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  بسمه تعالي

  صورتجلسه شوراي اسالمي شهر الوند 
از ساعت      ٠٢/٠٥/١٤٠١  مورخ  شنبهيك  روزتاريخ جلسه :    ٠١/٠٥/١٤٠١ تاريخ دعوتنامه :

  ٢١/ ١٠ تا ساعت   ٠٠/١٨
  ٩٣شماره جلسه 

   علت و مقام دعوت كننده جلسه فوق العاده :  عادي  : نوع جلسه 

  
  : صحن شورا مكان 

  

  خالصه مطالب مطروحه توسط رئيس شورا  ، نطق ها و مذاكرات   -
  

  

  .   رئيس شورا ضمن عرض خير مقدم جلسه را آغاز كرد  شيرمحمدي  ، آقاي عالميپس از تالوت آياتي از قرآن كريم توسط آقاي 
 

  

  دستور جلسه :  - 
شماره 
 رديف

 دستور جلسه
نظر كميسيون 

 هتاريخ جلس شماره جلسه ذيربط

 ٠٢/٠٥/١٤٠١ ٩٣  شهرداريبررسي نامه هاي وارده و لوايح   -  ١

    خالصه مذاكرات :  - 
 

  

  مصوبات :  -
اقدام شهرداري وع ((درخواست صدور مجوز مبني بر  موض  شهرداري محترم  ٠٢/٠٥/١٤٠١مورخ    ١٦ص// ١١٧٨٣نامه شماره    -٢٨٣

مجموعه الوند (با اعتباري   ٢نگهداري فضاي سبز شهر الوند در  بكارگيري پيمانكار واجد شرايط بابت واگذاري حفظ و  در خصوص  
ماه اقدام به برگزاري مناقصه عمومي نموده است كه   ٥ريال) به مدت    ١٥.٨٤٠.٠٠٠.٠٠٠البرز (با اعتبار      ريال) و١٨.٦٩٠.٠٠٠.٠٠٠بالغ بر

شماره   به  متوسط  معامالت  كميسيون  صورتجلسه  شماره    ٦٨٥٥مطابق  از    ٤٠١/٠٣/١٩مورخ    ٦٨٥٦و  يكي  انصراف  دليل         به 
مناقصه در  از شركت  مورد تجديد قرار   شركت كنندگان  مناقصه  موضوع  و  نرسيده  قانوني  نصاب  به حد  تعداد شركت كنندگان   ،     

ار مي گيردكه شركتهاي زيباسازان گيتي و پاليز ثمين پارس در مرحله تجديد مناقصه شركت نموده اند كه به شرح ذيل به استحض
ريال و شركت پاليز ثمين   ٢٦.٢٨٩.٧٣١.٠٢٥  رساند،پس از بازگشايي پاكات مجموعه الوند، شركت زيباسازان گيتي مبلغ    عالي مي 

ريال را پيشنهاد نموده كه با توجه به پيشنهادات مربوطه شركت پاليز ثمين پارس بعنوان برنده انتخاب   ١٩.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠پارس مبلغ  
گردد توض  .  مي  به  البرزالزم  مجموعه  پاكات  بازگشايي  از  است پس  مبلغ      يح  گيتي  زيباسازان  و   ٢١.٢٥٩.٠٧٣.٩٥٥شركت  ريال 

شرايط اختصاصي شركت در مناقصه در   ٣١ريال را پيشنهاد نموده اند كه مطابق بند    ١٦.٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠شركت پاليز ثمين پارس مبلغ  
قادر به برنده شدن در مجموعه ديگر نمي باشد و هر پيمانكار مي تواند     صورت برنده شدن هر يك از پيمانكاران در يك مجموعه

باشد برنده  مجموعه  در يك  به     فقط  قادر  الوند، شهرداري  در مجموعه  پارس  ثمين  پاليز  برنده شدن شركت  به  با توجه  كه عمال 
مي  و  نبوده  مذكور  به شركت  البرز  برن  واگذاري مجموعه  را  زيباسازان گيتي  نمايد بايست شركت  اعالم  و   ،  ده  بحث  از  ليكن پس 

پائين ترين قيمت  % ١٠بررسي مبلغ پيشنهادي شركت زيباسازان گيتي، و لحاظ اين نكته كه قيمت پيشنهادي شركت مذبور بيش از 
ان  اعضاي كميسيون به اتفاق آرا با توجه به عدم رعايت صرفه و صالح شهرداري در قيمت اعالمي از سوي شركت زيباساز   است كه

اين   لذا با توجه به مراتب فوق الذكر مجموعه البرز فاقد برنده بوده كه  .   در مجموعه البرز تصميم به تجديد مجدد مناقصه نموده اند
با موضوع توسعه و نگهداري فضاي سبز و     ٢٠١٠٠٠از محل اعتبارات رديف    شهرداري در نظر دارد حفظ و نگهداري مجموعه البرز را

   ٠١/٠٥/١٤٠١از تاريخ    ماه  ٢به مدت      با توجه به كشف قيمت صورت گرفته  تشريفات مناقصه عمومي  الوند با تركپاركهاي سطح شهر 
ماهيانه    و  ١٤٠١/ ٣١/٠٦لغايت   پاليز ثمين پارس واگذار ريال به شر  ٦.٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ميليون ريال و مجموعا    ٣.٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠از قرار  كت 

  مورد موافقت قرار گرفت . و پس از بحث و بررسي  » مطرح  نمايد
  

  

عضويت جناب آقاي موضوع ((درخواست صدور مجوز مبني بر    شهرداري محترم   ٠٢/٠٥/١٤٠١مورخ    /ص/١١٧٨٦نامه شماره    -٢٨٤
 ١٠ماده    ٤جهت عضويت در هيات عالي سرمايه گذاري در اجراي مفاد بند    مهندس حسين نادري بعنوان كارشناس بصير و مطلع 

  گرفت . نمورد موافقت قرار  » مطرح و پس از بحث و بررسي  شيوه نامه امور سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهرداري الوند
 


