
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                            

عامالت شهرداري رفسنجان با  با اصالحيه هاي بعدي، جلسه  هيات عالي م12/04/1346بنا به تجويز آئين نامه مالي شهرداريها مصوب       10/11/1400 تاريخ   در  

  لااع در بلوار شوهيد مممدي  ايآزادن  ديشوه  دانيپرلژه م خيتکم منااصوه حضوور آااي علينااد مسولوح حرا و  ل هليه اعضواا ل امضوااهننديان ريخ در  صوو 

وق الوكهر از رري   وووايو  شوووهرداري رفسووونجوان بوا آدر  اينررنري  ف  منوااصوووهدر مموخ دفرر شوووهردار ت وووکيوخ يرديودا نكر بوه اينکوه مو وووو  آيهي  ،

www.rafsanjan.ir   22/10/1400، رفسنجان  1400 -/ 28/10 – 21/10/1400آيننه رفسنجان ل لااعه )مملي  نامه هاي هثير االنر اررلزدر  نوب    دل  ل ري 

فقره پاه  لاصوخ شوده ا و ا لكا  ومن  بازي وايي پاهات مزبور، تصوميماتي حسوب مورد به شور  ريخ   3ل تعداد   درج ل منر ور يرديده (    29/10/1400 –

 اتخار يرديدا

پرلژه  خيتکممنااصوه    صوو   در  3934به شراده  بت     شرکت  مین  متماد  یرکساردمو وو  پي ونهاد  9/11/1400 مورخ    21896پاه  شوماره  -1

ر ا وووا  مدار  ل مسووورنودات ل با در نكر يرفرن مرواد منودرج در فرر شووورايا شوووره  در منوااصوووه با  ب  لااع در بلوار شوووهيود مممودي  ايو آزادن  ديو شوووه  دانيو م

داراي   وومانرنامه بانکي  به شووماره   رياح اعالر هه داراي     607/430/858/10درصوود  ووريب پلو  ،  بدلن  احرسوواب ماليات بر ارزد افزلده  م ل   14اعماح

 مي باشدا مصطري  ميني رفسنجانشع ه رفاه رياح  عهده بانک   347/496/571بم ل     06/11/1400مورخ   7/32106906/110/929

 در  صوو     09130487706 هاکم به شراده    پنادنکدهی اردتماد  تیزیتکزا مو وو  پي ونهاد    9/11/1400  مورخ    21843پاه  شوماره   -2

بر ا وا  مدار  ل مسورندات ل با در نكر يرفرن مراد مندرج در فرر شورايا شوره  در  لااع در بلوار شوهيد مممدي  ايآزادن  ديشوه  دانيپرلژه م خيتکممنااصوه  

رياح اعالر هه داراي  داراي   ومانرنامه بانکي  به    868/420/382/12درصود  وريب پلو  ،  بدلن  احرسواب ماليات بر ارزد افزلده  م ل   30منااصوه با اعماح

 مي باشدا ه کوئيهشع ه ه الرزي رياح  عهده بانک   000/000/620بم ل     07/11/1400مورخ   1006017852شماره  

پرلژه  خيتکممنااصوه   در  صوو     17904به شراده  بت   شرکت  والد  وک م  تالزکمو وو  پي ونهاد    09/11/1400 مورخ    21934پاه  شوماره  -3

بر ا وووا  مدار  ل مسووورنودات ل با در نكر يرفرن مرواد منودرج در فرر شووورايا شوووره  در منوااصوووه با    لااع در بلوار شوووهيود مممودي  ايو آزادن  ديو شوووه  دانيو م

رياح اعالر هه داراي  داراي   ومانرنامه بانکي  به شوماره     711/394/563/12درصود  وريب پلو  ،  بدلن  احرسواب ماليات بر ارزد افزلده  م ل    9/31اعماح

 مي باشدا شهرداري رفسنجانشع ه ملي رياح  عهده بانک   000/000/477بم ل     07/11/1400مورخ   218186

 نظکزه هندت تدل  یعدیالت                                                                             

     ا  منااصه ل با در نكر يرفرن جميع جهات ل همچنين مالحكه آناليز ايم  ه   لكا هيات عالي معامالت پس از برر ي مدار  ل مسرندات شره  هننديان در  

بر ا ا  مدار  ل مسرندات ل با در    3934شکت  مین  متماد  یرکساد به شاده  بت   ل با عناي  به اينکه    شهر ازي ل امور زيربنايي ا حوزه معالن     تو

رياح   430/858/10/ 607درصد  ريب پلو  بدلن  احرساب ماليات بر ارزد افزلده  م ل   14منااصه، با اعماح  نكر يرفرن مراد مندرج در فرر شرايا شره  در

بر ا ا  مدار  ل مسرندات ل با در نكر يرفرن مراد مندرج در فرر شرايا    پنادنکدهی ادتماد  تیزیتکزا   ن برنده نرر الح لپي نهاد داده ا   بعنوا   را

بر ا ا  مدار  ل مسرندات ل با در نكر يرفرن مراد مندرج در فرر   17904تالزک به شاده  بت   شکت  والد  وک م   شره  در منااصه بعنوان نرر دلر ل

رلز پس از ابالغ نس   به انعقاد    7صه بعنوان نرر  ور تعيين يرديدند لمقرر شد لف  مقررات به برنده منااصه ابالغ تا حداهثر ظرف مدت  منااشرايا شره  در  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               در   شره شرايا عمومي    9لبند    12/4/1346وب  آئين نامه مالي شهرداريها مص  8به ا رناد ماده    ارارداد با شهرداري رفسنجان اادار نمايد در غير اينصورت 

انعقاد    ه  پرده لي به نرع شهرداري رفسنجان   ا لبه ترتيب با نررات بعدي ارارداد منعقد ميگرددلچنانچه آنان نيز ظرف مهل  تعيين شده حا ر به منااص

 ارارداد ن وند ر    وابا اادار  واهد شدا

 تهيه ل تنكيم يرديده ا  ا صرمه هه تماماً داراي اعر ار لاحد ا    2نسخه ل هر نسخه در  3بند،   3اين صورتجلسه در 

 

 

 

 


