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منبع تامین اعتبار مالی: همه موارد طبقه بندی کلی قرارداد/پیمان: همه موارد
عنوان قرارداد/پیمان: همه موارد شناسه قرارداد/پیمان: ------

تا تاریخ انعقاد قرارداد: تاریخ انعقاد قرارداد از:
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گزارش از حوزه دستگاه اجرایی: وزارت راه و شهر سازی/ سازمان بنادر و دریانوردی/ اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران/ اداره بندر و دریانوردی شهرستان بهشهر
محل اجرا: مازندران

صالحیت: همه موارد معامالت از نظر نصاب: همه موارد
نوع شخص: همه موارد

صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 البرز ترانشه
راهنما  (البرز

ترانشه
راهنما )

6,346 1396/07/10 1396/04/11  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری تعمیر و نگهداری
ابنیه اماکن و

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

967A5639070012F 1

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 آزمایشگاه
فنی و

مکانیک خاک

16,502 1396/07/22 1396/06/11  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات هزینه ای نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
ژئوتکنیک و

مقاومت

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

967M5639230033
8

2

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 فن آوری
سامانه های

هوشمند
داده گستر
رهام  (فن

آوری سامانه
های

هوشمند
داده گستر

رهام )

9,001 1396/07/24 1396/05/23  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری توسعه شبکه
رایانه ای بندر و ار

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

967O5639070050
D

3

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 خورشید
گستر

کاسپین
(خورشید

گستر
کاسپین )

6,507 1396/10/09 1396/08/24  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری سرویس ،
نگهداری و

تعمیرات جاری

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

96A95639070012
E

4

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 گروه
مهندسین

مشاور پارس

10,529 1396/10/11 1396/09/20  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر پروژه

تکم

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

96AB5639230009
A

5

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 آروین ساحل
ساری
(آروین
ساحل

ساری )

11,808 1396/10/06 1396/09/28  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری نگهداری و
نوسازی جزیی و

بازساز

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

96A65639070006
7

6

1/14



صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 پویا کنترل
الکترونیک

(پویا کنترل
الکترونیک )

9,361 1396/10/26 1396/07/18  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری تعمیر و نگهداری
تجهیزات مخابر

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

96AQ5639070030
E

7

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 سامان
محیط

(سامان
محیط )

77,575 1396/11/08 1396/11/03  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

ساخت پیمانکاری تکمیل تعمیرات
اساسی محوطه

های

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

96B856390700076 8

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 سابراه پی
طبرستان

(سابراه پی
طبرستان )

29,157 1396/12/13 1396/11/24  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

ساخت پیمانکاری پروژه تعریض محور
ورکال – گهربا

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

96CD5639070009
8

9

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 گسترش
منابع تجارت

فراز شایا
(گسترش

منابع تجارت
فراز شایا )

3,742 1396/12/19 1396/11/28  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

اجرا پیمانکاری پروژه تعمیرات
اساسی

موتورهای ا

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

96CJ5639070012
D

10

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 فراسازان
هنداسه

4,318 1397/02/03 1396/12/23  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره خدمات مشاوره
انجام نظارت بر پر

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

97235639230010
D

11

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 پی دال
سازه البرز

(پی دال
سازه البرز )

4,409 1397/03/02 1397/02/11  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای اجرا پیمانکاری تعمیرات ابنیه بندر
امیر آباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

97325639070003
A

12

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 ترانس پست
پارس

(ترانس
پست پارس

(

54,898 1397/03/02 1397/02/24  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

اجرا پیمانکاری برق رسانی به
تجهیزات و تامین ر

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

97325639070023
D

13

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 گروه
مهندسین

مشاور پارس

7,363 1397/03/05 1396/12/21  استان مازندران/
شهرستان میاندورود

/ شهر سورک

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات هزینه ای نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر پروژه

تعریض محور ورکال
- گهرباران

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

97355639230003
D

14

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 فراز ابنیه
شمال گستر

(فراز ابنیه
شمال گستر

(

17,000 1397/04/31 1397/02/30  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای ساخت پیمانکاری پروژه احداث
ساختمان باشگاه

ملوانان

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

974V5639070050
5

15

2/14



صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 حمل و نقل
مسافربری
شماره یک

