رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

1

منطقه یک

تهيه مصالح و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري در توانير شمالي  ،شهيد بهشتي  ،شهيد ابراهيمي  ،شهدا و کوي دستمالچي و
پرورش  ،چهار راه عباسي تا آخر عباسي و ....

1,395,000,000 96/02/11

قزل توپراق آذر

2

منطقه یک

جدولگذاري و پياده روسازي بلوار سبيج حدفاصل سه راهي وليعصر تا راهنمايي و اصالح پياده روسازي و جداول معابر ( مالرينال ،
احمد آباد  ،چشم انداز  ،يوسف آباد  ،شهدا  ،وليعصر(عج)  ،گلکار  ،دروازه تهران  ،توانير  ،چايکنار  ،بيالنکوه و سيالب )

3,348,000,000 96/02/24

جهان راه اسپوتا

3

منطقه یک

خدمات نقشه برداري در سطح منطقه يک

225,000,000 96/02/25

ريموت

4

منطقه یک

تهيه مصالح و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري در سيالب قوشخانه  ،يوسف آباد  ،سرچشمه ( بيالنکوه غربي )  24 ،متري شفيع
زاده  ،کوچه آيت اله فخرنيا و کوچه هاي مربوطه

1,407,000,000 96/02/17

آلتين کارا يول

5

منطقه یک

تهيه مصالح زيرسازي و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري در مالزينتل  ،ايده لو  ،امام زاده و ....

1,410,000,000 96/03/16

مبين طرح آذر

6

منطقه یک

احداث اسکليت ساختمان اداري خدماتي شهرداري منطقه يک تبريز

132,300,000,000 96/03/21

ساختار سازه تبريز

7

منطقه یک

8

منطقه یک

آسفالت اساسي با فينيشر در خيابان دوبانده گلکار ( ضلع شرقي و غربي )  ،خيابان بعثت از مقابل کاخ موزه فرش تا آخر پارک بعثت
 ،وليعصر سعدي شمالي و فلکه رازي و در خيابانهاي وليعصر وخيابانهاي عباسي  ،دروازه تهران ( بر اساس تاييد معاونت فني و
عمراني مرکز )
تهيه مصالح و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري در گلکار و کوچه حسن و کوچه هاي مربوطه  ،صالح آباد و کوچه هاي مربوطه و کوي
انقالب و نجفيان پور و رنجبران و صالح آباد و کوچه هاي مربوطه

9,735,000,000 96/02/14

آذران آسفالت نيكخواهان

1,395,000,000 96/03/16

پادير سازه سيماب

9

منطقه یک

انجام امور خدمات شهري حوزه شماره سه شهرداري منطقه يک

114,196,632,000 96/02/11

شرکت نگين انديش محيط سبز

10

منطقه یک

اصالح جوب ها و آبروهاي کوي  14متري جانبازان واقع در کوي فخرنيا  ،يوسف آباد و اصالح پياده روسازي و جداول معابر ( مالزينال ،
احمد آباد  ،چشم انداز  ،شهدا  ،وليعصر ( عج )  ،گلکار  ،دروازه تهران  ،توانير  ،بيالنکوه و سيالب )

3,000,000,000 96/02/12

مسير کوشا پويا

11

منطقه یک

امور خدمات شهري حوزه شماره يک 96

28,359,000,000 96/02/17

حامي صادق

12

منطقه یک

امور خدمات شهري منطقه حوزه دو 96

35,367,560,000 96/12/17

حامي صادق

13

منطقه یک

احداث کانال و پياده روسازي خيابان امام خميني ( ره ) از تپلي باغ تا چهار راه آبرسان

12,156,417,452 96/02/19

ديزج کار

14

منطقه یک

آسفالت اساسي با فينيشر در خيابان سربااليي وليعصر  ،خيابان دوبانده رودکي به استاندارد  ،خيابان نصر ( پارک قله به سمت پارک
مينياتور )

12,238,000,000 96/04/11

آذران آسفالت نيكخواهان

15

منطقه یک

جدولگذاري و پياده روسازي خيابان شريعتي تا ميدان شهيد فهميده و اصالح پياده روسازي و جداول معابر ( مالزينال  ،احمد آباد ،
چشم انداز  ،يوسف آباد  ،شهدا  ،وليعصر ( عج )  ،گلکار  ،دروازه تهران  ،توانير  ،چايکنار  ،بيالنکوه و سيالب )

7,180,000,000 96/02/14

سازه طرح مشکين

16

منطقه یک

پياده روسازي ضلع شمالي بلوار بسيج حدفاصل هتل مرمر تا سه راهي وليعصر و اصالح پياده روسازي و جداول معابر ( مالرينال ،
احمد آباد  ،چشم انداز  ،يوسف آباد  ،شهدا  ،وليعصر ( عج )  ،گلکار  ،دروازه تهران  ،توانير  ،بيالنکوه و سيالب )

4,275,000,000 96/02/17

بتن طاب آذر

17

منطقه یک

درزگيري خيابانهاي ( چايکنار  ،توانير  ،مالزينال  ،شهدا و ) ...

1,050,000,000 96/04/11

فني مهندسي راهدار صنعت

18

منطقه یک

درزگيري خيابانهاي ( چايکنار  ،توانير  ،مالزينال  ،شهدا  ،وليعصر  ،يوسف آباد  ،خيابان امام  ،چشم انداز  ،گلکار  ،سيالب  ،دروازه
تهران  ،احمد آباد

902,500,000 96/04/04

فني مهندسي راهدار صنعت

19

منطقه یک

پروژه نرده گذاري و کارهاي فلزي در بلوار وليعصر حدفاصل فلکه شريعتي تا ايرداک و در صورت نياز در محالت ( مالرينال  ،احمد آباد ،
چشم انداز  ،يوسف آباد  ،شهدا  ،وليعصر ( عج )  ،گلکار  ،دروازه تهران  ،توانير  ،چايکنار  ،بيالنکوه و سيالب )

2,670,000,000 96/03/08

رهابگران سهند زمين

20

منطقه یک

پروژه خدمات عمومي عمراني و تامين اکيپ بنايي در محالت مالرينال  ،احمد آباد  ،چشم انداز  ،يوسف آباد  ،شهدا  ،وليعصر( عج )،
گلکار  ،دروازه تهران  ،توانير  ،چايکنار  ،بيالنکوه و سيالب

3,920,000,000 96/04/04

بتن تالش آذر

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

21

منطقه یک

آسفالت اساسي دستي و لکه گيري در چايکنار و کوچه هاي مربوطه و ...

3,950,000,000 96/04/26

آلتين گونش سهند

22

منطقه یک

تهيه مصالح زيرسازي و اجراي آسفالت دستمزدي در يوسف آباد و کوچه هاي اطراف و ...

1,788,000,000 96/07/16

آلتين کارا يول

23

منطقه یک

پياده روسازي خ امام از آبرسان تا تپلي باغي و ....

5,000,000,000 96/07/16

يانار داغ

24

منطقه یک

خط کشي معابر در سطح منطقه

1,636,000,000 96/07/05

آلتين تاماي سهند

25

منطقه یک

پياده روسازي خ امام از تپلي باغي تا رضا نژاد و ...

4,339,604,105 96/07/11

ميسون راه ارس

26

منطقه یک

خدمات عمومي عمراني و تامين اکيپ بنايي در محالت ( چايکنار  ،عباسي و ) ...

5,160,000,000 96/07/06

سهند سازه هوراند

27

منطقه یک

نصب گاردريل در سطح منطقه

1,070,000,000 96/06/26

آلتين تاماي سهند

28

منطقه یک

نصب تجهيزات ترافيکي

960,000,000 96/06/26

راه ورزان دقيق

29

منطقه یک

احداث سالن چند منظوره بحران در گلکار انتهاي خيابان ترافيک جنب ايستگاه آتش نشاني

18,990,000,000 96/05/07

عمران رهياب ارس

30

منطقه یک

متمم احداث دوربرگردان کالنتر کوچه

508,498,313 96/07/02

سداد ره پي

31

منطقه یک

نظارت عاليه بر احداث اسکلت ساختمان اداري خدماتي شهرداري منطقه يک تبريز

360,000,000 96/06/06

پادير طرح تاوريژ

32

منطقه یک

مطالعه و طراحي بسته هاي مشارکتي در سطح شهرداري منطقه يک

500,000,000 96/06/19

مهندسين مشاور نمودار

33

منطقه یک

آسفالت اساسي دستي و لکه گيري در چايکنار و مالزينال و ...

4,950,000,000 96/07/26

آذر پي ارم

34

منطقه یک

آسفالت اساسي دستي و لکه گيري در وليعصر و کوچه هاي تابع  ،گلکار و کوچه حسن  ،عباسي و کوچه هاي مربوطه  ،مالزينال ،
احمد آباد  ،چشم انداز  ،يوسف آباد  ،شهدا  ،وليعصر ( عج )  ،دروازه تهران  ،توانير  ،چايکنار  ،بيالنکوه و سيالب

6,390,000,000 96/02/26

نوين آرتا نجات سبالن

35

منطقه یک

تهيه مصالح زيرسازي و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري در ( خ عباسي  ،توانير و ) ...

2,200,000,000 96/09/20

آلتين گونش سهند

36

منطقه یک

دوربرگردان سربااليي وليعصر

7,500,000,000 96/09/04

سازمان عمران

37

منطقه یک

تهيه مصالح زير سازي و اجراي آسفالت دستمزدي در ( چشم انداز ،فخرنيا  ،نگين پارک  ،يوسف آباد و ) ...

