قرارداداهاي عمراني باالي  200ميليون تومان شهرداري تبريز
(منعقد شده از از اول سال  99لغايت )99/08/03
منطقه

رديف

تاريخ قرارداد

عنوان قرارداد

مبلغ قرارداد

1

يک

 99/01/17احداث سردرب پارک سالمت
پروژه احداث پل اتصال پارکينگ عون بن علي به پاسداران

2,760,000,000

2

يک

( 99/03/18بطرف ميدان شهيد فهميده)
پروژه تهيه و اجراي آسفالت اساسي با فينيشر و زيرسازي

49,350,000,000

3

يک

 99/03/26حدفاصل ايستگاه طاق تا آخر عباسي
پروژه خدمات عمومي عمراني و جدول گذاري و کفسازي

32,000,000,000

4

يک

 99/03/10در ناحيه يک و قسمتي از ناحيه دو
پروژه نرده گذاري روي ديوار سنگي پارک سالمت روي پل عباسي  ،بلوار توانير تا فلکه گلپارک،

8,235,000,000

5

يک

 99/03/26پاسداران از پل ايده لو به سمت ميدان فهميده وساير موارد درصورت نياز

6,000,000,000

6

يک

 99/02/13احداث سرويس بهداشتي در پارک پرديس روبروي دادگاه شهيد بهشتي

2,140,000,000

7

يک

 99/03/18پروژه احداث لوپ خروجي ضلع جنوبي اتوبان پاسداران به ولي امر
پروژه تهيه و اجراي آسفالت اساسي و لکه گيري ( ناحيه يک و قسمتي از ناحيه دو و ساير معابر

9,894,319,695

8

يک

 99/04/15مورد نياز طبق اولويتهاي مرکز )
پروژه آسفالت دستمزدي در محالت يوسف آباد  ،عباسي  ،توانير  ،چايکنار  ،هفت تير  ،گلکار ،

6,643,000,000

9

يک

 99/05/07احمد آباد  ،مالزينال  ،ولي عصر  ،شهيد مصطفي خميني و محالت مربوطه

2,970,000,000

10

يک

 99/05/12پروژه تکميل اسکلت مرکز کنترل ترافيک و مديريت بحران شهرداري تبريز

276,647,808,000

11

يک

 99/05/23تکميل احداث مخزن  2500مترمکعبي جنب پارک مينياتور

12

يک

 99/06/10پروژه زيرسازي فلکه استاندارد پشت ماهي خوب و ناحيه  2و 3

13

يک

 99/04/29تهيه و اجراي آسفالت اساسي با فينيشر و زيرسازي حدفاصل چهارراه عباسي تا ايستگاه طاق

40,200,000,000

14

يک

 99/04/29تهيه و اجراي آسفالت اساسي با فينيشر و زيرسازي ميدان ولي امر و خيابان تختي تا استاندارد

45,600,000,000

15

يک

 99/05/26پروژه نمازخانه باغ کالنتر( پارک سالمت )
تهيه و اجراي آسفالت اساسي دستي و لکه گيري( ناحيه يک و ناحيه دو و ساير معابر مورد نياز

2,940,000,000

16

يک

 99/06/10طبق اولويتهاي مرکز )

6,860,000,000

17

يک

 99/06/17احداث پل عابر پياده در خيابان فارابي محدوده کوچه روشن

18

يک

 99/06/17احداث سرويس بهداشتي در بازارچه سيالب

19

دو

 99/02/03اجراي عمليات احداث پارک محله اي کودک در کوي دادگستري

20

دو

 99/02/03بهسازي و مرمت معابر سطح منطقه
اجراي عمليات خدمات محله اي در ائل گولي-گلشهر-پرواز -ياغچيان-رجائي شهر ماراالن و

