لیست مناقصات برگزار شده شهرداری تبریز (مرکز ،مناطق ،سازمان ها و شرکت های تابعه)
پروژه های سال  1399تا پایان اردیبهشت ماه  ( 99منبع  :سامانه ساجا )

منطقه
یک

عنوان مناقصه

پروژه ايمن سازي  ،نيرو رساني  ،تامين و اصالح روشنايي
پارکها و معابردرمحالت (ولي عصر... ،

نوع مناقصه

مبلغ برآورد

عمومی

4,000,000,000

پروژه خط کشي محوري معابر و عابر پياده با رنگ سرد
یک

ترافيکي و خط کشي عالئم افقي و نوشتاري با رنگ دو جزئي

استعالم

2,500,000,000

ترافيکي در سطح منطقه يک
دو

احداث پارک محله اي کودک واقع در کوي دادگستري

دو

حمل پسماندهاي شهري شهرداري منطقه دو

عمومی 13,000,000,000
عمومی 9,272,565,850

دو

خريد آسفالت

استعالم

3,000,000,000

عمومی

13,000,000,000

عمومی

7,650,000,000

استعالم

2,000,000,000

استعالم

2,000,000,000

استعالم

3,000,000,000

استعالم

3,000,000,000

استعالم

3,000,000,000

عمومی

31,500,000,000

استعالم

1,000,000,000

استعالم

2,600,000,000

استعالم

2,500,000,000

استعالم

2,500,000,000

استعالم

2,750,000,000

دو
دو
دو

دو

دو
دو

دو

دو

دو

سه
سه
سه

سه

اجراي عمليات احداث پارک محله اي کودک در کوي
دادگستري
اجراي عمليات لوله گذاري و فيلتريزاسيون و احداث
پمپاژخانه در پارک عباس ميرزا
بهسازي و مرمت معابر سطح منطقه
اجراي عمليات خدمات محله اي در ائل گولي-گلشهر-پرواز-
ياغچيان-رجائي شهر ماراالن و زعفرانيه و سطح منطقه
اجراي عمليات آسفالت اساسي به صورت دستي در ماراالن
آبرسان  13آبان پيشقدم (ناحيه )1
اجراي عمليات آسفالت اساسي به صورت دستي در فردوس
پرواز-گلشهر ياغچياندروازه تهران(ناحيه )3
اجراي عمليات آسفالت اساسي به صورت دستي در ائل گولي-
سهند ميرداماد رجائي شهر و ويالشهر و دادگستري(ناحيه )2
طرح تبادل رمپ شمال غربي پل کابلي (لوپ اتصالي توانير به
جاده ائل گولي)
تخريب و اجراي ديوار ملک آقاي سودمند به طول  40متر در
راستاي تملک و اجراي لوپ جنوب غربي پل اتحاد ملي
اجراي ديوار حائل فضاي سبز اتوبان شهيد کسائي حد فاصل طالقاني تا
ماراالن
لکه گيري و آسفالت خيابانها ومعابر فرعي شهريار،ابوذر،زنگوله باغ وسطح
منطقه
لکه گيري و آسفالت خيابانها ومعابر فرعي مريم ننه،پاستور ،ساري زمين
وسطح منطقه

مناسب سازي واصالح ايستگاههاي اتوبوس ،خدمات محله اي
وترميم مبلمان پارک ها ومعابر شهري سطح منطقه3