2,000,000,000 96/12/06

برج سازان سگال

38

منطقه دو

اجراي عمليات لکه گيري آسفالت بلوار  29بهمن وليعصر جنوبي و ساير محلهاي حفاري شده در سطح منطقه

1,500,000,000 96/01/24

آلتين کارايول

39

منطقه دو

اجراي عمليات برق رساني به ضلع غربي پارک عباس ميرزا

380,246,725 96/01/15

نيرو گستر ثمين آذر آبادگان

40

منطقه دو

اجراي عمليات خدمات تنظيفي حوزه شماره 2

34,276,550,000 96/01/31

سهيل تابناک آديش

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

41

منطقه دو

اجراي عمليات خدمات تنظيفي (حوزه شماره )3

42,866,900,000 96/01/31

نگين انديش محيط سبز اذربايجان

42

منطقه دو

اجراي عمليات لکه گيري آسفالت ويالشهر،الهي پرست ،و ساير محلهاي حفاري شده

1,635,000,000 96/01/24

قارتال عمران شرق

43

منطقه دو

اجراي عمليات لکه گيري آسفالت زعفرانيه ،ميردامادو ساير محلهاي حفاري شده در سطح منطقه

1,470,000,000 96/01/24

آيلين صنعت آذر

44

منطقه دو

اجراي عمليات خدمات تنظيفي (حوزه شماره يک)

35,644,543,400 96/01/31

شرکت صدرا پاکان کار

45

منطقه دو

اجراي عمليات تخريب ساختمان قديمي واقع در مجاورت موزه عصر آهن واقع در خيابان بهادري

876,000,000 96/02/27

عميق پي آذر گستر

46

منطقه دو

اجراي عمليات لکه گيري آسفالت دستمزدي در محدوده پيشقدم (خ دانشگاه،آبرسان،و خيابانهاي منتهي به خيابان امام )

1,530,000,000 96/02/16

نقشه سازان تبريز

47

منطقه دو

احداث ديوار سنگي در جاده باسمنج روبروي آپارتمانهاي آسمان

1,450,000,000 96/02/16

ستون بند مدينه

48

منطقه دو

اجراي عمليات لکه گيري آسفالت محدوده ماراالن و گلگشت و ساير محلهاي حفاري شده در سطح منطقه

1,616,550,000 96/01/24

آيريک راه پايه

49

منطقه دو

اجراي عمليات لکه گيري آسفالت ائل گولي ياغچيان  -سهند و ساير محلهاي ابالغي کارفرما

1,485,000,000 96/03/06

پي سازان گستر ارسباران

50

منطقه دو

مربوط به پروژه اجراي عمليات نگهداري و توسعه فضاي سبز مجموعه عباس ميرزا پالک  179ناحيه 13

4,918,000,000 96/01/16

بهکاران پديده پسند سهند

51

منطقه دو

اجراي عمليات نگهداري و توسعه فضاي سبز مجموعه عباس ميرزا پالک ( 179ناحيه )12

4,582,000,000 96/01/14

طلوع سبز فخر سهند

52

منطقه دو

نگهداري و توسعه فضاي سبز ناحيه  9مجموعه اتوبان شهيد کسايي از روبروي پارک صائب تبريزي تا شهرک آزمايش

2,799,000,000 96/01/15

توانا گستر جهان تاوريژ

53

منطقه دو

اجراي عمليات نگهداري و توسعه فضاي سبز مجموعه اتوبان شهيد کسائي از ياغچيان تا روبروي پارک صائب تبريزي

3,330,000,000 96/01/16

آذين نقش سبز تبريز

54

منطقه دو

انجام خدمات محله اي در سطح حوزه فاز يک

3,120,000,000 96/03/17

پي ساز تبريز

55

منطقه دو

انجام خدمات محله اي فاز 2

3,360,000,000 96/03/17

ساواالن ساز تبريز

56

منطقه دو

احداث کانال در ساري زمي،مقابل نيروي انتظامي

10,809,320,000 96/03/17

سايار ساز

57

منطقه دو

اجراي عمليات آسفالت لکه گيري در سطح حوزه

3,146,500,000 96/03/17

پيمانکار کريمي

58

منطقه دو

پروژه بهسازي و اصالح خيابان نمونه در محدوده منطقه 12

17,762,800,000 96/03/24

تايسيز ابنيه سهند

59

منطقه دو

کف سازي ورودي ائل گولي مجاور پارکينگ شماره يک

1,666,250,000 96/04/11

آباددوست

60

منطقه دو

انجام خدمات محله اي در سطح حوزه فاز 3

2,916,000,000 96/03/24

بتن تالش سبز

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

61

منطقه دو

اجراي عمليات نرده گذاري و فنس کشي سطح حوزه

2,490,000,000 96/04/15

فوالد ايستاي تبريز

62

منطقه دو

اجراي عمليات آسفالت اساسي بيندر و توپکا در سطح حوزه

18,100,000,000 96/04/15

پرجک آواالن

63

منطقه دو

اجراي پروژه سالن و انباري سيم تريلي واقع در اتوبان شهيد کسايي جنب جايگاه دو منظوره

12,260,000,000 96/04/19

ايستا ساختار آذر

64

منطقه دو

تامين اکيپ و اجراي عمليات خدمات عمومي عمراني کوچک در سطح منطقه

2,180,000,000 96/04/21

جهان آرمه زرين

65

منطقه دو

اجراي عمليات درزگيري آسفالت در سطح حوزه

1,181,800,000 96/03/24

راهدار صنعت

66

منطقه دو

اجراي پروژه لوله گذاري آب خام از پمپ جديد تا استخر شماره  2و  ...در پارک عباس ميرزا

2,570,000,000 96/04/24

هرم سگال ايستا

67

منطقه دو

عمليات آسفالت لکه گيري در سطح محدوده دروازه تهران ولي عصر جنوبي پرواز گلشهر و...

2,933,000,000 96/05/04

آيريک راه پايه

68

منطقه دو

عمليات آسفالت لکه گيري در سطح حوزه (محدوده آبرسان ،ماراالن ،بزرگمهر معابر منتهي به خيابان امام خميني ،پيش قدم ،خيابان
دانشگاه و...

3,003,000,000 96/05/04

آيريک راه پايه

69

منطقه دو

تامين اکيپ بنايي در سطح منطقه

475,000,000 96/05/04

آذردکل

70

منطقه دو

اجراي عمليات لوله گذاري پارک عباس ميرزا از استخر شماره  3تا 4

1,196,800,000 96/05/04

آلتين کوشک

71

منطقه دو

پروژه اجراي ديوار آجري اراضي دانشگاه واقع در ساري زمي

7,590,000,000 96/05/21

بهين بتن

72

منطقه دو

پروژه خط  20کيلو وات در پارک عباس ميرزا

1,329,000,000 96/05/21

ژرف سازان انرژي

73

منطقه دو

سرويس بهداشتي و نمازخانه فلکه گلشهر 137

1,639,000,000 96/05/21

بهين بتن

74

منطقه دو

پروژه سالن اسکواش تبريز واقع در ائل گولي

13,992,000,000 96/06/05

يانار توپراق آذربايجان

75

منطقه دو

پروژه چمن مصنوعي در پارک صائب تبريزي پرواز فتح و ساير محل هاي منطقه

7,412,000,000 96/06/05

آذران پي کاو سهند

76

منطقه دو

خدمات محله اي معابر و کوچه هاي فرعي زعفرانيه  -ويالشهر-ائل گولي -ياغچيان و سطح منطقه

2,964,000,000 96/06/26

بتن تالش سبز

77

منطقه دو

بهسازي و تعويض قسمتهايي از جداول کانيو و کفپوش هاي بتني پياده روهاي جاده ائل گولي

2,884,000,000 96/06/26

بتن تالش سبز

78

منطقه دو

بهسازي پلهاي عابر پياده جاده ائل گولي -بلوار  29بهمن -بلوار آزادي  -کمربندي مياني -اتوبان شهيد کسايي

1,438,000,000 96/06/26

يادمان بنا سازان ايرانيان

79

منطقه دو

اجراي عمليات خاکبرداري فرهنگسراي بانوان واقع در رجائي شهر

13,500,000,000 96/03/07

سازمان خدمات موتوري

80

منطقه دو

اجراي خط کشي عابر پياده و عالئم افقي و نوشتاري با رنگ سرد ترافيکي سطح منطقه

1,290,000,000 96/06/12

آيريک راه پايه

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

81

منطقه دو

اجراي خط کشي عابر پياده و عالئم نوشتاري با رنگ دو جزئي ترافيکي سطح منطقه

1,245,000,000 96/06/12

آيريک راه پايه

82

منطقه دو

تجهيزات ترافيکي سطح منطقه

1,580,000,000 96/07/18

المان پادير ساز

83

منطقه دو

آسفالت و لکه گيري ائل گولي،کوي دادگستري و سهندو گلشهرو پرواز و وليعصر جنوبي

1,605,000,000 96/06/26

قارتال عمران شرق

84

منطقه دو

آسفالت لکه گيري فاز  1پارک عباس ميرزا

2,179,400,000 96/07/19

آلتين تاماي سهند

85

منطقه دو

تعمير و ترميم رنگ آميزي پل کابلي

4,700,000,000 96/07/23

بتن تخت تبريز

86

منطقه دو

اصالح جداول و کفپوش هاي ائل گولي

3,950,000,000 96/07/23

بتن تخت تبريز

87

منطقه دو

اصالح هندسي جداول سطح منطقه ( 2بلوار استاد معين-ميدان ائل گولي -تقاطع گلگشت -گلشهر -خيام -دکتر حسابي)

3,720,000,000 96/07/23

بتن تخت تبريز

88

منطقه دو

احداث راههاي دسترسي پارک عباس ميرزا

1,642,500,000 96/07/23

نوساز فجر شادباد

89

منطقه دو

خدمات محله اي و اجراي ديوار سنگي کوي دادگستري خيابان شهيد قدوسي در انتهاي کوچه هاي هشتم ،دهم و دوازدهم

1,922,500,000 96/08/08

يادمان بنا سازان ايرانيان

90

منطقه دو

تعميرات عمراني متفرقه در پارک ائل گولي

5,335,000,000 96/08/08

ميسون راه ارس

91

منطقه دو

خدمات محله اي و درزگيري خ دکتر حسابي خ اصلي ميرداماد خ اصلي رجائي شهر ،ساري زمي،عطار نيشابوري،عزيز آباد و جاده ائل
گولي

1,775,000,000 96/08/14

راهدار صنعت

92

منطقه دو

احداث آالچيق در پارک بهاران ميرداماد

359,900,000 96/08/21

اسکان پايدار تبريز

93

منطقه دو

احداث سرويس بهداشتي پارک شميم پايداري (باغ توت)

