – 21/10/1400آيننه رفسنجان    ايعه )محلي  نامه هاي عثير االنر ارر  در  نوبي   د     ري 

فقره پاعي  اصو  شوده ا ويا لذا ضومن  با   وايي پاعات مزبور، تصوميماتي حسوب مورد به شور  صي    5  تعداد   درج   منر ور  رديده (    29/10/1400 –

 اتخاص  رديدا

  يتکممنايصوه    صوو   در   3782   به شرا گر ب   شرکت  صار گ تررشک شرکار ت گا    موضووع پي ونهاد  09/11/1400 مورخ    21926پاعي شوماره  -1

بر ا ووا  مدارو   مسوورندات   با در نكر  رفرن مفاد مندرج در فرم شووراي  شوورعي در منايصووه با    بلوار امام رضووا )ع( يحي  تفر يپر ژه  ذر اه فرهنگ

داراي  ضوومانرنامه بانکي  به شووماره  رياا اعالم عه داراي     690/266/022/32درصوود ضووريب پلو  ،  بد ن  احرسوواب ماليات بر ار د افز ده  م ل   24اعماا

 مي باشدا شهرداري رفسنجانشع ه ملي رياا  عهده بانک   000/000/100/2بم ل     09/11/1400مورخ   218189

پر ژه  ذر اه   يتکممنايصوه   در  صوو     9579به شرا گر ب      شرکت  رکهره زر  ما ا  رت گمورخ موضووع پي ونهاد      21919پاعي شوماره   -2

درصد ضريب   78بر ا ا  مدارو   مسرندات   با در نكر  رفرن مفاد مندرج در فرم شراي  شرعي در منايصه با اعماا  بلوار امام رضا )ع( يحي  تفر يفرهنگ

بم ل     09/11/1400مورخ  857296به شووماره    ر وويد نقديرياا اعالم عه داراي     656/447/967/45ماليات بر ار د افز ده  م ل     پلو  ،  بد ن  احرسوواب

 مي باشدا به نام  پرده شهرداري   3100003594008به حساب شماره رياا    000/000/300/1

 يپر ژه  ذر اه فرهنگ   يتکممنايصه   در  صو     17904به شا گر ب     شکت  فاالد فکدمد تایکمورخ موضوع پي نهاد     21935پاعي شماره    -3

درصود ضوريب پلو   9/31بر ا وا  مدارو   مسورندات   با در نكر  رفرن مفاد مندرج در فرم شوراي  شورعي در منايصوه با اعماا  بلوار امام رضوا )ع( يحي  تفر

بم ل     09/11/1400مورخ  218191رياا اعالم عه داراي  ضوووموانرنوامه بانکي  به شووومواره    201/395/062/34ماليوات بر ار د افز ده  م ل     ،  بد ن  احرسووواب

 مي باشدا شهرداري رفسنجانشع ه ملي رياا  عهده بانک   000/000/300/1

  يتکممنايصوه   در  صوو     3547به شرا گر ب     و قش تام   ی گماشرکت  زر   موضووع پي ونهاد  09/11/1400  مورخ    21939پاعي شوماره   -4

بر ا ووا  مدارو   مسوورندات   با در نكر  رفرن مفاد مندرج در فرم شووراي  شوورعي در منايصووه با    بلوار امام رضووا )ع( يحي  تفر يپر ژه  ذر اه فرهنگ

مورخ  197267به شوماره    ر ويد نقديرياا اعالم عه داراي    555/290/989/30درصود ضوريب پلو  ،  بد ن  احرسواب ماليات بر ار د افز ده  م ل   20اعماا

 مي باشدا به نام  پرده شهرداري   3100003594008به حساب شماره رياا    000/000/300/1بم ل     09/11/1400

پر ژه   يتکممنايصوه   در  صوو    1190به شرا گر ب      شرکت  ذیی  بک  گفرر ن اموضووع پي ونهاد    09/11/1400 مورخ   21891پاعي شوماره   -5

بر ا وووا  مودارو   مسووورنودات   بوا در نكر  رفرن مفواد منودرج در فرم شوووراي  شووورعوي در منوايصوووه بوا    بلوار اموام رضوووا )ع(  يحي  تفر  ي وذر واه فرهنگ

رياا اعالم عه داراي  ضووومانرنامه بانکي  به شوووماره    687/656/376/31درصووود ضوووريب پلو  ،  بد ن  احرسووواب ماليات بر ار د افز ده  م ل    5/21اعماا

 مي باشدا رفسنجانشع ه پا ار اد رياا  عهده بانک   000/000/300/1بم ل     07/11/1400مورخ   3/13644583/8310/2002

  ظکیه ه  ت ر لی اع االت                                                                             

  تومنايصوه   با در نكر  رفرن جمي  جهات   همننين مالحكه آناليز ييمي ها  لذا هيات عالي معامالت پس ا  برر وي مدارو   مسورندات شورعي عنند ان در 

بر ا وا  مدارو   مسورندات    3547به شرا گر ب    شرکت  زر   و قش تام   ی گما  با عنايي به اينکه   شوهر وا ي   امور  يربنايي و  حو ه معا ني  

درصوووود ضوووريوب پلو  بود ن  احرسوووواب مواليوات بر ار د افز ده    20منوايصووووه، بوا اعمواا    بوا در نكر  رفرن مفواد منودرج در فرم شوووراي  شووورعوي در

بر ا ووا  مدارو     1190به شررا گر ب      شررکت  ذیی  بک  گفررر ن ا  نوان برنده نفر ا ا  پي وونهاد داده ا ووي بع رياا را   555/290/989/30م ل 

  3782به شرا گر ب     شرکت  صار گ تررشک شرکار ت گا     مسورندات   با در نكر  رفرن مفاد مندرج در فرم شوراي  شورعي در منايصوه بعنوان نفر د م  

صوه بعنوان نفر  ووم تعيين  رديدند  مقرر شود  ف  مقررات به برنده  منايرج در فرم شوراي  شورعي در بر ا وا  مدارو   مسورندات   با در نكر  رفرن مفاد مند

آئين نامه   8ر   پس ا  ابال  نسو ي به انعقاد يرارداد با شوهرداري رفسونجان ايدام نمايد در  ير اينصوورت به ا ورناد ماده   7منايصوه ابال  تا حداعثر رر  مدت 

مصووووووووب   شوووووووهووووورداريوووووهوووووا  در  9 بووووونووووود    12/4/1346موووووالوووووي  شووووووورعوووووي  عووووومووووووموووووي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          شووووووورايووووو  

ضور به انعقاد  منايصوه  وپرده  ي به نف  شوهرداري رفسونجان ضو    به ترتيب با نفرات بعدي يرارداد منعقد ميگردد هناننه آنان نيز رر  مهلي تعيين شوده حا

 م  واهد شدايرارداد ن وند ر   ضواب  ايدا

 صفحه عه تماماً داراي اعر ار  احد ا ي تهيه   تنكيم  رديده ا يا  2نسخه   هر نسخه در  3بند،   5اين صورتجلسه در 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