2,480,000,000

21

دو

 99/02/03زعفرانيه و سطح منطقه

2,480,000,000

22

دو

 99/02/28اجراي عمليات تکميل نواقصات مسقف سازي گلزار شهداي وادي رحمت

23

دو

 99/02/28اجراي عمليات آسفالت اساسي به صورت دستي در ماراالن آبرسان  13آبان پيشقدم (ناحيه )1
اجراي عمليات آسفالت اساسي به صورت دستي در فردوس پرواز-گلشهر ياغچيان دروازه

3,207,000,000

24

دو

 99/02/20تهران(ناحيه )3

3,135,000,000

25

دو

 99/03/01طرح تبادل رمپ شمال غربي پل کابلي (لوپ اتصالي توانير به جاده ائل گولي)

26

دو

 99/02/31اجراي عمليات لوله گذاري و فيلتريزاسيون و احداث پمپاژخانه در پارک عباس ميرزا
اجراي عمليات آسفالت اساسي به صورت دستي در ائل گولي-سهند ميرداماد رجائي شهر و

9,940,000,000

27

دو

 99/02/20ويالشهر و دادگستري(ناحيه )2

2,955,000,000

21,900,000,000
5,440,000,000

25,610,000,000
2,625,000,000
15,340,000,000

30,000,000,000

40,899,600,000

28

دو

 99/04/09اجراي عمليات لکه گيري آسفالت معابر در سطح ناحيه 3

6,000,000,000

29

دو

 99/04/24اجراي عمليات لکه گيري آسفالت معابر در سطح ناحيه 1

5,395,000,000

30

دو

 99/04/15اجراي عمليات لکه گيري آسفالت معابر در سطح ناحيه 2

5,155,000,000

31

دو

 99/05/14احداث تقاطع غير همسطح ميدان شهيد ناصد مقدم

480,000,000,000

32

دو

 99/05/30جراي عمليات آسفالت اساسي معابر در سطح ناحيه 2

47,308,449,337

33

دو

 99/05/26اجراي عمليات آسفالت اساسي معابر در سطح ناحيه 3

35,000,000,000

34

دو

 99/06/04اجراي عمليات باکس گذاري آبرو مسير زير گذر ماراالن تا آبرسان با جداول و دال بتني

7,224,000,000

35

دو

 99/05/28اجراي عمليات مناسب سازي و ايمن سازي معابر در سطح منطقه 2

6,200,000,000

36

دو

 99/05/26اجراي عمليات آسفالت اساسي معابر در سطح ناحيه 1

37

دو

 99/05/30اجراي عمليات خريد آسفالت جهت اجراي آسفالت در سطح منطقه
درزگيري آسفالت بلوار شهيد روحاني 35،متري ياغچيان،دروازه تهران ،ميدان ائل گولي،خيابان

5,110,000,000

38

دو

 99/06/17کوثر،بوستان گلشهر

2,911,700,000

39

دو

 99/06/24اجراي عمليات اصالح هندسي در سطح منطقه
اجراي عمليات مرمت کانال بلوار  29بهمن  ،ضلع جنوبي از ورودي خيابان خورشيد تا خيابان

3,600,000,000

40

دو

 99/06/16آذري
مناسب سازي واصالح ايستگاههاي اتوبوس ،خدمات محله اي وترميم مبلمان پارک ها و معابر