1,040,000,000 96/08/24

کارابند ارس

94

منطقه دو

اليه روبي کانالهاي سطح منطقه

3,733,200,000 96/10/06

بتن تخت تبريز

95

منطقه دو

احداث ديوار سنگي مسيل سهند

1,483,500,000 96/10/06

آلتين کوشک

96

منطقه دو

تهيه و تحويل و اجراي آسفالت اساسي راه دسترسي در پارک عباس ميرزا

6,000,000,000 96/06/25

سازمان عمران

97

منطقه دو

برچيدن پل عابر پياده مقابل دانشگاه و نصب در مقابل بازار جواهر

1,759,680,000 96/11/23

آرمه بتن آذر سهند

98

منطقه دو

احداث رمپ ضلع شمال شرقي ميدان افالک نما

18,360,000,000 96/12/17

قوشا يول آذربايجان

99

منطقه دو

تامين اکيپ بنايي کارگاه اماني و سطح منطقه

2,180,000,000 96/12/10

يادمان بنا سازان ايرانيان

100

منطقه دو

احداث چاه عميق در کوي دادگستري

2,266,000,000 96/12/21

کاوش ديناميک آب

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

101

منطقه دو

فيلتريزاسيون شني تصفيه آب خروجي استخر شماره  2پارک عباس ميرزا

950,000,000 96/12/15

سپيد آب سلدوز

102

منطقه دو

سند بالست و رفع نشت پايه هاي بتني پلهاي سطح منطقه(زيبا سازي) پيش قدم،سجاديه،پل حميد ،مترو،افالک نما،

1,275,000,000 96/12/21

کارابند ارس

103

منطقه دو

تکميل لوله گذاري آب خام از استخر شماره  3تا  4در پارک عباس ميرزا

939,000,000 96/12/15

سپيد آب سلدوز

104

منطقه دو

احداث باغ توت در گلگشت

2,016,000,000 96/12/15

ساواالن ساز تبريز

105

منطقه دو

مشارکت در احداث ساختمان فرهنگي سپاه

8,000,000,000 96/03/25

سپاه عاشورا

106

منطقه سه

لکه گيري و آسفالت دستي چهارراه الله ،ساالري ،مسجد رضوي ،خيابان سعدي و معابر فرعي و سطح منطقه

1,080,000,000 96/01/31

سهند عمران تبريز

107

منطقه سه

تکميل قسمتي از شناژ بتني و گاردريل در کمربندي مياني ،حد فاصل خرمشهر تا ميدان فاطميه

840,000,000 96/01/21

پيمانکاري رنجبر

108

منطقه سه

لکه گيري آسفالت دستي ميدان امام حسين ،راه دسترسي ميدان فاطميه ،خيابان ملت ،معابر فرعي و سطح منطقه

1,047,000,000 96/01/27

عمران پيشه سهند

109

منطقه سه

لکه گيري و آسفالت دستي خيابان هاي رضانژاد ،امتداد باغشمال ،معابر فرعي و سطح منطقه

1,090,000,000 96/01/29

نقشه سازان تبريز

110

منطقه سه

درزگيري حد غربي خيابان اماميه  -ضلع جنوبي کمربندي مياني جنب ميدان تير ارتش و سطح منطقه

1,963,500,000 96/01/30

پيشکسوتان عمران راهدار

111

منطقه سه

حفظ و نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه  9منطقه 3

3,884,244,464 96/01/30

پرديس گلهاي ايرانيان

112

منطقه سه

حفظ و نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه  1منطقه

5,280,000,000 96/01/14

مهندسين مشاور نيايش گستر نيکان

113

منطقه سه

لکه گيري آسفالت خيابان منظريه ،ابوذر ،شهرک طالقاني ،زنگوله باغ و معابر فرعي و سطح منطقه 3

2,325,000,000 96/02/20

اويول سازه شانديز

114

منطقه سه

خاکبرداري و زير سازي در کمربندي مياني و خيابان هاي آتي االحداث و سطح منطقه

2,580,000,000 96/02/18

پايان

115

منطقه سه

لکه گيري آسفالت خيابان سليمان خاطر ،مشروطه ،طالقاني و معابر فرعي و سطح منطقه 3

2,525,000,000 96/02/31

سازه پايدار آلوارس

116

منطقه سه

لکه گيري آسفالت خيابان حافظ ،ماراالن ،ميدان قطب ،رضانژاد و معابر فرعي و سطح منطقه 3

2,350,000,000 96/02/31

سازه پايدار آلوارس

117

منطقه سه

جدول گذاري معابر ماراالن ،طالقاني و سطح منطقه

847,500,000 96/02/27

ارک بتن تبريز

118

منطقه سه

تامين اکيپ بنايي

700,000,000 96/03/03

محمرضا مقدمي

119

منطقه سه

تامين اکيپ بنايي

800,000,000 96/02/10

سپهر آلوچه لو تبريز

120

منطقه سه

احداث يک باب سرويس بهداشتي در باغ امامي

650,000,000 96/02/19

بتن پل پارس

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

121

منطقه سه

لکه گيري آسفالت خيابان هاي ارتش جنوبي ،طالقاني ،پاستور 17 ،شهريور جديد و حافظ و معابر فرعي و سطح منطقه

2,100,000,000 96/02/18

اويول سازه شانديز

122

منطقه سه

کفسازي و اصالح جداول قسمتي از پياده رو خيابان ارتش جنوبي جنب سينما سرباز و خيابان انتظام

718,500,000 96/02/13

رهيان سازه تبريز

123

منطقه سه

کفسازي قسمتي از پياده رو حد غربي شهيد جديري

418,820,000 96/02/13

رهيان سازه تبريز

124

منطقه سه

حفاري و بتن ريزي فونداسيون شبکه روشنايي معابر در خيابان خرمشهر حدفاصل ميدان فاطميه تا خروجي زيرگذر شهرک طالقاني

450,000,000 96/02/27

ژرف سازان انرژي

125

منطقه سه

انجام امورات خدمات شهري حوزه 1

35,640,000,000 96/01/10

تعاوني خدماتي  6489همشهري
شهرداري تبريز

126

منطقه سه

انجام امورات خدمات شهري حوزه 2

39,146,250,000 96/01/10

تعاوني خدماتي  6489همشهري
شهرداري تبريز

127

منطقه سه

انجام امورات خدمات شهري حوزه 3

38,477,000,000 96/01/10

تعاوني خدماتي  6489همشهري
شهرداري تبريز

128

منطقه سه

حفظ و نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه  6منطقه 3

7,221,000,000 96/01/31

آذين نقش گستر ارک تبريز

129

منطقه سه

اجراي مناسب سازي پياده رو خيابان شهيد جديري ،حدفاصل خيابان امام تا شهيد سرابي(ضلع غربي) و سطح منطقه

1,330,000,000 96/04/26

کسري آرمه آريانا

130

منطقه سه

مناسب سازي و پيوسته سازي محله هاي عبور عرضي عابرين پياده سطح منطقه 3

2,090,000,000 96/04/27

برج سازي دانا

131

منطقه سه

تامين اکيپ بنايي واحد عمران منطقه 3

1,642,500,000 96/07/10

بتن پل پارس

132

منطقه سه

مسيرگشايي خيابان دسترسي آزادي به آخر حافظ(امتداد کوي پرورش)

2,583,857,150 96/07/05

تراوش بتن تبريز

133

منطقه سه

اجراي جدول گذاري خيابانها و معابر فرعي مابين طالقاني تا ماراالن و سطح منطقه

1,890,000,000 96/08/01

مدرن سازان ارسباران

134

منطقه سه

جدول گذاري در خيابان هاي اماميه ،پاستور 17 ،شهريور ،آخر شريعتي و معابر فرعي و سطح منطقه

880,000,000 96/08/01

آذين بناي رهاب شمالغرب

135

منطقه سه

اجراي جدول گذاري خيابان ها و معابر فرعي مابين الله تا طالقاني و سطح منطقه

2,820,000,000 96/08/01

مدرن سازان ارسباران

136

منطقه سه

لکه گيري و آسفالت خيابان ها و معابر فرعي ابوريحان ،صائب  ،پاستور ،سجاديه ،توانا ،الله زار ،قطران و سطح منطقه 3

2,782,500,000 96/08/23

اويول سازه شانديز

137

منطقه سه

لکه گيري و آسفالت خيابانها و معابر فرعي زمزم ،تجالئي ،ماراالن ،کوي دانشگاه و سطح منطقه 3

2,915,000,000 96/09/13

مدرن سازان ارسباران

138

منطقه سه

لکه گيري و آسفالت خيابانها و معابر فرعي طالقاني شمالي ،پاستور جديد و سطح منطقه 3

2,910,000,000 96/09/11

مدرن سازان ارسباران

139

منطقه سه

عمليات نقشه برداري منطقه 3

600,000,000 96/09/02

مهندسين مشاور تصوير زمين

140

منطقه سه

تعمير ،نگهداري و راهبري تاسيسات برق و مکانيک واقع در داخل محوطه ساختمان شهرداري منطقه 3

178,200,000 96/09/13

بهسازان محيط آذربايجان

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

141

منطقه سه

تجهيزات ايمني و تابلوهاي ترافيکي معابر شهري سطح منطقه 3

940,000,000 96/10/26

چيچست ارس

142

منطقه سه

خط کشي و رنگ آميزي ترافيکي معابر شهري سطح منطقه 3

884,687,000 96/11/04

مارلين سازه قرن

143

منطقه چهار

تنظيف و جمع آوري زباله حوزه شماره دو

65,726,280,000 96/02/11

دهکده سبز پوش

144

منطقه چهار

تنظيف و جمع آوري زباله حوزه شماره سه

35,420,000,000 96/02/11

نوساز گيتي

145

منطقه چهار

پخش آسفالت اماني در کوچه ها و معابر محالب اهراب-بارون آواک-دکتر قريب 17-شهريور

1,483,650,000 96/02/14

ژاو بتن غرب

146

منطقه چهار

پخش آسفالت اماني در کوچه ها و معابر ضلع جنوبي چايکنار

1,483,650,000 96/02/12

قوش بالغ آذربايجان

147

منطقه چهار

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه بهار-شادي

12,778,251,222 96/01/27

ره پويان زيباي تاوريژ

148

منطقه چهار

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه قطران

6,529,743,339 96/01/27

مينوي سبز سبالن

149

منطقه چهار

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه ميدان آذربايجان

10,004,348,212 96/01/29

کومه گستر سهند

150

منطقه چهار

تنظيف و جمع آوري زباله حوزه شماره يک

41,322,560,000 96/02/16

دليران نظيف بند

151

منطقه چهار

پخش آسفالت اماني در کوچه ها و معابر ضلع شمالي چايکنار

1,484,865,000 96/02/19

منشور سبز تبريز

152

منطقه چهار

بازسازي دسترسي پل تاريخي تلخ رود (آجي چاي)