ساری

7,380 1397/05/14 1397/05/07  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای ساير موارد امور خدماتی تامین و برقراری
سرویس ایاب و

ذهاب کارکنان بندر
امیر آباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

975E56394700152 16

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 طرح گستر
بندر

1,230 1397/05/28 1397/05/13  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات هزینه ای طراحي
مفهومي، پايه،

تفصیلي و
اجرايي

مشاوره انجام مطالعات
مرکز داده و
پشتیبانی

اطالعات بندر
امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

975S56392300268 17

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 فراز ابنیه
شمال گستر

(فراز ابنیه
شمال گستر

(

17,000 1397/04/31 1397/02/30  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای ساخت پیمانکاری پروژه احداث
ساختمان باشگاه

ملوانان

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

974V5639070056
7

18

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 سابراه پی
طبرستان

(سابراه پی
طبرستان )

64,840 1397/06/17 1397/05/21  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای ساخت پیمانکاری عملیات باقیمانده
راه اصلی

رستمکال – بندر
امیر آباد از کیلو

متر 000+0 الی
08+000

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

976H5639070014
0

19

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 سامان
انرژی

اصفهان

1,978 1397/06/24 1397/06/12  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات هزینه ای مطالعات
پیدايش،
مطالعات

توجیهي و
تهیه طرح

مشاوره انجام مطالعات
بازطراحی

سیستم های
اعالم حریق و
ایجاد سیستم

مانیتورینگ
هوشمند در بندر

امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

976O5639230011
D

20

___ معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 شرکت
خدمات
دریایی
هدایت
کشتی

خلیج فارس
(شرکت
خدمات
دریایی
هدایت
کشتی

خلیج فارس
(

24,010 1397/06/19 1397/04/31  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری راهبری ، تعمیر و
نگهداری تجهیزات

و بارج مقابله و
پاکسازی آلودگی
آب دریا و خدمات

آبرسانی به
شناورها

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

976J56390700183 21

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 گروه
مهندسین

مشاور پارس

10,553 1397/06/27 1397/04/05  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات هزینه ای نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر عملیات

باقیمانده راه
اصلی رستمکال-

بندر امیرآباد از
کیلومتر 0+000

الی 08+000

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

976R5639230010
3

22

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 فراسازان
هنداسه

6,624 1397/07/29 1397/07/14  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر پروژه

احداث ایستگاه
آتش نشانی

شماره 2 بندر
امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

977T56392300276 23

3/14



صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 گلخانه سبز
نیلوفر

کادوسان
(گلخانه سبز

نیلوفر
کادوسان )

7,424 1397/07/30 1397/06/31  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری انجام خدمات
نگهداری فضای
سبز و خدمات

تنظیف و پاکسازی
و جمع آوری و

حمل زباله محوطه
های بنادر و
دریانوردی و
منطقه ویژه

اقتصادی امیرآباد و
نکاء

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

977U5639070017
D

24

ندارد معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 شهاب
نیروی کرمان
(مشانیک )

1,406 1397/08/22 1397/03/12  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

مطالعات
پژوهشي،
تحقیقاتي،

بنیادي،
كاربردي،

راهبردي و
توسعهاي

مشاوره انجام مطالعات
تکمیل وتوسعه زیر
ساخت تاسیسات

برقی در محوطه
عملیاتی بندر امیر

آباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

978M5639230010
6

25

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 سامان
انرژی

اصفهان

6,818 1397/08/23 1397/03/21  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره نظارت بر پروژه
برق رسانی به
تجهیزات وتامین
روشنایی مسیر

ریلی تخلیه
وبارگیری

قطارهای روسی
وپروژه اجرای

سیستم اعالم
واطفاء حریق

وتهویه
دیتاسنترهای بندر

امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

978N5639230003
8

26

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 سابراه پی
طبرستان

(سابراه پی
طبرستان )

29,849 1397/09/05 1397/08/06  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

ساخت پیمانکاری احداث ایستگاه
آتشنشانی

شماره 2 بندر
امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

979556390700037 27

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 پایا صنعت
رعدتوسکا

(پایا صنعت
رعدتوسکا )

2,901 1397/11/09 1397/07/30  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