3,920,000,000

41

سه

 99/01/28شهري سطح منطقه3

3,200,000,000

42

سه

 99/03/11عمليات اجرايي احداث روگذر تقاطع غير همسطح ارتش -آزادي

43

سه

 99/03/17لکه گيري و آسفالت خيابانها و معابر فرعي ناحيه 1

2,718,700,000

44

سه

 99/03/24مناسب سازي و ايمن سازي معابر در حوزه ناحيه 2

3,144,000,000

45

سه

 99/04/04اجراي اصالح هندسي در معابر حوزه ناحيه 1

2,110,000,000

46

سه

 99/04/24ايمن سازي و مناسب سازي معابر در حوزه ناحيه 1

4,356,000,000

47

سه

 99/04/24ساماندهي و پوشش کانال هاي خيابانها و معابر فرعي اماميه

5,090,000,000

48

سه

 99/04/21آسفالت اساسي بلوار مالصدرا و سطح منطقه 3

49

سه

 99/04/26لکه گيري و آسفالت خيابان ها ومعابر فرعي ناحيه 3

8,800,000,000

50

سه

 99/05/01پروژه خاکبرداري ،پياده روسازي و احداث ديوار سنگي پارک جنگلي ماراالن

8,232,000,000

51

سه

 99/05/04جدول گذاري و خاکبرداري پارک يادگار امام
آسفالت اساسي 15خرداد تا سليمان خاطر و تقاطع رضانژاد باغشمال تا جديري

3,114,000,000

52

سه

 99/05/11و سطح منطقه 3
لکه گيري و آسفالت خيابانها و معابر فرعي خيابان سليمان خاطر ،کوي امام رضا،

17,700,000,000

53

سه

 99/05/30نعلبندي پور،ارتش جنوبي (ناحيه )2

3,313,900,000

54

سه

 99/06/05لکه گيري وآسفالت خيابانها ومعابر فرعي ابوذر،اسالم آباد،سعدي و منظريه (ناحيه )3

3,790,000,000

55

سه

 99/06/24لکه گيري و آسفالت خيابانها و معابر فرعي بلوار مالصدرا،باغشمال ،ميدان قطب (ناحيه)1

56

سه

 99/06/27احداث ديوار سنگي و تکميل پارک يادگار امام (فاز )2

7,630,000,000

57

سه

 99/07/13پروژه درزگيري آسفالت خيابانها ومعابر اصلي منظريه،ابوذر،سعدي و شهرک طالقاني (ناحيه )3

7,000,000,000

58

چهار

 99/03/10حمل و پخش آسفالت اماني در سطح ناحيه يک،فاز اول

2,694,000,000

59

چهار

 99/03/19حمل و پخش آسفالت اماني در سطح ناحيه سه ،فاز اول

2,970,000,000

60

چهار

 99/03/19حمل و پخش آسفالت اماني در سطح ناحيه دو،فاز اول

2,577,000,000

61

چهار

 99/06/10احداث سرويس بهداشتي چهارچشمه در پارک سردار ملي

2,200,000,000

62

چهار

 99/06/12احداث سرويس بهداشتي چهار چشمه پشت آپارتمانهاي کاج

2,416,000,000

63

چهار

 99/06/12احداث سرويس بهداشتي چهار جشمه در خيابان انقالب

2,416,000,000

35,000,000,000

400,000,000,000

17,760,000,000

10,470,000,000

64

چهار

 99/06/10تکميل کانال ميدان آذربايجان  ،ضلع غربي

6,552,000,000

65

چهار

 99/06/10حمل و پخش آسفالت اماني در سطح ناحيه يک  ،فاز سوم

2,814,000,000

66

چهار

 99/05/25تهيه مصالح آسفالت اساسي  ،فاز دوم

67

چهار

 99/06/19حمل و پخش آسفالت اماني در سطح ناحيه سوم  ،فاز دوم

68

چهار

 99/08/03بازسازي و پوشش کانال حد فاصل چهاراره  17شهريور تا چهار راه شريعتي

69

چهار

 99/08/03تهيه  ،حمل و پخش آسفالت در سطح ناحيه يک  ،فاز دو

7,684,000,000

70

پنج

 99/01/24مرمت و بهسازي معابر و پياده راه هاي باغميشه ،فرشته ،رشديه و سطح منطقه

2,850,000,000

71

پنج

 99/01/25رنگ آميزي دو جزئي محل عابر پياده و عالئم افقي و نوشتاري در سطح منطقه

3,100,000,000

72

پنج

 99/01/25تهيه و نصب عالئم و تابلوها و تجهيزات ترافيکي

2,725,000,000

73

پنج

 99/01/25خط کشي محوري با رنگ سرد در معابر سطح منطقه

3,000,000,000

74

پنج

 99/02/17اصالح زيرسازي و اجراي آسفالت نوارهاي حفاري در محالت فرشته ،بارنج ،استانداري ،نصر و سطح منطقه