862,715,000 96/03/06

يکتا آبادگران آذر جوان

153

منطقه چهار

آسفالت محالت خيابان کشاورز-پاسداران-رضوانشهر 10-متري طالقاني-شهرک آذربايجان-ضلع شمالي

4,720,000,000 96/03/02

برج سازان سگال

154

منطقه چهار

لکه گيري و آسفالت محالت خيابان فاطمي-شهريار-انصاري فرد-مالعلي اکبر-کوي فيروز-زبردست...-

5,248,000,000 96/03/09

منشور سبز تبريز

155

منطقه چهار

که گيري و آسفالت محالت قدي-کوچه باغ-حجتي-آذربايجان-نظام پزشکي-ضلع جنوبي چايکنار

4,500,000,000 96/02/31

قوش بالغ آذربايجان

156

منطقه چهار

اصالح و تعمير کانال خليل آباد

2,650,000,000 96/03/27

رهيان سازه تبريز

157

منطقه چهار

نور پردازي پل آجي چاي

1,950,000,000 96/04/17

آتي فن تبريز

158

منطقه چهار

درزگيري رويه هاي آسفالت مسيرهاي رفت و برگشت خيابان نصف راه و منجم تا ميدان آذربايجان و پل هاي سطح منطقه

1,500,000,000 96/04/17

برج سازان سگال

159

منطقه چهار

جدول گذاري محالت ضلع شمالي چايکنار(پاسداران-حيدرآباد-قوم تپه-اميرخيز-اميرباغي و )...

2,048,200,000 96/04/17

آلتين سازه آريان

160

منطقه چهار

اصالح جداول گوچه هاي فرعي خيابان عباس زاده

848,000,000 96/04/04

آلتين پي ارس

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

161

منطقه چهار

تامين اکيب اماني جهت حفر,اليروبي و لوله گذاري چاه در سطح منطقه

550,000,000 96/03/29

يکتا آبادگران آذر جوان

162

منطقه چهار

ادامه عمليات آبياري تحت فشار پارک بزرگ

8,704,000,000 96/04/26

آب بند ايستا

163

منطقه چهار

جداول دوبل خيابان  22بهمن از قونقا تا قطران و سطح منطقه

2,260,000,000 96/04/28

جهان گستر ليالن

164

منطقه چهار

کارهاي باقيمانده جهت تکميل ساختمان و محوطه سازي ايستگاه آتش نشاني ميدان معلم

10,980,000,000 96/04/27

سيماب نهند آذر

165

منطقه چهار

ساختمان پست برق خادم گمرک

1,314,000,000 96/05/08

ژرف سازان انرژي

166

منطقه چهار

تامين اکيب اماني جهت ساماندهي و تعمير پارکهاي صفا-بهار-شادي-بعثت-تندرستي-فاز يک

500,000,000 96/05/09

آلتين عمران آذربايجان

167

منطقه چهار

تامين اکيب اماني جهت ساماندهي و تعمير پارکهاي ساالري-پامچال-ميثاق-شادگان-اميرکبير-قطران

470,000,000 96/05/10

آلتين پي ارس

168

منطقه چهار

کفسازي و پياده رو سازي در سطح منطقه,ضلع شمالي و جنوبي چايکنار و بازارچه گجيل

3,600,000,000 96/05/12

چي چست ارس

169

منطقه چهار

تامين اکيب اماني جهت ساماندهي و تعمير معابر سطح منطقه

497,500,000 96/05/16

آدلين رفاه ارس

170

منطقه چهار

تامين اکيپ اماني جهت رفع نواقصات سرويس بهداشتي سطح منطقه 4

2,028,000,000 96/05/12

ساره نگار ارسباران

171

منطقه چهار

روشنايي ميدان آذربايجان

1,999,000,000 96/06/15

ژرف سازان انرژي

172

منطقه چهار

احداث کانال خيابان ستارخان فاز دو

13,286,000,000 96/06/15

شرکت عمران روش

173

منطقه چهار

کنترل کيفي و آزمايش مصالح پروژه آذربايجان و سطح منطقه

450,000,000 96/06/15

تل تاو تبريز

174

منطقه چهار

احداث کانال خيابان ستارخان فاز يک

13,429,000,000 96/05/15

آب بند ايستا

175

منطقه چهار

تجهيزات ترافيکي و نصب تابلوهاي اسامي معابر

2,976,000,000 96/04/31

دژ سازه ساواالن

176

منطقه چهار

اجراي خط کشي عابر پياده-عالئم افقي و نوشتاري با رنگ دو جزئي و خط کشي محوري با رنگ سرد ترافيکي

4,042,000,000 96/04/31

دژ سازه ساواالن

177

منطقه چهار

کارکرد مازاد احداث آتش نشاني ميدان معلم

3,847,500,000 96/06/28

سيماب نهند آذر

178

منطقه چهار

لکه گيري و آسفالت ضلع غربي بلوار آذربايجان(بهشتي-سعدي-شادگان-بهارستان)دستمزدي

1,470,150,000 96/07/02

آلتين کارايول

179

منطقه چهار

تعمير ساختمان کمپينگ داخل پارک بزرگ و تکميل سرويس بهداشتي پارک صفا

876,000,000 96/07/10

اسکان سازه راه آذربايجان

180

منطقه چهار

ساخت مجسمه حکيم ابوالقاسم نباتي در پارک نباتي

450,000,000 96/07/03

داود مستوفي زاده

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

181

منطقه چهار

احداث آبنماي سنگي-کفسازي و ساماندهي (داش مغازاالر)

5,179,200,000 96/08/03

آذر بتن آيش

182

منطقه چهار

اجراي ديوار و ساماندهي حياط مقبره آيت هللا انگجي

832,823,000 96/08/01

پيمانکاري جمشيد علياري

183

منطقه چهار

لکه گيري و آسفالت ضلع جنوبي بلوار  22بهمن (محالت امير کبير-خيام -کار پيشه-کوي ابوريحان)

5,439,000,000 96/06/22

آلتين تاماي سهند

184

منطقه چهار

لکه گيري و آسفالت ضلع شرقي بلوار آذربايجان (محالت قطران-عالمه اميني-فلسطين-علي سياه پوش و )...

1,390,500,000 96/06/15

منشور سبز تبريز

185

منطقه چهار

نصب دال بتني جهت پوشش روي کانال پل خلبان

1,118,000,000 96/08/24

يکتا آبادگران آذر جوان

186

منطقه چهار

لکه گيري و آسفالت ضلع شمالي چايکنار (محالت قوم تپه-يکه دکان-توکلي-انقالب-شمس تبريزي و )...

5,490,000,000 96/09/09

قوش بالغ آذربايجان

187

منطقه چهار

لکه گيري و آسفالت ضلع جنوبي چايکنار (اره گر-منجم-ورزش-آخوني-دامپزشکي)

5,475,000,000 96/08/27

آذر تاسيس آرتاويل

188

منطقه چهار

اصالح هندسي معابر سطح منطقه

1,627,500,000 96/09/22

عمران پيشه سهند

189

منطقه چهار

ساماندهي جداره هاي مغازه هاي سنگي ( داش مغازاالر)

1,999,500,000 96/10/17

پيمانکاري جمشيد علياري

190

منطقه چهار

خريد آسفالت

1,925,000,000 96/11/26

آسفالت آريا

191

منطقه چهار

توليد و نصب دال هاي بتني مسلح

1,098,941,525 96/11/23

پيمانکاري شاهنده

192

منطقه چهار

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه ستارخان

12,125,444,715 96/12/14

نسترن سراي سبز تبريز

193

منطقه چهار

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه دانش

5,346,909,140 96/12/16

هديه طراوت سماء تبريز

194

منطقه چهار

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه  130متري

8,821,897,452 96/12/15

سحر تانسوي آذربايجان

195

منطقه چهار

طراحي خانه نشاط کودک در فرهنگسراي آنا

190,000,000 96/12/14

عمارت سرخ آب

196

منطقه چهار

حمل و پخش آسفالت اماني در محالت ضلع شرقي بلوار آذربايجان-علي سياهپوش-حجتي-بهار

1,785,000,000 96/12/27

پادير سازه سيماب

197

منطقه چهار

حفر و اليروبي و لوله گذاري چاه در سطح حوزه شهرداري منطقه 4

1,875,000,000 96/11/12

يکتا آبادگران آذر جوان

198

منطقه پنج

پارک باغميشه -پارک خانواده  -زمين گلف -گلف تا بارنج -دوکمال -باغ شعاع و کل خيبانهاي فرعي ناحيه