اجاره 4دستگاه سيم تريلي جهت حمل زباله وپسماند ازسکوي
سه

زباله گاه شهرداري منطقه  2به زباله گاه مرکزي آناخاتون در

عمومی

15,911,000,000

سال99
سه

لکه گيري و آسفالت خيابانها و معابر فرعي ناحيه 1

استعالم

3,100,000,000

سه

زيرسازي و آسفالت تراشي ناحيه 2

استعالم

3,000,000,000

سه

مناسب سازي و ايمن سازي معابر در حوزه ناحيه 2

استعالم

3,000,000,000

بهسازي و تکميل نواقصات سالن هاي ورزشي

عمومی

3,250,000,000

استعالم

2,500,000,000

استعالم

2,500,000,000

استعالم

3,000,000,000

چهار

حمل و پخش آسفالت اماني در سطح ناحيه سه ،فاز اول

استعالم

3,000,000,000

چهار

حمل و پخش آسفالت اماني در سطح ناحيه دو،فاز اول

استعالم

3,000,000,000

چهار

حمل و پخش آسفالت اماني در سطح ناحيه يک،فاز اول

استعالم

3,000,000,000

پنج

نيرو رساني به ايستگاه سپتيک جاده تهران

استعالم

2,450,000,000

چهار
چهار
چهار
چهار

اجراي خط کشي محوري با رنگ سرد ترافيکي در سطح
منطقه
تهيه و نصب عالئم تابلو ها و تجهيزات ترافيکي در سطح
منطقه
اجراي خط کشي عابر پياده و عالئم افقي با رنگ دو جزئي در
سطح منطقه

مرمت و بهسازي معابر و پياده راه هاي باغميشه ،فرشته ،رشديه و سطح

استعالم

3,000,000,000

پنج

احداث پارک کودک در مرزداران

استعالم

3,000,000,000

پنج

احداث پست برق جاده تهران ( روبروي پست اسکندري)

استعالم

2,200,000,000

پنج

تهيه آسفالت توپکا

استعالم

2,800,000,000

پنج

منطقه

اصالح زيرسازي و اجراي آسفالت نوارهاي حفاري در
پنج

مرزداران ،مصلي ،جاده تهران ،کوي هاي صنعتي و سطح

استعالم

2,700,000,000

منطقه
اصالح زيرسازي و اجراي آسفالت نوارهاي حفاري در محالت

استعالم

2,700,000,000

استعالم

2,700,000,000

استعالم

2,600,000,000

پنج

خط کشي محوري با رنگ سرد در معابر سطح منطقه

استعالم

2,500,000,000

پنج

تهيه و نصب عالئم و تابلوها و تجهيزات ترافيکي

استعالم

2,500,000,000

پنج

پنج

پنج

فرشته ،بارنج ،استانداري ،نصر و سطح منطقه
اصالح زيرسازي و اجراي آسفالت نوارهاي حفاري در کوي
بهشتي ،ولي امر ،رشديه ،باغميشه و سطح منطقه
اجراي لکه گيري آسفالت در معابر باغميشه ،بارنج ،فرشته،
رشديه ،ولي امر ،بهشتي و سطح منطقه

رنگ آميزي دو جزئي محل عابر پياده و عالئم افقي و

استعالم

2,500,000,000

استعالم

2,500,000,000

استعالم

3,000,000,000

پنج

مرمت و بهسازي پارک هاس ناحيه يک

استعالم

2,500,000,000

پنج

مرمت و بهسازي پارک هاس ناحيه دو

استعالم

2,500,000,000

پنج

مرمت و بهسازي پارک هاس ناحيه سه

استعالم

2,500,000,000

استعالم

1,000,000,000

استعالم

1,000,000,000

استعالم

1,000,000,000

پنج

اجراي آسفالت در معابر ناحيه يک (دستمزدي)

استعالم

2,700,000,000

پنج

اجراي آسفالت در معابر ناحيه دو (دستمزدي)

استعالم

2,700,000,000

پنج

اجراي آسفالت در معابر ناحيه سه (دستمزدي)

استعالم

2,700,000,000

شش

تکميل کانال ايلي سو

عمومی 15,000,000,000

شش

نرده کشي زير پل عابر پياده ها و مجاور زيرگذر و روگذرهاي سطح منطقه

عمومی

شش

بهسازي و مرمت پل آجي چاي

شش

جدولگذاري و زيرسازي و آسفالت بابا باغي

عمومی 15,000,000,000
عمومی 4,000,000,000

پنج
پنج
پنج

پنج
پنج
پنج

شش
شش
شش
شش
هفت

هفت

هفت
هفت
هفت

نوشتاري در سطح منطقه
اجرا و تعميرات گاردريل جهت ايمن سازي
اجراي رمپ شمال شرقي ميدان فهميده (اتصال پاسداران به
 35متري باغميشه)