2,565,000,000

75

پنج

 99/02/21اجراي لکه گيري آسفالت در معابر باغميشه ،بارنج ،فرشته ،رشديه ،ولي امر ،بهشتي و سطح منطقه

2,496,000,000

76

پنج

 99/04/04مرمت و بهسازي پارک هاي ناحيه دو

2,725,000,000

77

پنج

 99/04/05مرمت و بهسازي پارک هاي ناحيه سه

2,725,000,000

78

پنج

 99/03/08اجراي رمپ شمال شرقي ميدان فهميده (اتصال پاسداران به  35متري باغميشه)

3,150,000,000

79

پنج

2,592,000,000
 99/02/17اصالح زيرسازي و اجراي آسفالت نوارهاي حفاري در مرزداران ،مصلي ،جاده تهران ،کوي هاي صنعتي و سطح منطقه

80

پنج

 99/04/16اجراي آسفالت در معابر ناحيه سه (دستمزدي)

2,490,000,000

81

پنج

 99/04/05مرمت و بهسازي پارک هاي ناحيه يک

2,680,000,000

82

پنج

 99/04/04احداث پارک کودک در مرزداران

3,120,000,000

83

پنج

 99/04/04اجراي آسفالت در معابر ناحيه يک (دستمزدي)

2,427,000,000

84

پنج

 99/04/16اجراي آسفالت در معابر ناحيه دو (دستمزدي)

2,416,500,000

85

پنج

 99/02/29اصالح زيرسازي و اجراي آسفالت نوارهاي حفاري در کوي بهشتي ،ولي امر ،رشديه ،باغميشه و سطح منطقه2,565,000,000

86

پنج

 99/04/23اجراي آسفالت در معابر ناحيه دو

7,117,500,000

87

پنج

 99/04/23اجراي آسفالت در معابر ناحيه يک

7,125,000,000

88

پنج

 99/05/25اجراي آسفالت بلوار  35متري باغميشه

39,600,000,000

89

پنج

 99/05/07اجراي باند کندرو جاده تهران

12,900,000,000

90

پنج

 99/05/20تعميرات ،بهسازي و توسعه شبکه آب خام سطح منطقه

91

پنج

 99/06/05نيرورساني به پارک  400هکتاري آرپادرسي

92

پنج

 99/04/23اجراي آسفالت در معابر ناحيه سه

8,002,500,000

93

پنج

 99/06/19تکميل و مرمت پارک ولي امر

4,360,000,000

94

پنج

 99/06/19تکميل و مرمت پارک بهشتي

4,360,000,000

95

پنج

 99/06/19ساماندهي روستاي بارنج (اصالح و مرمت جداول و کفسازي ها و )...

3,450,000,000

96

پنج

 99/06/19ساماندهي روستاي کرکج (اصالح و مرمت جداول و کفسازي ها و )...

3,450,000,000

97

پنج

 99/06/19مناسب سازي و ايمن سازي معابر در حوزه ناحيه سه

2,900,000,000

98

پنج

 99/06/19مناسب سازي و ايمن سازي معابر در حوزه ناحيه يک

2,900,000,000

99

شش

 99/02/20زيرسازي و اجراي دستمزدي آسفالت در معابر روستاهاي الحاقي ( آناخاتون )

3,117,000,000

100

شش

 99/04/19جدولگذاري در معابر روستاهاي الحاقي ( آناخاتون )

2,100,000,000

101

شش

 99/04/19زيرسازي و تهيه و پخش آسفالت در معابر راه آهن  -دامپزشکي و ساير محلهاي ابالغي