6,361,490,775 96/01/29

نيک صنام آذر

199

منطقه پنج

آسفالت و لکه گيري شهرک هاي نصر استانداري

3,267,000,000 96/02/19

سهند عمران تبريز

200

منطقه پنج

اصالح و مرمت جداول و کفسازي هاي فرشته شمالي و جنوبي

2,565,000,000 96/02/19

تراوش راه تبريز

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

201

منطقه پنج

اصالح و مرمت جداول و کفسازيهاي مرزداران و نصر و کوي هاي صنعتي

2,505,000,000 96/02/19

بوي جوي موليان

202

منطقه پنج

آسفالت و لکه گيري شهرک هاي الهيه  -فرشته شمالي  -رشديه

3,444,000,000 96/02/19

آران سازه ايرانيان

203

منطقه پنج

آسفالت و لکه گيري مرزداران مصلي نصر

1,365,000,000 96/03/06

قزل توپراق آذر

204

منطقه پنج

آسفالت و لکه گيري کرکج فاز يک

2,580,000,000 96/03/03

شرکت کسري پي تبريز

205

منطقه پنج

آسفالت و لکه گيري شهرکهاي بارنج وليعصر 2فرشته جنوبي

3,510,000,000 96/03/03

پي گستران آبادگر

206

منطقه پنج

آسفالت و لکه گيري بارنج استانداري وليعصر 2

1,500,000,000 96/03/09

سيماب نهند آذر

207

منطقه پنج

آسفالت و لکه گيري شهرک هاي آخر عباسي زمرد ولي امر بهشتي

3,540,000,000 96/03/09

آرنيکارهسازآرمين

208

منطقه پنج

آسفالت و لکه گيري شهرک باغميشه

3,720,000,000 96/03/03

آذر تاسيس آرتاويل

209

منطقه پنج

آسفالت و لکه گيري شهرک هاي مرزداران مصلي جاده تهران

3,075,000,000 96/03/02

نوين ارتا نجات سبالن

210

منطقه پنج

احداث و نگهداري فضاي سبز پارک ياس -پارک ميخک  -خيابان عباسي  -شيب ياس -ميدان بهارستان  -شيب شفيع زاده -بلوار
شريعتي

3,269,000,000 96/04/04

شهريارشهرساز تبريز

211

منطقه پنج

احداث و نگهداري فضاي سبز پارک سايت  2آرپادرسي

8,050,000,000 96/03/21

تيساسازه تبريز

212

منطقه پنج

آسفالت کرکج استعالم بها و دستمزدي

1,500,000,000 96/04/03

پايا بتن سايمان

213

منطقه پنج

اجراي عمليات خدمات شهري شامل رفت و روب و جمع آوري پسماند و اليروبي و ساير امورات مرتبط با تنظيف در حوزه  1شهرداري
منطقه 5

23,185,280,000 96/03/09

پاک شهر سبز تبريز

214

منطقه پنج

اصالح زيرسازي خيابان وليعصر  2جنوبي

1,485,000,000 96/04/07

مدرن سازان تبريز

215

منطقه پنج

اجراي عمليات خدمات شهري شامل رفت و روب و جمع آوري پسماند و اليه روبي و ساير امورات مرتبط با تنظيف درحوزه  3شهردار ي
منطقه 5

23,970,000,000 96/03/09

آني بتن آذربايجان

216

منطقه پنج

اجراي عمليات خدمات شهري شامل رفت و روب و جمع آوري پسماند و اليروبي و ساير امورات مرتبط با تنظيف در حوزه  2شهرداري
منطقه 5

27,375,156,000 96/03/09

جان نثاران سبز تبريز

217

منطقه پنج

تامين اکيپ بنايي و دستمزدي کارهاي عمراني در بارنج وليعصر  2کوي استانداري شهرک رشديه کوي ولي امر

1,365,000,000 96/04/07

باريش صنعت اورال

218

منطقه پنج

طراحي و عمليات اجرائي تقاطع غير همسطح کرکج

50,000,000,000 96/03/02

سازمان عمران

219

منطقه پنج

آسفالت فرشته شمالي و جنوبي

1,500,000,000 96/05/05

مبين طرح آذر

220

منطقه پنج

آسفالت و لکه گيري آخر عباسي بهشتي ولي امر رشديه

1,500,000,000 96/05/07

حائل سازه ارسباران

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

221

منطقه پنج

تامين اکيپ بنايي کارهاي عمراني در مرزداران نصر کوي هاي صنعتي کرکج پارک مصلي

1,495,000,000 96/05/07

جهان راه اسپوتا

222

منطقه پنج

ايمن سازي معابر

2,100,000,000 96/05/15

تراوش راه تبريز

223

منطقه پنج

آسفالت ريزي سطح باغميشه استعالم بها و دستمزدي

1,500,000,000 96/05/15

پي اسکان آذربايجان

224

منطقه پنج

اجراي پروژه ساختمان آتش نشاني (رشديه ولي امر )

17,000,000,000 96/05/15

برج نيلي آذر بايجان

225

منطقه پنج

اجراي پروژه ساماندهي بستر مهرانرود واقع در مسير دوکمال (حدفاصل بلوار شفيع زاده تا بارنج)

28,440,000,000 96/05/18

آلتين تاماي سهند

226

منطقه پنج

تجهيزات ترافيکي و تابلوهاي اسامي معابر

2,300,000,000 96/05/15

مرند يول

227

منطقه پنج

تامين اکيپ بنايي کارهاي عمراني در شهرک باغميشه

1,495,000,000 96/05/15

قارتال عمران شرق

228

منطقه پنج

تکميل شبکه آب خام سطح منطقه

3,562,208,000 96/06/20

آب ياران سهند

229

منطقه پنج

آسفالت اساسي در خيابانهاي صائب ،دانش ،سربااليي خانه چوبي و سطح منطقه

5,295,000,000 96/06/30

پارس پي ساز

230

منطقه پنج

خط کشي محوري در منطقه 5

790,000,000 96/07/01

آرش راه غرب

231

منطقه پنج

رنگ آميزي دو جزيي محل عبور عابرين پياده و عاليم افقي در منطقه 5

1,185,000,000 96/07/10

آرش راه غرب

232

منطقه پنج

اصالح و مرمت جداول و کفسازي هاي باغميشه ،بارنج ،وليعصر  2و مرزداران

2,100,000,000 96/07/10

عاشقان پرواز آذربايجان

233

منطقه پنج

اصالح و مرمت جداول و کفسازي کندرود کرکج و کويهاي صنعتي

2,100,000,000 96/07/10

عاشقان پرواز آذربايجان

234

منطقه پنج

اجراي آسفالت محوطه زمين ورزشي کرکج

1,081,500,000 96/07/15

سايتال سازه بتن

235

منطقه پنج

تامين اکيپ بنايي و دستمزدي کارهاي عمومي در مرزداران  -کرکج  -کوي هاي صنعتي  -باغميشه  -فرشته شمالي و جنوبي

1,500,000,000 96/07/15

منشور عمران طاقديس

236

منطقه پنج

اصالح و مرمت جداول و کفسازي رشديه الهيه ولي امر و آخر عباسي

2,103,000,000 96/07/17

قارتال عمران شرق

237

منطقه پنج

آسفالت در معابر آخر عباسي ،بارنج ،باغميشه ،و سطح منطقه 5

1,495,000,000 96/07/03

آذران آسفالت نيكخواهان

238

منطقه پنج

آسفالت اساسي در خيابانهاي ميثاق اميرکبير و طرح تبادل امام علي (ع) و سطح منطقه

4,250,000,000 96/07/15

آذر پي ارم

239

منطقه پنج

اصالح طرح هندسي معابر در سطح منطقه 5

4,595,000,000 96/08/16

بوي جوي موليان

240

منطقه پنج

اجراي پياده رو و حصار کشي دور زمين فوتبال چمن مصنوعي استاندارد

1,350,000,000 96/07/23

نئور آب اردبيل

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

241

منطقه پنج

مطالعات و تهيه طرح بدنهسازي اتوبان دو کمال

770,000,000 96/05/07

آرمان پويش طرح

242

منطقه پنج

تکميل جداول و کفسازي و بهسازي پارک بزرگ باغميشه

1,500,000,000 96/08/30

قوشا يول آذربايجان

243

منطقه پنج

مرمت و ساماندهي ابنيه هاي موجود پارک بزرگ باغميشه

1,500,000,000 96/08/30

قارتال عمران شرق

244

منطقه پنج

اجراي آسفالت در معابر مرزداران ،مصلي ،کوي هاي صنعتي ،کرکج ،کندرود و سطح منطقه

1,500,000,000 96/10/10

پي گستران آبادگر

245

منطقه پنج

اجراي آسفالت و لکه گيري در کندرود

1,500,000,000 96/10/30

سيويل نما گستر تاوريژ

246

منطقه پنج

ديوارکشي و ساماندهي زمين هاي بالاستفاده در سطح منطقه

1,649,850,000 96/11/04

آبادگران آرال آذربايجان

247

منطقه پنج

جدول گذاري ،ديوارکشي و زيرسازي راه دسترسي چشمه آرپادرسي

1,647,700,000 96/11/04

باريش صنعت اورال

248

منطقه پنج

تکميل ابنيه هاي موجود و نواقصات پارک نياوران

1,642,500,000 96/11/04

جهان راه اسپوتا

249

منطقه پنج

نيرو رساني به ايستگاه سپتيک سه راهي اهر

1,550,000,000 96/11/28

ژرف سازان انرژي

250

منطقه پنج

فروش مصالح شن و ماسه و قطعات پيش ساخته حوزه شهرداري منطقه 5

5,000,000,000 96/03/23

سازمان همياري

251

منطقه پنج

حفظ ،نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 1

4,952,570,276 96/12/26

آذين نقش سبز تبريز

252

منطقه پنج

حفظ ،نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 2

6,780,904,650 96/12/26

تيساسازه تبريز

253

منطقه پنج

حفظ ،نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 3

13,346,770,840 96/12/26

پرچين سبز آذر

254

منطقه پنج

حفظ ،نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 4

14,166,402,411 96/12/19

نوين انديشان گيتي

255

منطقه پنج

حفظ ،نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 5

4,145,868,494 96/12/26

پاليز سبز سهند

256

منطقه پنج

حفظ ،نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 6

11,709,707,162 96/12/19

ياشيل پوشان تبريز

257

منطقه پنج

حفظ ،نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 7

9,708,398,611 96/12/19

تعاوني مهر بوم آذر

258

منطقه پنج

حفظ ،نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 8

10,859,940,942 96/12/19

ديهيم آذر پاد

259

منطقه پنج

حفظ ،نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 9

11,621,976,909 96/12/26

بهينه کاران سبز تبريز

260

منطقه پنج

حفظ ،نگهداري و احداث فضاي سبز ناحيه 10

9,137,508,952 96/12/19

طلوع سبز تبريز

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

261

منطقه شش

تنظيف و رفت و روب و اليروبي حوزه يک سال  - 1396شرکت شانلي آدلي آذربايجان

26,485,200,000 96/02/12

شانلي آدلي آذربايجان

262

منطقه شش

جراي عمليات خدمات شهري حوزه دو شامل ( تنظيف  -رفت و روب جمع آوري پسماند و اليروبي و ) . . .

