
 (( «اردبیهشت ماه  –فروردین »اطالعات مربوط به مناقصات و مزایدات برگزار شده شهرداری )) 
 ( اخلیازمحل اعتبارات د) 

 قیمت پیشنهادی (ریال )مبلغ  برنده مناقصه/ عنوان آگهی مزایده  ردیف

صورتجلسه 

کمیسیون مرحله 

 اول

صورتجلسه کمیسیون 

 مرحله دوم
 توضیحات

1 

 تجدید مناقصه-عدم استقبال----------  1451/12/30 -11/2/30-------  0033303330333-------  آسفلت سطح شهر مناقصه لکه گیری

--------  شرکت راه نام البرز تجدید مناقصه لکه گیری آسفلت سطح شهر
باالی فهرست % 01

 32بهای راه وباند سال 
 ----------24/2/30-2223/12/30 

 

2 

 تجدید مناقصه-عدم استقبال----------  1452/12/30 -11/2/30------------  2043303330333------  ازی سطح شهر مناقصه پیاده رو س

--------  شرکت آهاب پل پردیس تجدید مناقصه پیاده رو سازی سطح شهر
باالی فهرست % 40

 32بهای راه وباند سال 
 ---------24/2/30-2213/12/30 

 

0 

 تجدید مناقصه-عدم استقبال--------------  1443/12/30 -11/2/30----------  1043303330333------  مناقصه احداث کانال یا دیوار حائل سنگی

-------  شرکت کومه بنای البرز تجدید مناقصه احداث کانال یا دیوار حائل سنگی
باالی فهرست % 54

 32بهای راه وباند سال 
 ---------24/2/30-2212/12/30 

 

5 

مناقصه جدول گذاری و بازسازی جداول فرسوده 

 سطح شهر
 تجدید مناقصه-عدم استقبال-----------  1453/12/30-11/2/30---------  2033303330333------ 

مناقصه جدول گذری و بازسازی جداول تجدید 

 فرسوده سطح شهر
--------  شرکت آهاب پل پردیس

باالی فهرست % 41

 32بهای راه و باند سال 
 ---------24/2/30-2211/12/30  

 

 

 

 

 

 

 

 



 (( «اردبیهشت ماه  –فروردین »اطالعات مربوط به مناقصات و مزایدات برگزار شده شهرداری )) 
 (ازمحل اعتبارات تملک دارایی ) 

ف
دی

ر
 

 قیمت پیشنهادی (ریال )مبلغ  برنده مناقصه/ عنوان آگهی مزایده 
صورتجلسه کمیسیون 

 مرحله اول

صورتجلسه کمیسیون 

 مرحله دوم
 توضیحات

1 

 تجدید مناقصه-عدم استقبال  12  -5/1/30-------  45303330333--------  ه گیری آسفالت معابر سطح شهرمناقصه لک

--------  شرکت آژیانه راه تجدید مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر
باالی فهرست % 51

 32بهای راه و باند سال 
 --------2/2/30 - 1320/12/30  -----------

2 

 تجدید مناقصه-عدم استقبال  13  -5/1/30---------  1033303330333--------  وسعه فضای سبزمناقصه ت

-------  شرکت حامیان شهر زیبایی تجدید مناقصه توسعه فضای سبز
قیمت پیشنهادی 

 .پیوست می باشد
 --------2/2/30 - 1321/12/30  -----------

0 

 تجدید مناقصه-عدم استقبال  10  -5/1/30----------  4053303330333--------  مناقصه  اجرای روکش آسفالت

-------  شرکت آژیانه راه تجدید مناقصه  اجرای روکش آسفالت
باالی فهرست % 51

 32بهای راه و باند سال 
 ---------2/2/30 - 1322/12/30  -----------

5 

 تجدید مناقصه-عدم استقبال  11  -5/1/30---------  13303330333-------  مناقصه  ساماندهی و هدایت دفع آبهای سطحی

---------  ابوالحسن محمودی تجدید مناقصه ساماندهی و هدایت دفع آبهای سطحی
باالی فهرست % 54

 32بهای راه و باند سال 
 -----------2/2/30 - 1313/12/30  ----------

4 
 تجدید مناقصه-عدم استقبال  3  -5/1/30-----------  43303330333---------  رانمناقصه ایجاد مراکز چندمنظوره سوله مدیریت بح

 درخواست ترک تشریفات 1311/12/30 - 2/2/30----------- ---------- --------- ---------  تجدید مناقصه ایجاد مراکز چندمنظوره سوله مدیریت بحران
 

 

 

 



 (( «اردبیهشت ماه  –فروردین »اطالعات مربوط به مناقصات و مزایدات برگزار شده شهرداری )) 
 ( اخلیدازمحل اعتبارات ) 

 قیمت پیشنهادی برنده مناقصه/ عنوان آگهی مزایده  ردیف
صورتجلسه کمیسیون مرحله 

 اول

صورتجلسه کمیسیون 

 مرحله دوم
 توضیحات

5 

 عدم استقبال-------  132312/30 -2/2/30------- -------  1مزایده  واحد مسکونی شماره 

-------  132312/30 -2/2/30------- -------  2مزایده  واحد مسکونی شماره 
 عدم استقبال

2 

 عدم استقبال--------  132312/30 -2/2/30-------- --------  3مزایده  واحد مسکونی شماره 

-----  1333/12/30-11/2/30----------  1301330333هر مترمربع  شرکت آژیانه راه  1اره تجدید مزایده  واحد مسکونی شم

1 

-----  1313/12/30-11/2/30----------  1101330333هر مترمربع  شرکت آژیانه راه 2تجدید مزایده  واحد مسکونی شماره 