چاله زدايي و لکه گيري آسفالت محل حفاري انشعابات در
معابر ناحيه يک (اکيپ دستمزدي)
چاله زدايي و لکه گيري آسفالت محل حفاري انشعابات در
معابر ناحيه دو (اکيپ دستمزدي)
چاله زدايي و لکه گيري آسفالت محل حفاري انشعابات در
معابر ناحيه سه (اکيپ دستمزدي)

پخش آسفالت دستي معابر و لکه گيري شنب غازان -
دامپزشکي  -شهرک امام و محلهاي ابالغي
خش آسفالت دستي معابر و لکه گيري قراملک  -رسالت -
خطيب  -و محلهاي ابالغي
آسفالت دستي معابر و لکه گيري روستاهاي الحاقي  -کويهاي
صنعتي و محلهاي ابالغي
زيرسازي ،تهيه و پخش آسفالت در معابر قراملک و محلهاي
ابالغي
آسفالت اساسي دستي در معابر انديشه ،رواسان ،رسالت ،الله و
محلهاي ابالغي
آسفالت اساسي بهاران نور ،ميدان امام حسين ،خيابان رازي،
ميدان شهداي الله ،ميدان رسالت و محلهاي ابالغي
احداث و تکميل ساختمان معاونت فني و عمراني
انجام مطالعات و طراحي امتداد پارک طولي انديشه و پياده راه
نگارستان
خريد آسفالت توپکا و بيندر جهت آسفالت معابر سطح منطقه

3,950,000,000

استعالم

1,000,000,000

استعالم

1,000,000,000

استعالم

1,000,000,000

استعالم

3,000,000,000

عمومی

6,000,000,000

عمومی

5,000,000,000

عمومی

5,000,000,000

استعالم

2,500,000,000

عمومی

10,000,000,000

هفت
هفت
هشت

اجراي عمليات شبکه آب خام اتوبان شهيد کسايي و محلهاي
ابالغي
اجراي لکه گيري و پخش آسفالت در معابر انديشه رسالت
روستاهاي الحاقي مخلهاي ابالغي
آسفالت اساسي خيابان شهيد مدرس و شهيد محققي
مرمت پياده رو خيابان آزادگان ،جمهوري ،سه راه امين ،فردوسي و سطح

عمومی

6,000,000,000

استعالم

4,000,000,000

عمومی 15,200,000,000
عمومی

2,000,000,000

هشت

اجراي آسانسور موزه آب و مشاغل

عمومی

2,000,000,000

هشت

بهسازي و مقاوم سازي پايه هاي ضلع شمالي عمارت شهرداري تبريز

عمومی

2,650,000,000

هشت

کفسازي کوچه شفائيه

عمومی

3,000,000,000

عمومی

2,000,000,000

عمومی

2,750,000,000

عمومی

7,350,000,000

استعالم

1,120,000,000

استعالم

850,000,000

استعالم

1,500,000,000

استعالم

1,500,000,000

استعالم

2,000,000,000

هشت

هشت
هشت

منطقه

تجهيز و ايمن سازي پارکهاي سطح منطقه (پارک تالش ،دمشقيه ،سليمي،
يوشاري ،خاقاني ،فدک و هاشميه)
کارهاي اجرايي در سطح منطقه

هشت مرمت و بازسازي باغ گلستان
هشت
هشت

هشت

هشت

تعمير و نگهداري تاسيسات مکانيکي و الکتريکي ساختمانهاي
شهرداري منطقه  8تبريز
مقاوم سازي و احداث پايه هاي ضلع شمال شرقي عمارت
شهرداري تبريز
لکه گيري ،حمل و پخش آسفالت در خيابان شهيد مطهري،
فلسطين ،امام ،ارتش و کوچه هاي اطراف
لکه گيري ،حمل و پخش آسفالت در خيابان شهيد رضانژاد،
چايکنار ،شهيد بهشتي ،جمهوري و کوچه هاي اطراف

هشت ساماندهي آبنماي باغ گلستان
نه
نه
نه
نه
نه

نه
ده
ده
ده

تکميل عمليات آماده سازي خاوران
عمليات اجرايي تکميل نما و سطوح خارجي ساختمان اداري شهرداري
منطقه  9تبريز