35,700,000,000 96/02/19

تالشگران اميد دانش فردا

263

منطقه شش

احداث و حفظ و نگهداري فضاي سبز ناحيه سه ( پارک عباس دوران و جاده مرند تبريز ) سال 1396

4,100,000,000 96/03/02

طراحان طبيعت سبز تبريز

264

منطقه شش

احداث و حفظ و نگهداري فضاي سبز ناحيه هشت در سال 1396

3,600,000,000 96/03/03

فرجام سبز آذر تبريز

265

منطقه شش

احداث و حفظ و نگهداري فضاي سبز ناحيه هفت در سال 1396

3,580,000,000 96/03/02

آذر کاج تبريز

266

منطقه شش

پخش آسفالت کويهاي صنعتي  ،جاده سنتو ،سولماز و وحيد و محلهاي ابالغي

1,417,500,000 96/04/01

ژاو بتن غرب

267

منطقه شش

جراي لکه گيري و آسفالت اساسي دستي در معابر شنب غازان  ،دامپزشکي ،خطيب،رسالت،جاده سنتو ،کويهاي صنعتي و
محلهاي ابالغي

763,000,000 96/02/12

آلتين کارا يول

268

منطقه شش

جدولگداري در معابر روستاي اوغلي و محلهاي ابالغي

1,395,000,000 96/05/14

طالئيه آذر سهند

269

منطقه شش

عمليات خاکي و جدولگذاري در شهرک صنفي و صنعتي مايان

4,695,000,000 96/06/04

فالت گستر آبتين

270

منطقه شش

عمليات درزگيري خطيب_پل خطيب_زيرگذر شهيد مدني تا پل سه راهي فرودگاه _ پل بعثت _ سه راهي فرودگاه تا اول پل بعثت و
محلهاي ابالغي

750,000,000 96/06/07

راهدار صنعت

271

منطقه شش

جدولگذاري و کفسازي راه آهن _ رسالت _ خطيب _ شنب غازان _ دامپزشکي و محلهاي ابالغي

1,030,000,000 96/06/04

فالت گستر آبتين

272

منطقه شش

عمليات خاکي  ،زيرسازي و جدولگذاري قطعه دوم باندکندرو ضلع جنوبي ورودي شهر

4,395,000,000 96/08/04

شرکت راه و ساختماني سازه هاي
غشائي

273

منطقه شش

جدولگذاري و خدمات عمومي عمراني در سهالن ،الوار و محلهاي ابالغي

2,086,521,922 96/08/04

شرکت راه و ساختماني سازه هاي
غشائي

274

منطقه شش

احداث پد هلي کوپتر در قراملک

783,975,000 96/08/04

فوالد پيکر آذربايجان

275

منطقه شش

جدولگذاري در معابر خطيب -رسالت -دامپزشکي  -شهرک امام و محل هاي ابالغي

1,455,000,000 96/11/14

بتن تالش سبز

276

منطقه شش

آسفالت و لکه گيري در بلوار خلبان -جاده سنتو -قراملک -شنب غازان -رسالت -خطيب و محلهاي ابالغي

4,600,000,000 96/11/21

قوش بالغ آذربايجان

277

منطقه شش

احداث کانال سنگي در اوغلي

4,200,000,000 96/12/19

طاليه آذر سهند

278

منطقه شش

احداث باند کندرو ضلع شمالي ورودي شمالغرب

4,180,000,000 96/12/13

قارتال عمران شرق

279

منطقه شش

جدولگذاري در معابر سهالن  ،الوار و محلهاي ابالغي

2,180,000,000 96/12/21

فوالد پيکر آذربايجان

280

منطقه شش

آسفالت دستي معابر و لکه گيري سهالن و الوار و محلهاي ابالغي

5,175,000,000 96/09/29

سديد پي پل

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

281

منطقه شش

جدولگذاري در معابر آناخاتون  -اوغلي و محلهاي ابالغي

1,916,000,000 96/12/27

پيمانکاري وحيد منتظر صادق

282

منطقه شش

آسفالت دستي معابر و لکه گيري آناخاتون  -اوغلي و محلهاي ابالغي

5,291,528,411 96/12/27

سديد پي پل

283

منطقه هفت

انجام خدمات تنظيف شهري ناحيه 1

38,213,000,000 96/02/02

ياشيل ارين

284

منطقه هفت

انجام خدمات تنظيف شهري ناحيه 2

55,650,000,000 96/02/06

راستين تالش فتح

285

منطقه هفت

اجراي لکه گيري و پخش آسفالت معابر خيابانهاي رسالت  ،فجر  ،الله و سطح منطقه

1,500,000,000 96/02/06

آلتين پل سراج

286

منطقه هفت

اجراي لکه گيري و پخش آسفالت معابر انديشه  ،آخماقيه  ،رواسان و سطح منطقه

1,500,000,000 96/02/06

آلتين پل سراج

287

منطقه هفت

احداث ادامه کانال کرجان وساماندهي کانالهاي سطح منطقه

4,800,000,000 96/04/04

سهند عمران تبريز

288

منطقه هفت

اجراي زير سازيانتهاي خيابان مرداني آذرشهرک انديشه و سطح منطقه

2,120,000,000 96/04/01

نوساز فجر شادباد

289

منطقه هفت

اجراي کف سازي و جدول گذاري معابر شهرک انديشه  ،رسالت  ،فجر  ،الله و سطح منطقه

2,730,000,000 96/04/04

سهند عمران تبريز

290

منطقه هفت

اجر اي لوله زهکشي و خاکبرداري وزير سازي خيابان شهيد رحمان برگي الله و سطح منطقه

1,473,000,000 96/03/03

تحکيم ساز تبريز

291

منطقه هفت

اجراي جدول گذاري در معابر شهرک انديشه  ،آخماقيه ،رواسان  ،الله و سطح منطقه

2,100,000,000 96/04/04

آلتين سازه ايرانيان

292

منطقه هفت

آسفالت دستي و لکه گيري معابر خلجان کجوار آخمقيه رواسان انديشه الله و سطح منطقه

1,496,125,000 96/04/31

293

منطقه هفت

اجراي تجهيزات ايمني شامل نصب گاردريل  ،عالئم و تابلوهاي ترافيکي معابر شهري در سطح منطقه

910,000,000 96/05/14

چي چست ارس

294

منطقه هفت

اجراي عمليات تامين اکيپ بنايي کارهاي عمراني سطح منطقه

1,930,000,000 96/04/11

درستکار تبريز

295

منطقه هفت

اجراي خط کشي و رنگ آميزي ترافيکي معابر شهري در سطح منطقه

1,000,000,000 96/05/30

اسکان سازه عدل

296

منطقه هفت

اجراي پروژه آسفالت دستي و لکه گيري معابر روستاهاي الحاقي (کجوار و خلجان ) و آخمقيه و رواسان و الله وسطح منطقه

1,350,000,000 96/05/30

شرکت پايا آذرخش روماک

297

منطقه هفت

اجراي پروژه آسفالت دستي معابر و لکه گيري خلجان و کجوار و سطح منطقه

1,500,000,000 96/02/06

پايا بتن سايمان

298

منطقه هفت

جدول گذاري معابر خلجان و کجوار

1,275,000,000 96/05/01

آذر دکل

299

منطقه هفت

جراي لکه گيري آسفالت معابر خلجان،کجوار،انديشه،آخماقيه،رسالت،فجر،الله وسطح منطقه

2,220,000,000 96/07/20

آلتين پل سراج

300

منطقه هفت

جراي کفسازي وجدولگذاري معابر خلجان،کجوار،انديشه،آخماقيه،رسالت،فجر،الله وسطح منطقه

2,100,000,000 96/07/20

سهند عمران تبريز

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

301

منطقه هفت

اجراي لکه گيري آسفالت معابر کوي روشن و سطح منطقه

1,890,000,000 96/08/21

آلتين پل سراج

302

منطقه هفت

حفاظت و مراقبت از اماکن تاسيسات

708,480,000 96/11/05

موسسه خدماتي حفاظتي ومراقبتي
حافظان اوجان آذر

303

منطقه هفت

ارائه خدمات پشتيباني ،حفاظتي ومراقبتي پرسنل شهرداري تبريزدر انجام امورات حلوگيري از تخلفات ساختماني وساخت .ساز
غيرمجاز ،رفع سد معبر

1,500,000,000 96/07/10

فرمانده انتظامي استان آذربايجانشرقي

304

منطقه هشت

تامين اکيب بنايي و کارهاي اجرايي در سطح منطقه 8

545,000,000 96/02/06

تيز بنيان تبريز

305

منطقه هشت

تامين اکيپ آسفالت دستي معابر و لکه گيري در سطح منطقه 8

1,495,000,000 96/02/18

دژسازه ساواالن

306

منطقه هشت

تامين اکيپ حمل و پخش آسفالت در کوچه ها و معابر سطح منطقه 8

600,000,000 96/02/06

ژاو بتن غرب

307

منطقه هشت

لکه گيري و آسفالت در سطح منطقه 8

1,957,500,000 96/02/25

ژاو بتن تبريز

308

منطقه هشت

تامين اکيپ بنايي و کارهاي اجرايي جهت مرمت مسيرهاي حفاري در سطح منطقه 8

570,000,000 96/02/25

روناک سازه تبريز

309

منطقه هشت

درزگيري رويه هاي آسفالتي در سطح منطقه 8

1,104,437,000 96/02/06

راهدار صنعت

310

منطقه هشت

تامين اکيپ بنايي و نجاري و کارهاي اجرايي در سطح منطقه 8

1,485,000,000 96/03/11

تعاوني خدماتي  6489همشهري
شهرداري تبريز

311

منطقه هشت

مرمت و بهسازي جداره هاي بازار بزرگ تبريز (فاز يک)