ساخت پیمانکاری احداث زیرساخت
و تعمیرات

اساسی سیستم
های مخابراتی و

حفاظت
الکترونیکی
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

97B956390700258 28

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 تولیدی ایمن
راه کار

(تولیدی
ایمن راه کار

(

10,784 1397/11/10 1397/10/29  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

اجرا پیمانکاری احداث دکل 72
متری بندر امیرآباد
و مونتاژ، انتقال ،

نصب دکل 48
متری از بندر

امیرآباد به بندر
ترکمن

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

97BA5639070021
5

29

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 مهندسین
مشاور تهران

برکلی

10,089 1397/11/13 1397/10/23  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات هزینه ای نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره خدمات مشاوره
کارفرما (فاز3)در

مرحله طرح و
اجرای پروژه اصالح
پل متحرک اسکله

رورو ریلی بندر
امیرآباد به روش

طرح و ساخت

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

97BD5639230015
3

30

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 مشیران
(مشیران )

184,977 1397/11/15 1397/11/01  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

اجرا پیمانکاری تعمیرات اساسی
pm منجر به

اسکله های 1 تا
9 بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

97BF5639070003
C

31
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صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 مهندسین
مشاور تهران

برکلی

21,582 1397/11/15 1397/11/07  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر پروژه

تعمیرات اساسی
pm منجر به

اسکله های 1 تا
9 بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

97BF56392300141 32

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 مهندسین
مشاورشها

ب نیروی
کرمان

1,406 1397/11/16 1397/03/12  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

مطالعات
پیدايش،
مطالعات

توجیهي و
تهیه طرح

مشاوره خدمات مشاوره
انجام مطالعات

تکمیل و توسعه
زیرساخت

تاسیسات برقی
در محوطه
عملیاتی

بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

97BG5639230003
6

33

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 فراسازان
هنداسه

500 1397/12/19 1397/11/08  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

طراحي
مفهومي، پايه،

تفصیلي و
اجرايي

مشاوره انجام خدمات
مشاور و بازنگری
مطالعات مرحله

اول و دوم طراحی
احداث مرکز

نگهداری تجهیزات
مقابله با آلودگی

نفتی دریا در
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

97CJ56392300176 34

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 هندسه
پارس

17,516 1398/01/24 1397/12/13  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
مشاوره نظارت بر

پروژه های
سرمایه گذاری

بندر امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

981O5639230036
0

35

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 شرکت
مهندسی
کاوش نیرو

سپاهان
(شرکت

مهندسی
کاوش نیرو
سپاهان )

15,380 1398/01/25 1397/12/13  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

اجرا پیمانکاری خرید ، حمل ،
نصب و راه اندازی

تجهیزات مخابراتی
و الکترونیکی و

دریایی بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

981P56390700591 36

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 فرا ایمن
صنعت

پردیس  (فرا
ایمن صنعت

پردیس )

3,738 1398/02/17 1397/12/18  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

اجرا پیمانکاری خرید ، حمل و
تحویل تجهیزات

ایستگاه آتش
نشانی بندرامیر

آباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

982H5639070015
C

37

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 مهندسین
مشاور تهران

برکلی

1,800 1398/02/17 1397/02/04  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

مطالعات
پیدايش،
مطالعات

توجیهي و
تهیه طرح

مشاوره مطالعات مرحله
دوم پروژه اصالح

پل متحرک اسکله
رورو ریلی

بندرامیرآباد به
روش طرح و

ساخت

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

982H5639230020
6

38

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 هندسه
پارس

17,516 1398/02/17 1397/12/01  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
مشاوره نظارت بر

پروژه های
سرمایه گذاری

بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

982H5639230022
3

39

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 گسترش
هزاره فن
آوری ایده

نوین

1,100 1398/02/18 1397/06/20  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

پیمانكاري قراردادهای
استعالمی

نصب ، پیکربندی و
nsx راه اندازی

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

982I56396900416 40
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صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 طرح گستر
بندر

1,230 1398/02/25 1397/05/13  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

مطالعات
موضوعی

بخشی، جامع
و میانبخشی

مشاوره انجام مطالعات
مرکز داده و
پشتیبانی

اطالعات
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

982P56392300028 41

ندارد معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 دانشگاه
تهران

2,460 1398/02/25 1397/05/13  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