عمليات آسفالت دستي و لکه گيري معابر در سطح منطقه 9
بصورت دستمزدي ( استقبال از بهار )
تعريض پل ورودي غربي باسمنج ( پل جانقور )
عمليات اجرايي تکميل نما و سطوح خارجي ساختمان اداري
شهرداري منطقه  9تبريز
خدمات مشاوره عامل چهارم ( هماهنگ کننده )
پروژه اجراي کارهاي متفرقه عمراني(خدمات محله اي و ترميم معابر و) ...در
سطح منطقه
پروژه اجراي درز انبساط پل صاحب االمر شمالي و بقيه آدرس هاي ابالغي
در سطح منطقه

پروژه زيرسازي و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري
ناحيه(1فاز اول)1399

عمومی 48,000,000,000
عمومی 25,300,000,000
استعالم

2,850,000,000

عمومی

4,300,000,000

عمومی

25,300,000,000

استعالم

900,000,000

عمومی

3,500,000,000

عمومی

1,600,000,000

عمومی

4,000,000,000

ده
ده
ده

عمران

عمران

پروژه زيرسازي و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري
ناحيه(1فاز دوم)1399
پروژه زيرسازي و اجراي آسفالت دستي و لکه گيري
ناحيه(2فاز اول)1399
پروژه مناسب سازي و ايمن سازي و پياده رو سازي معابر
ناحيه2سال1399
عمليات اجرايي مرمت و اصالح ايستگاههاي  BRTاز ميدان
راه آهن تا ميدان بسيج(ايستگاهها و تقاطع هاي باقيمانده)
عمليات اجرايي خيابان  24متري فرشته ،کانال فرشته و
اصالح و ترميم خيابان فرشته جنوبي

عمومی

4,000,000,000

عمومی

4,000,000,000

عمومی

4,000,000,000

عمومی

15,656,256,683

عمومی

43,187,975,438

عمليات اجرايي اصالح و ترميم درزهاي انبساط پل هاي
عمران روگذر هاي(آبرسان-گلپارک-پل کابلي-شهيدان خانلي7-تير

عمومی

9,764,979,120

شمالي و جنوبي)
عمران
عمران
عمران
عمران
پسماند

عمليات اجرايي اصالح و ترميم درزهاي انبساط پل هاي
روگذرهاي ميدان آذربايجان
عمليات اجرايي پايدار سازي ترانشه هاي اتوبان پاسداران در
محدوده تله کابين تبريز
عمليات اجرايي پايدار سازي ترانشه هاي اتوبان پاسداران در
محدوده تله کابين تبريز
عمليات اجرايي احداث اتصال خيابان فرشته جنوبي به
دوکمال و ترميم و مرمت 24متري فرشته جنوبي
توسعه وتجهيز سيستم نظارت تصويري پايانه مسافربري شمال
غرب تبريز

پسماند بيمه خودروهاي سبک و سنگين شهرداري تبريز سال99
توسعه

عمليات اجرايي تکميل نواقصات طبقات همکف و اول تجاري بلوک هاي

آذربایجان  A,Dپروژه تجاري خدماتي عتيق يک

توسعه
آذربایجان
توسعه
آذربایجان

سازمان
فناوری

عمومی

4,814,916,195

عمومی

38,258,254,629

عمومی

74,084,817,504

عمومی

27,607,737,020

عمومی

2,286,550,000

محدود

11,336,046,886

عمومی 56,472,713,090

عمليات اجرايي تکميل نواقصات طبقات زيرزمين 3-و، 2-
همکف و اول تجاري بلوک هاي  b,cپروژه تجاري خدماتي

عمومی

85,692,349,257

عتيق يک
مليات اجرايي باقيمانده کارهاي نازک کاري و تکميل
تاسيسات برق و مکانيک در طبقات تجاري و پارکينگ پروژه

عمومی

79,051,717,612

تجاري و خدماتي عتيق 2
خريد اليسنس آنتي ويروس مرکز داده شهرداري

عمومی

2,000,000,000