1,627,500,000 96/03/29

منشور سبز تبريز

312

منطقه هشت

احداث سرويس بهداشتي خيابان جمهوري

6,698,000,000 96/04/03

سهند سازه هوراند

313

منطقه هشت

کفسازي ،مرمت و بهسازي جداره هاي بازار بزرگ تبريز (فاز دو)

5,390,000,000 96/04/18

طراحان اسکان آرمه

314

منطقه هشت

کفسازي ،مرمت و بهسازي جداره هاي بازار بزرگ تبريز (فاز سه -راسته بازار جديد)

5,225,000,000 96/05/04

ثمين بناي شمالغرب

315

منطقه هشت

امور خدمات شهري منطقه شامل رفت و روب و جمع آوري پسماند و اليروبي و ساير امورات مرتبط با تنظيف حوزه دو

57,712,950,000 96/01/31

دهکده عدل جو

316

منطقه هشت

امور خدمات شهري منطقه شامل رفت و روب و جمع آوري پسماند و اليروبي و ساير امورات مرتبط با تنظيف حوزه يک منطقه 8

74,103,150,000 96/01/31

سهيل تابناک آديش

317

منطقه هشت

بهسازي و مرمت جداره هاي پياده راه حرمخانه

1,827,000,000 96/07/10

ساراب طرح خورشيد

318

منطقه هشت

تامين اکيپ بنايي و بهسازي محيط شهري (شامل تهيه مصالح و کارهاي دستمزدي)

1,770,000,000 96/07/24

جهان سازه پايدار آذربايجان

319

منطقه هشت

لکه گيري و آسفالت ريزي در سطح منطقه 8

2,460,000,000 96/07/24

شرکت برج سازان سگال

320

منطقه هشت

تامين اکيپ بنايي (شامل تهيه مصالح و کارهاي دستمزدي)

1,500,000,000 96/06/04

آروين سازه تبريز

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

321

منطقه هشت

مرمت و بهسازي جداره هاي بازار بزرگ تبريز (فاز چهارم -بازار کفاشان و محدوده بازار بزرگ تبريز)

1,605,000,000 96/08/24

ساراب طرح خورشيد

322

منطقه هشت

مرمت و بهسازي جداره هاي بازار بزرگ تبريز(فاز ششم-بازار قيز بستي دالله زن بزرگ و راسته سراجي ها کاغذ فروشان گوني
فروشان يمن دوزان و سراي شازده بزرگ تيمچه خرازي ها و محدوده بازار بزرگ تبريز

1,926,000,000 96/09/21

ساراب طرح خورشيد

323

منطقه هشت

بهسازي و مرمت جداره هاي بازار بزرگ تبريز(فاز پنجم-بازار صفي،داالن ،تيمچه و سراي ميرزا ابوالحسن و محدوده بازار بزرگ تبريز

1,605,000,000 96/09/21

پيمانکاري فرهاد جداري

324

منطقه هشت

مرمت ساماندهي شبکه آب خام در سطح منطقه 8

2,145,000,000 96/10/12

فوالد پيکر آذربايجان

325

منطقه هشت

آسفالت ريزي و لکه گيري در سطح منطقه 8

1,160,000,000 96/11/19

ژاو بتن غرب

326

منطقه هشت

احداث نگهباني و ديوار استانداري

3,105,132,912 96/10/28

اريب سازه ارچين

327

منطقه هشت

کفسازي و محوطه سازي سراي ميرزا مهدي و محدوده بازار تبريز

1,980,000,000 96/11/30

طراحان اسکان آرمه

328

منطقه هشت

کفسازي و محوطه سازي سراي حاج حسين قديم و محدوده بازار تبريز

1,899,000,000 96/12/06

ساراب طرح خورشيد

329

منطقه هشت

نرده گذاري و بهسازي سنتي پل شهيد بهشتي

1,944,000,000 96/12/06

آروين سازه تبريز

330

منطقه هشت

تامين اکيب بنايي (شامل تهيه مصالح و کارهاي دستمزدي در سطح منطقه 8

544,000,000 96/12/07

آروين سازه تبريز

331

منطقه هشت

لکه گيري معابر و آسفالت ريزي در سطح منطقه 8

1,630,500,000 96/12/23

ژاو بتن غرب

332

منطقه نه

احداث و نگهداري فضاي سبز سطح منطقه(ناحيه  3ائل باغي)96

8,363,211,508 96/01/19

نواي طبيعت گستر

333

منطقه نه

احداث و نگهداري فضاي سبز سطح منطقه(ناحيه  3خاوران)96

8,500,000,000 96/01/07

شركت زمينه سازان سبز آذربايجان

334

منطقه نه

احداث و نگهداري فضاي سبز سطح منطقه(ناحيه ي 2خاوران)96

6,283,801,911 96/01/14

زيبا سازان شرق آذر

335

منطقه نه

عمليات نقشه برداري سطح منطقه96

696,000,000 96/03/13

راستا پيمايش

336

منطقه نه

اجراي پروژه آماده سازه و کف سازي رفوژ وسط جاده باسمنج حد فاصل سه راه زرنق تا باغ يعقوب

1,635,000,000 96/03/20

استحکام سازه فرنام آذر

337

منطقه نه

کف سازي رفوژ ضلع شمال ميدان شهداي غواص

1,000,000,000 96/03/27

آذر صاف يول

338

منطقه نه

آماده سازي حريم خط لوله نفت و گاز 96

1,350,000,000 96/03/04

آرمه بتن آبادگان

339

منطقه نه

خط کشي محوري و رنگ آميزي معابر شهري شهرداري منطقه 9سال96

1,050,000,000 96/04/19

راه ورزان دقيق

340

منطقه نه

خدمات طراحي و معماري

496,000,000 96/02/25

محيط فضا را

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

341

منطقه نه

امتداد ميدان شهداي غواص تا رودخانه مهرانه رود

19,610,000,000 96/04/21

سازمان بسيج سازندگي سپاه عاشورا

342

منطقه نه

تنظيف و تامين نيروي انساني به تعداد  8نفر به صورت اماني

698,000,000 96/03/30

آذر ميناي آلتن

343

منطقه نه

اجراي تجهيزات ترافيکي در سطح منطقه96

1,225,000,000 96/05/04

آغ داش بناي آذربايجان

344

منطقه نه

مرکز آموزش و سالن همايش هاي بين المللي تبريز96

69,539,567,510 96/04/20

سازمان بسيج سازندگي سپاه عاشورا

345

منطقه نه

تهيه مصالح و نصب گارد ريل در سطح منطقه96

2,590,000,000 96/05/23

فراز خاک تبريز

346

منطقه نه

مشاور بصورت پيمانکار به صورت مرکز همايش هاي بين المللي تبريز

90,000,000 96/06/04

محمد صالح زرينه باف

347

منطقه نه

تکميل سرويس بهداشتي هاي ائل باغي96

1,930,000,000 96/06/13

ساز بتن ارسباران

348

منطقه نه

آسفالت ورودي ائل باغي و مناطق اطراف

1,948,500,000 96/06/14

پرجک آواالن

349

منطقه نه

اسفالت اساسي و لکه گيري معابر بلوار شهداي غواص و جاده زرنق

1,500,000,000 96/03/02

حائل سازه ارسباران

350

منطقه نه

جدول خيابان  24متري و سطح منطقه

1,486,000,000 96/07/27

آرمه بتن آبادگان

351

منطقه نه

سازه فلزي طرح اسليمي نور پردازي 3*3

10,920,000,000 96/07/22

هنر برق تبريز

352

منطقه نه

تهيه و نصب وال واشر سنکرون

1,159,200,000 96/07/22

هنر برق تبريز

353

منطقه نه

کف سازي رفوژ وسط پياده رو هاي بلوار مرداني آذر

1,644,000,000 96/08/14

ساز بتن ارسباران

354

منطقه نه

اجراي جدول وشن ريزي حريم خط لوله نفت و گاز

1,953,000,000 96/08/20

آروند پايدار زمين سبز

355

منطقه نه

عمليات اجرايي احداث مسير از ميدان شهداي غواص به سمت باسمنج

20,000,000,000 96/01/26

سازمان عمران

356

منطقه نه

کفسازي ضيع جنوبي بلوار شهداي غواص حد فاصل تونل هاي دوقلو و رمپ شبدري

1,977,660,000 96/09/29

ساز بتن ارسباران

357

منطقه نه

کفپوش رفوژ وسط بلوار شهداي غواص حد فاصل سه راهي زرنق تا باغ يعقوب و تونل هاي دوقلو تا مقابل  55هکتاري

1,259,250,000 96/09/27

استحکام سازه فرنام آذر

358

منطقه نه

خدمات عمومي در پارک ائل باغي

1,999,200,000 96/10/07

راهبرد بتن گستران آذربايجان

359

منطقه نه

قرارداد کلي براي پروژه هاي ابالغي از طرف شهرداري منطقه  9در سال  1396در سطح منطقه

900,000,000 96/05/07

مهندسين مشاور نمودار

360

منطقه نه

امورات و نگهداري تأسيسات مکانيکي و برقي موتورخانه منطقه

330,000,000 96/02/25

کيميا راه ثمين

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

361

منطقه نه

عمليات خاکي ترانشه اتوبان کسائي روبروي جنوبي ائل گلي ( حدفاصل ورودي جديد ائل باغي تا پل عابر )

1,985,500,000 96/10/18

نوساز فجر شادباد

362

منطقه نه

کف سازي پياده رو هاي قسمتي از شهرک خاوران

1,999,000,000 96/08/17

چاليش کار تبريز

363

منطقه ده

پروژه مطالعه وطراحي ونقشه برداري وتهيه خط پروژه ادامه محور خيابان انقالب تا محور ايده لو سال96

675,000,000 96/03/28

مهندسين مشاور نقش محيط

364

منطقه ده

پروژه امورات تنظيف رفت وروب معابر وجمع آوري مواد زايد(زباله ولجن ونخاله) حوزه1سال96

160,761,818,250 96/02/07

جانثاران سبز تبريز

365

منطقه ده

روژه امورات تنظيف رفت وروب معابر وجمع آوري مواد زايد(زباله ولجن ونخاله) حوزه2سال96