مطالعات
پژوهشي،
تحقیقاتي،

بنیادي،
كاربردي،

راهبردي و
توسعهاي

مشاوره طراحی و استفاده
از دستگاه غیر

هسته ای اندازه
گیری غلظت
رسوب و بار

عبوری در مقیاس
الیروبی بندر

امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

982P56392300077 42

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 خاک بافت 2,150 1398/02/28 1397/08/28  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

مطالعات
موضوعی

بخشی، جامع
و میانبخشی

مشاوره انجام مطالعات
زیرساخت اراضی

شرقی
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

982S56392300352 43

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 مهندسین
مشاور
آرشیت

سازه پارتاک

2,447 1398/02/29 1397/11/06  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره نظارت بر پروژه
احداث دکل 72

متری بندر امیرآباد
و دمونتاژ ، انتقال

و نصب دکل 48
متری از بندر

امیرآباد به بندر
ترکمن

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

982T5639230042
A

44

ندارد معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 شرکت طرح
نو اندیشان

1,950 1398/02/30 1397/02/16  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

مطالعات
موضوعي،

بخشي، جامع
و میان بخشي

مشاوره انجام مطالعات
شبکه اطفاء

حریق بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

982U5639230027
2

45

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 ساختمانی
پلسنگ
سنندج

(ساختمانی
پلسنگ

سنندج )

208,889 1398/03/08 1395/07/19  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

ساخت پیمانکاری پروژه تخلیه و
بارگیری قطارهای

روسی در
بندرامیرآبادجهت

سیر در شبکه
خطوط راه آهن

جمهوری اسالمی
ایران

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

98385639070024
D

46

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 ساختمانی
کاسپین گیل

راه فرجام
(ساختمانی
کاسپین گیل
راه فرجام )

1,267 1398/03/21 1397/06/19  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری تعمیر و نگهداری
خطوط ریلی بندر

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

983L56390700384 47

___ معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 داوود آسوده
آبلویی

(داوود )

2,220 1398/04/01 1397/03/12  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

ترک تشريفات
مناقصه

اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری تهیه و تامین
قطعات و تعمیر و

نگهداری تجهیزات
رایانه ای

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

984156390200530 48

ندارد معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 شرکت
سالمت

بهامین کیا
مازندران
(شرکت
سالمت

بهامین کیا
مازندران )

760 1398/04/03 1397/09/01  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

ترک تشريفات
مناقصه

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری راهبری و بهره
برداری از درمانگاه
بنادر و دریانوردی و

منطقه ویژه
اقتصادی امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

984356390200073 49
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صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ندارد معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 شرکت آوا
تجارت تات
(شرکت آوا

تجارت تات )

350 1398/04/03 1397/10/08  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

ترک تشريفات
مناقصه

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

اجرا پیمانکاری خرید ، نصب و راه
اندازی پیکربندی
سامانه مدیریت
پایگاه داده بندر

امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

984356390200386 50

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 ستام گستر
(ستام

گستر )

47,589 1398/04/09 1397/12/28  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری اجرای عملیات
تعمیر و نوسازی

جزیی و بازسازی
و تعمیرات کلی و
جزئی تاسیسات
برقی و مکانیکی
ساختمانها اماکن

و محوطه ها و
خرید قطعات

یدکی و اقالم
مورد نیاز جهت

انجام تعمیرات در
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

98495639070032
C

51

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 سامان
انرژی

اصفهان

440 1398/04/17 1398/03/08  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد اعتبارات هزینه ای مشاوره قراردادهای
استعالمی

انجام خدمات
کارشناسی و
مشاوره ای در

pm زمینه
تاسیسات برقی و

مکانیکی
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

984H5639690023
F

52

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 طرح نو
اندیشان

1,860 1398/04/18 1396/06/05  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

مشاوره قراردادهای
استعالمی

خدمات مشاوره
انجام مطالعات

پدافند غیر عامل و
مدیریت بحران

بنادر و دریانوردی و
منطقه ویژه

اقتصادی
بندرامیرآباد(بندرامی

رآباد -نکا)

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

984I5639690024F 53

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 خدمات
مهندسی

برق
(مشانیر)

950 1398/04/19 1398/02/07  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد اعتبارات هزینه ای مشاوره قراردادهای
استعالمی