3,150,000,000

102

شش

 99/04/02جدولگذاري در معابر روستاهاي الحاقي ( اوغلي )

2,140,000,000

103

شش

 99/04/05زيرسازي و اجراي دستمزدي آسفالت در معابر روستاهاي الحاقي ( سهالن )

3,150,000,000

11,500,000,000
3,090,000,000
13,000,000,000

9,184,000,000
23,346,926,966

104

شش

 99/03/21اجراي دوربرگردان سه راهي فرودگاه تبريز

3,396,050,000

105

شش

 99/03/27زيرسازي و تکميل جدولگذاري شهرک صياد شيرازي

2,430,700,000

106

شش

 99/04/30احداث کانال سنگي ايلي سو

107

شش

 99/04/22زيرسازي ،تهيه و پخش آسفالت در معابر شهرک امام و ساير محلهاي ابالغي

3,780,000,000

108

شش

 99/04/22زيرسازي  ،تهيه و پخش آسفالت در معابر خطيب  -رسالت و محلهاي ابالغي

3,780,000,000

109

شش

 99/05/21تکميل احداث کانال سنگي در کوچه رود جهت هدايت آبهاي سطحي

110

شش

 99/05/12زيرسازي ،تهيه و پخش آسفالت در معابر قراملک و محلهاي ابالغي

3,120,000,000

111

شش

 99/03/21جدولگذاري در معابر روستاهاي الحاقي ( سهالن )

2,170,000,000

112

شش

 99/04/05يرسازي و اجراي دستمزدي آسفالت در معابر شنب غازان و شهرک امام و محلهاي ابالغي

3,150,000,000

113

هفت

 99/03/18خريد آسفالت توپکا و بيندر جهت آسفالت معابر سطح منطقه

114

هفت

 99/03/24اجراي عمليات شبکه آب خام اتوبان شهيد کسايي و محلهاي ابالغي

6,600,000,000

115

هفت

 99/03/21اجراي لکه گيري و پخش آسفالت در معابر انديشه رسالت روستاهاي الحاقي محلهاي ابالغي

4,380,000,000

116

هفت

 99/05/22اجراي لکه گيري و پخش آسفالت در معابر الله  ،آخماقيه  ،خلجان  ،کجا آباد و محلهاي ابالغي

4,800,000,000

117

هفت

10,880,000,000
 99/05/20کفسازي پياده رو خيابان  35متري انديشه حد فاصل وروردي کوي گلستان تا انتهاي فاز  1انديشه و محلهاي ابالغي

118

هفت

 99/07/15تکميل کانال رواسان و محلهاي ابالغي

3,450,000,000

119

هشت

 99/02/02کفسازي کوچه شفائيه

4,052,931,058

120

هشت

 99/02/02مرمت و بازسازي باغ گلستان

9,802,635,710

121

هشت

 99/03/17اجراي آسانسور موزه آب و مشاغل

2,730,000,000

122

هشت

 99/05/07جدولگذاري و کفسازي در خيابان جمهوري ،امام ،ارتش ،شهيد مطهري ،شهيد محققي ،شريعتي و ساير معابر4,872,000,000

123

هشت

 99/05/20اجراي اصالح هندسي تقاطع کوچه ارک با خيابان مصلي

2,281,500,000

124

نه

 99/02/07عمليات اجرايي تکميل نما و سطوح خارجي ساختمان اداري شهرداري منطقه  9تبريز

125

نه

 99/03/01تکميل تأسيسات و سيستم موتورخانه و سرويس هاي بهداشتي مرکز سالن همايش هاي بين المللي تبريز 50,841,600,000

126

نه

 99/04/08خدمات عمومي عمراني در شهرک خاوران

3,300,000,000

127

نه

 99/06/15عمليات آسفالت رويه بلوار خاوران،بلوار شيخ شهاب الدين اهري و ميدان شهداي غواص