87,124,677,750 96/02/09

سرو سهي افرا

366

منطقه ده

پروژه تجهيزات ترافيکي(تهيه ونصب وتعمير گارديل هاي اتوبان پاسداران) سال96

784,000,000 96/05/16

المان پادير ساز

367

منطقه ده

آسفالت لکه گيري حوزه 1سال 96

2,500,000,000 96/05/16

آذران آسفالت نيكخواهان

368

منطقه ده

پروژه کفسازي بازار مسگرهاسال 96

1,633,500,000 96/03/31

آلتين کوشک

369

منطقه ده

پروژه خط کشي محوري وعابر پياده با رنگ سرد سال96

787,500,000 96/05/16

پرچين سازان تبريز

370

منطقه ده

آسفالت لکه گيري حوزه 2سال96

2,500,000,000 96/05/16

پي سازان گستر ارسباران

371

منطقه ده

احداث پله در سطح منطقه سال96

908,500,000 96/05/16

فالت گستر آبتين

372

منطقه ده

جدول گذاري در سطح منطقه سال96

1,317,000,000 96/05/16

فالت گستر آبتين

373

منطقه ده

احداث محل استقرارکارگران در سطح منطقه سال96

3,267,000,000 96/03/31

بهين سازه تبريز

374

منطقه ده

پروژه کفسازي معبر ورودي صنعت ومعدن جنب موزه قاجار سال96

2,136,000,000 96/05/16

آلتين کوشک

375

منطقه ده

پروژه تجهيزات ترافيکي سال96

1,100,000,000 96/05/21

پرچين سازان تبريز

376

منطقه ده

پروژه آسفالت لکه گيري حوزه3سال96

2,375,000,000 96/10/21

پي سازان گستر ارسباران

377

منطقه ده

احداث سرويس بهداشتي کيشميش چيلر (محدوده ميدان صاحب االمر)96

1,000,000,000 96/10/27

پل دژ اکسين

378

منطقه ده

پروژه تعمير وتجهيز سرويس بهداشتي ها در سطح منطقه96

1,642,500,000 96/10/27

پل دژ اکسين

379

منطقه ده

احداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه1سال 97

9,899,674,579 96/12/27

سيمين سبز تبريز

380

منطقه ده

حداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه2سال97

10,641,420,941 96/12/27

آب ياران سهند

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

381

منطقه ده

حداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه3سال97

8,681,787,426 96/12/24

گنجينه سبز مهر آذربايجان

382

منطقه ده

حداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه4سال97

6,973,271,605 96/12/26

معراج کشت تبريز

383

منطقه ده

حداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه5سال97

4,354,194,965 96/12/28

طبيعت سبز فناوران سهند

384

منطقه ده

حداث و نگهداري فضاي سبز ناحيه6سال97

8,830,609,487 96/12/27

نيک صنام آذر

385

منطقه یازده

طراحي نحوه بهسازي و مقاوم سازي پلهاي سطح شهر تبريز

930,600,000 96/06/06

مهندسين مشاور ساز آب سوالر

386

منطقه یازده

تعمير  ،مرمت و مقاوم سازي ساختمانهاي شهرداري تبريز

2,483,700,000 96/05/30

آذر عرصه سهند

387

منطقه یازده

نگهداري تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمانهاي شهرداري تبريز

2,500,000,000 96/05/22

زرانديش ورزقان

388

منطقه یازده

مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غير هم سطح فرشته شمالي  -جنوبي

1,450,000,000 96/05/30

مهندسين مشاور نمودار

389

منطقه یازده

انجام آزمايشات مقاومت مصالح پروژه هاي در دست اجراي شهرداري تبريز

1,000,000,000 96/05/10

آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان

390

منطقه یازده

انجام عمليات ژئوتکنيک و مکانيک خاک

542,000,000 96/06/16

خاک پژوهان سهند

391

منطقه یازده

تکميل تاالر تشريفات شهرداري تبريز

7,385,000,000 96/06/30

بتن کاوش آذر آبادگان

392

منطقه یازده

نگهداري تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمان فرهنگسراي الغدير و ساختمانها و فضاهاي مرتبط

1,585,252,628 96/09/20

آذر انصار تبريز

393

منطقه یازده

نگهداري تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمانهاي عمارت  ،باغ صبا  ،شماره  2و ...

2,203,119,660 96/09/20

سويل نماگستر تاوريژ

394

سازمان پاركها

تعميرات عمراني در ائل گولي

735,000,000 96/04/27

حبيب کوپال

395

سازمان پاركها

احداث و نگهداري ناحيه تپه قديم و بادام زار ائل گولي

14,558,615,405 96/02/21

سيمين سبز گابريس

396

سازمان عمران

عمليات اجرايي تکميل ديوار دانشگاه بعد از سه راهي زرنق

11,235,000,000 96/01/23

ارک بتن آرمه سهند

397

سازمان عمران

عمليات اجرايي آماده سازي قسمتي از خاوران

34,328,000,000 96/01/23

ره گستر نهند

398

سازمان عمران

عمليات اجرايي احداث کانال  24متري فرشته

15,579,684,484 96/07/16

شرکت آديش کار

399

سازمان عمران

عمليات اجرايي تکميل پارکينگ طبقاتي پاستور

29,930,390,385 96/01/19

آماج بتن پايا

400

سازمان عمران

عمليات اجرايي امتداد جاده باسمنج از ميدان شهداي غواص تا ورودي باسمنج و باند دوچرخه سواري

16,797,300,000 96/08/09

بتن سازه هوراند

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

401

سازمان عمران

عمليات اجرايي کارهاي باقيمانده بند انحرافي سد شهيد مدني واقع در پارک بزرگ تبريز

15,102,046,698 96/08/13

بنداد پي تبريز

402

سازمان عمران

عمليات اجرايي آماده سازي قسمتي از  120هکتاري خاوران

28,038,750,340 96/08/13

طاقديسان

403

سازمان عمران

عمليات اجرايي دوربرگردان سربااليي وليعصر

5,534,487,950 96/08/27

آديش کار

404

سازمان عمران

عمليات اجرايي ساختمان سازمان ورزش شهرداري تبريز

30,520,000,000 96/09/02

بتن کاوش آذر آبادگان

405

سازمان عمران

مطالعات و بازنگري و طراحي مرحله اول و دوم استاديوم  12000نفري

680,000,000 96/03/09

نقش آرا بنا

406

سازمان ترافيک

خط کشي محوري با رنگ سردترافيکي

7,050,000,000 96/02/04

آراز شيمي فام

407

سازمان ترافيک

خط کشي محوري با رنگ سرد

7,800,000,000 96/02/04

هومن شيمي فام

408

سازمان ترافيک

خط کشي عابرپياده واجراي عالئم ترافيکي بارنگ دوجزئي

2,670,000,000 96/09/02

آيريک راه پايه

409

سازمان ترافيک

اجراي سازه هاوفونداسيون پايه تابلوهاي راهنماي مسيربامصالح موردنياز

3,782,019,923 96/09/02

ساختار ساز سعدي

410

سازمان پسماند

احداث ونگهداري فضاي سبز سازمان 1396

4,281,796,800 96/02/26

ياشيل آوران تبريز

411

سازمان پسماند

احداث ديوار حايل سنگي ساختمان آمار و نگهباني مرکز دفن مهندسي و بهداشتي

800,000,000 96/05/08

کيميا راه ثمين

412

سازمان پسماند

اجاره ماشين آالت سنگين مراكز دفن جديدوقديم

8,135,120,000 96/07/27

رحيم ميرزايي

413

سازمان پسماند

قرارداد بهره برداري و نگه داري تصفيه خانه شيرابه

800,000,000 96/05/17

ايده پردازان

414

سازمان پسماند

احداث ايستگاه پمپاژ آب

487,000,000 96/11/17

پارسيران

415

سازمان پسماند

لوله کشي گاز

357,000,000 96/10/25

تدبير نگر متين تبريز

416

سازمان آرامستانها

حفظ نگهداري و احداث فضاي سبز سازمان ناحيه 1

4,280,000,000 96/01/15

نسترن سراي سبز تبريز

417

سازمان آرامستانها

حفظ نگهداري و احداث فضاي سبز سازمان ناحيه 2

2,648,000,000 96/01/16

گلسار طرح ماندگار تاوريژ

418

سازمان آرامستانها

اجراي شانه جاده و ديوار سنگي

168,000,000 96/03/07

دلتا پي اسکان

419

سازمان آرامستانها

خاکبرداري-تسطيح-حمل و نصب آرامگاه بتني يک و دو طيقه

30,000,000,000 96/02/28

شرکت خانه سازي آذربايجان

420

سازمان آرامستانها

اجراي جايگاه مراسمات و کف ساري بلوک کودکان

500,000,000 96/05/19

دلتا پي اسکان

رديف

عنوان قرارداد

منطقه

تاريخ قرارداد

پيمانكار

مبلغ قرارداد

421

سازمان آرامستانها

اجراي شانه جاده وديوار سنگي

330,000,000 96/04/04

آغداش سازه يادمان تبريز

422

سازمان آرامستانها

خاکبرداري  -تسطيح و آماده سازي بلوکها

1,070,000,000 96/06/22

پيام بهکار پيام تبريز

423

سازمان آرامستانها

ساخت قبر يک و دو طبقه

1,500,000,000 96/08/03

بتن تخت تبريز

424

سازمان آرامستانها

کف سازي با آجر پرسي روي قبور پروژه 1

3,528,000,000 96/06/01

سازه فوالد ساواالن تبريز

425

سازمان آرامستانها

انجام کارهاي عمراني متفرقه سطح سازمان

1,059,000,000 96/07/02

دومان سازه آذربايجان

426

سازمان آرامستانها

انجام کارهاي عمراني متفرقه سطح سازمان

500,000,000 96/07/26

دلتا پي اسکان

427

سازمان آرامستانها

نگهداري و پشتيباني چراغهاي  L E Dبلوک شهداء و محوطه سازمان و برجهاي روشنائي

22,770,000 96/10/13

ياشيل انرژي آذر

428

سازمان آرامستانها

کف سازي و سنگ گذاري روي قبور

3,650,000,000 96/05/14

آغ داش بناي آذربايجان