----  1332/12/30-11/2/30---------  1101330333هر مترمربع  شرکت آژیانه راه 3تجدید مزایده  واحد مسکونی شماره 

3 

 عدم استقبال---------  1151/12/30-5/2/30----------- -------  مزایده واگذاری پارک کوهستان 

 2053/12/30-22/2/30----------- ----------- --------  مزایده واگذاری پارک کوهستانتجدید 
 عدم استقبال

13 

 تجدید مناقصه  –عدم استقبال ----------  11/2/30-1451/12/30------------ ---------  صه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر مناق

 شرکت راه نام البرز تجدید مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر
باالی فهرست بها راه و % 01

 1032باند سال 
 ----------

2223/12/30 

24/2/1030 
 ------------------

 



 (( «ماه  مرداد -تیر –خرداد »اطالعات مربوط به مناقصات و مزایدات برگزار شده شهرداری )) 
 (داخلیازمحل اعتبارات ) 

ف
دی

ر
 

 قیمت پیشنهادی (ریال )مبلغ  برنده مناقصه/ عنوان آگهی مزایده 
صورتجلسه کمیسیون 

 مرحله اول

صورتجلسه 

کمیسیون مرحله 

 دوم

 توضیحات

1 

شارکت و سرمایه گذاری مناقصه فراخوان م

 و کافی شاپرستوران جهت احداث 
 --------- ---------- ----------

0155/12/30  

0/0/30 
  مناقصه تجدید –عدم استقبال ---------- 

مشارکت و سرمایه  تجدید مناقصه فراخوان

 گذاری جهت احداث رستوران و کافی شاپ
 ---------- ---------- ---------- --------

0450/12/30  

23/0/1030 

 اخذ مجوز ترک تشریفات –عدم استقبال 

2 

مزایده فضای منتهی به امام زاده اسماعیل 

 معروف به هخامنش
 ---------- ---------- ----------

0455/12/30  

12/0/1030 
 --------

 تجدیدمزایده –عدم استقبال 

تجدید مزایده فضای منتهی به امام زاده 

 ف به هخامنشاسماعیل معرو
--------  202330333 203330333 سیاوش کاردگر

4310/12/30  

4/5/1030  ----------

0 

---------- ---------- ---------  مزایده محل بازیافت زباله
0333/12/30 

1/0/1030 
 تجدیدمزایده –عدم استقبال --------- 

---------  11403330333 13303330333 سیاوش کاردگر تجدید مزایده محل بازیافت زباله
4315/12/30  

4/5/1030  ----------

5 

---------- ---------- ---------  مناقصه احداث پارک محله ای
4353/12/30  

1/5/1030 
 مناقصهتجدید –عدم استقبال -------- 

 2033303330333 شرکت آهاب پل پردیس  تجدید مناقصه احداث پارک محله ای

ت باال فهرس% 52

بهای ابنیه ، راه و 

 1032باند سال 

 --------
4215/12/30  

21/5/1030 
 ---------

4 

---------- --------- ----------  مزایده  واگذاری دکه روبروی ساختمان شهرداری 
5542/12/30  

21/0/1030 
 تجدید مزایده –عدم استقبال  ----------

-------  205330333 204330333 حامد اسفندیار شهرداری تجدید مزایده واگذاری دکه روبروی ساختمان
4214/12/30  

21/5/1030 
 --------------

 



 

 (( «ماه مرداد-تیر-خرداد »اطالعات مربوط به مناقصات و مزایدات برگزار شده شهرداری )) 
 (داخلیازمحل اعتبارات )  

ف
دی

ر
 

 قیمت پیشنهادی (ریال )مبلغ  برنده مناقصه/ عنوان آگهی مزایده 
صورتجلسه کمیسیون 

 مرحله اول

صورتجلسه کمیسیون 

 مرحله دوم
 توضیحات

5 

ه فضای اداری ساختمان پروژه  توسع مناقصه

 مرکزی شهرداری
 ------------1043303330333  -------

4351/12/30  

1/5/1030 
 تجدید مناقصه – عدم استقبال---------- 

توسعه فضای اداری ساختمان تجدید مناقصه 

 مرکزی شهرداری
 ---------- --------- --------- -----------

4410/12/30  

21/5/1030 
 مناقصه محدود –عدم قیمت مناسب 

2 
فراخوان عمومی تهیه طرح دروازه قرآن ، المان 

 میادن و سردرب پارکهای سطح شهر
 ---------- ---------- ----------

4344/12/30  

11/4/30 
 عدم استقبال  ----------

1 

مناقصه زیرسازی و روکش و لکه گیری آسفالت 

 معابر سطح شهر
 -------- -------- ---------

1212/12/30 

11/4/1030 
 ناقصهتجدیدم –عدم استقبال --------- 

تجدید مناقصه زیرسازی و روکش و لکه گیری 

 آسفالت معابر سطح شهر
 5043303330333 شرکت آژیانه راه

باالی فهرست 23%

بهاء راه و باند سال 

1032 

 ----------
2530/12/30  

24/4/30 
---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ((( ترک تشریفات) اطالعات مربوط به پروژه های عمرانی 
 (داخلیازمحل اعتبارات )  

 

 

 توضیحات (ریال) مبلغ  نام پروژه ردیف

 مصوبه شورای محترم اسالمی شهر 1053303330333 اجرای پروژه جدولگذاری توسط شرکت آهاب پل پردیس 1

 مصوبه شورای محترم اسالمی شهر 1033303330333 اجرای پروژه پیاده روسازی توسط شرکت آهاب پل پردیس 2

0 
توسط شرکت کومه  اجرای پروژه ادامه دیوار حائل سنگی سطح شهر

 بنای البرز
 مصوبه شورای محترم اسالمی شهر 2033303330333

 

 