128

نه

21,996,807,032
 99/06/15احداث کانال فرامنطقه اي خاوران از کيلومتراژ  0+1120تا  0+1655و تکميل نواقص قسمت هاي اجرا شده

129

نه

 99/06/25خدمات عمومي عمراني در تفرجگاه ائل باغي

4,340,000,000

130

نه

 99/06/24عمليات آسفالت دستي و لکه گيري معابر در سطح منطقه  9به صورت دستمزدي ( تابستان ) 99

4,360,000,000

131

ده

 99/03/20پروژه زيرسازي و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري ناحيه(1فاز اول)1399

4,400,000,000

132

ده

 99/03/13پروژه زيرسازي و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري ناحيه(2فاز اول)1399

4,400,000,000

133

ده

 99/03/22پروژه زيرسازي و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري ناحيه(1فاز دوم)1399

4,400,000,000

134

ده

 99/03/31پروژه مناسب سازي و ايمن سازي و پياده رو سازي معابر ناحيه2سال1399

5,200,000,000

135

ده

 99/04/29پروژه ساماندهي ،احداث و تکميل کانال هاي جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي ناحيه2سال99

2,637,500,000

136

ده

 99/04/22پروژه احداث کتابخانه و فرهنگسراي پارک ستارخان در سطح منطقه سال99

7,800,000,000

137

ده

 99/04/18پروژه احداث فضاي ورزشي ستارخان در سطح منطقه سال99

5,662,800,000

138

ده

 99/06/11احداث پارک ستارخان و توسعه فضاي سبز در سطح منطقه سال99

9,996,000,000

139

ده

 99/07/07پروژه زير سازي و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري ناحيه(2فاز دوم)سال99

7,700,000,000

140

ده

 99/07/09پروژه زير سازي و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري ناحيه(1فاز سوم)سال99

7,700,000,000

141

ده

 99/07/09پروژه زير سازي و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري ناحيه(2فاز سوم)سال99

7,700,000,000

142

مرکز

 99/06/17مطالعه و طراحي پل عابرگذر ائل کورپوسي ( پل اتصالي شهرک مرزداران به پارک شميم پايداري )

4,000,000,000

143

مرکز

 99/07/29کار هاي ابالغي و کنترل مضاعف و ارائه خدمات فني براي پروژه هاي شهرداري تبريز

10,920,000,000

10,500,000,000

10,480,000,000

27,830,000,000

52,425,000,000

10,000,000,000

 144عمران

 99/02/22عمليات اجرايي تقاطع غير همسطح ارتش-آزادي (روگذر)

 145عمران

 99/01/28آسفالت تراشي در سطح مناطق 3و5و 6شهرداري تبريز

5,200,000,000

 99/01/28آسفالت تراشي در سطح مناطق 2و 4شهرداري تبريز

4,200,000,000

146

عمران

376,500,000,000

 147عمران

14,607,287,485
 99/01/11عمليات اجرايي مرمت و اصالح ايستگاههاي  BRTاز ميدان راه آهن تا ميدان بسيج(ايستگاهها و تقاطع هاي باقيمانده)

 148عمران

 99/02/31عمليات اجرايي پايدار سازي ترانشه هاي اتوبان پاسداران در محدوده تله کابين تبريز

64,438,704,889

 149عمران

 99/02/31عمليات اجرايي احداث اتصال خيابان فرشته جنوبي به دوکمال و ترميم و مرمت 24متري فرشته جنوبي 26,437,721,874

 150عمران

10,253,228,076و جنوبي)
 99/01/07عمليات اجرايي اصالح و ترميم درزهاي انبساط پل هاي روگذر هاي(آبرسان-گلپارک-پل کابلي-شهيدان خانلي7-تير شمالي

 151عمران

 99/04/24تامين ماکادام از معادن محدوده آذرشهر

 152عمران

 99/04/29حمل ماکادام از معادن محدوده آذرشهر به کارخانه آسفالت  160تني سازمان به همراه باراندازي

 153عمران

 99/01/23عمليات اجرايي اصالح و ترميم درزهاي انبساط پل هاي روگذرهاي ميدان آذربايجان

4,757,137,200

 154عمران

 99/04/09عمليات اجرايي آسفالت تراشي خيابانهاي حوزه شهرداري تبريز

3,000,000,000

 155عمران

 99/04/09عمليات اجرايي پخش و کمپکت آسفالت بيندر و توپکا و نرمه در سطح شهر تبريز

3,000,000,000

 99/03/19عمليات اجرايي آسفالت تراشي خيابانهاي حوزه شهرداري تبريز

3,000,000,000

 157عمران

 99/06/13کنترل مضاعف و ارائه خدمات فني براي پروژه هاي سازمان

3,500,000,000

 158عمران

17,000,000,000
 99/06/17حمل ماکادام از معادن محدوده مابين تبريز تا صوفيان به کارخانه آسفالت  160تني سازمان به همراه باراندازي

 159عمران

9,000,000,000

156

عمران

 99/06/17تامين ماکادام از معادن محدوده صوفيان تا تبريز

4,000,000,000
16,500,000,000

35,051,000,000

160

عمران

 99/06/27عمليات اجرايي تکميل قسمت توانير به استاد شهريار پروژه روگذر همسان پل کابلي

161

عمران

 99/06/23عمليات اجرايي زهکشي پشت ديوار رمپ آذربايجان-بابايي و بالعکس

162

عمران

22,500,000,000
 99/03/22حمل ماکادام از معادن محدوده مابين تبريز تا صوفيان به کارخانه آسفالت  160تني سازمان به همراه باراندازي

163

ترافيک

 99/01/24تهيه و نصب و تعميرات گاردريل در سطح شهر تبريز

8,857,500,000

164

ترافيک

 99/02/03خريد تابلوهاي راهنماي مسير

8,117,500,000

165

ترافيک

 99/04/05خط کشي محوري با رنگ سرد ترافيکي

6,500,000,000

166

ترافيک

 99/04/29خط کشي محوري با رنگ سرد ترافيکي

6,500,000,000

167

ترافيک

 99/04/29خط کشي عابر پياده ،عالئم و نقوش ترافيکي با رنگ دو جزئي

6,000,000,000

168

73,979,254,148
 99/02/11عمليات اجرايي تکميل نواقصات طبقات همکف و اول تجاري بلوک هاي  A,Dپروژه تجاري خدماتي عتيق يک
شرکت توسعه آذريايجان

169

110,114,668,795يک
 99/02/16عمليات اجرايي تکميل نواقصات طبقات زيرزمين 3-و ، 2-همکف و اول تجاري بلوک هاي  b,cپروژه تجاري خدماتي عتيق
شرکت توسعه آذريايجان

2,913,042,323

170

آرامستان

 99/02/08ساخت قبر يک و دو طبقه (شرايط بحراني )

3,000,000,000

171

آرامستان

 99/04/10خاکبرداري تسطيح و آماده سازي بلوکها جهت ساخت قبر

3,000,000,000

172

آرامستان

 99/04/10آماده سازي و اجراي کفپوش جدول نهر کانيو و ديوار حائل سنگي

2,000,000,000

173

آرامستان

 99/04/10حمل باکس قبر بتني و سنگ لحد

2,431,000,000

174

آرامستان

 99/04/10خريد قطعات بتني قبر يک و دو طيقه و سنگ لحد

7,569,000,000

175

آرامستان

 99/01/27خاکبرداري تسطيح و آماده سازي محل ساخت قبر

3,000,000,000

176

آرامستان

 99/01/27خريد باکس قبر بتني يک و دو طبقه و سنگ لحد

3,780,000,000

177

آرامستان

 99/06/03ساخت آرامگاه يک و دو طبقه

3,660,000,000