انجام ممیزی
انرژی و استقرار

سیستم مدیریت
انرژی (ENMS) بر

اساس
استانداردهای

ISO50001:2011
در ساختمانهای

واقع در
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

984J56396900292 54

ندارد معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 شرکت
سالمت

بهامین کیا
مازندران
(شرکت
سالمت

بهامین کیا
مازندران )

3,204 1398/04/29 1398/03/01  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری واگذاری راهبری و
تامین نیروی

انسانی و بهره
برداری از درمانگاه
بنادر و دریانوردی و

منطقه ویژه
اقتصادی امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

984T5639070050
C

55

___ معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 محمد
ایمانی
فوالدی

3,056 1398/05/02 1398/04/11  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مزایده منابع عمومی ندارد فروش قراردادهای
مزایدهای

فروش اقالم
اسقاطی و مازاد
برنیاز بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

985256397600321 56

ندارد معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 دانشگاه
مازندران

1,700 1398/05/05 1397/06/31  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

مطالعات
موضوعی

بخشی، جامع
و میانبخشی

مشاوره خدمات مشاوره
بررسی نقش و
جایگاه اقتصادی

بندرامیرآباد در
منطقه و استان

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

98555639230012
A

57
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صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 سامان
انرژی

اصفهان

2,790 1398/05/26 1398/04/29  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات هزینه ای نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
کارشناسی و
مشاوره ای در

pm زمینه
تاسیسات برقی و

مکانیکی بندر
امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

985Q5639230023
A

58

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 راه و
ساختمان

پلسنگ  (راه
و ساختمان

پلسنگ )

775,889 1398/06/02 1398/05/15  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

DB پیمانکاری طرح و
ساخت صنعتی و

غیرصنعتی

اصالح پل متحرک
اسکله رو - رو

train) ریلی
ferry) بندرامیرآباد

به روش طرح و
DB ساخت

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

986256391700067 59

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 حمل و نقل
مسافربری
شماره یک

ساری

10,796 1398/06/04 1398/05/19  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای ساير موارد امور خدماتی تامین و برقراری
سرویس ایاب و
ذهاب کارکنان

بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

986456394700052 60

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 گروه
مهندسین

مشاور پارس

34,600 1398/06/30 1398/06/23  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر پروژه

تعریض محور ورکال
- گهرباران از

کیلومتر 8+386
الی 886+18 به

همراه تامین
ایمنی محور

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

986U5639230015
4

61

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 سابراه پی
طبرستان

(سابراه پی
طبرستان )

333,606 1398/07/13 1398/07/08  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

اجرا پیمانکاری تعریض محور
ورکال-گهرباران از

کیلومتر8+386
الی886+18 و

تامین ایمنی محور

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

987D5639070044
F

62

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 مفید کاران
سازه های
بهینه ترنج

(مفید کاران
سازه های

بهینه ترنج )

1,700 1398/07/29 1398/07/23  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری تعمیر و نگهداری
خطوط ریلی
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

987T5639070028
C

63

ساير معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 سوما چهره
آریا  (سوما
چهره آریا )

11,461 1398/08/06 1398/07/30  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری انجام خدمات
نگهداری فضای
سبز و خدمات

تنظیف ، پاکسازی
، جمع آوری و

حمل زباله های
محوطه های بنادر

امیرآباد و نکاء

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

98865639070017
A

64

ساير معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 مهندسی
فرایند انرژی

پارت

1,429 1398/09/05 1398/08/18  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد اعتبارات هزینه ای مشاوره قراردادهای
استعالمی

انجام خدمات
گازرسانی به

اراضی شرکت
آرین شیمی
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

989556396900085 65

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 توسعه
سامانه

هوشمند
آسپیان(سها

می خاص)

610 1398/09/11 1398/09/09  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

عدم الزام به
برگزاری مناقصه

اعتبارات هزینه ای پیمانكاري قراردادهای
استعالمی

پیاده سازی
Always زیرساخت

on sql

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

989B56396400282 66
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صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ساير معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 گسترش
هزاره فن
آوری ایده

نوین

3,200 1398/09/19 1398/09/10  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

عدم الزام به
برگزاری مناقصه

اعتبارات هزینه ای پیمانكاري قراردادهای
استعالمی

بهینه سازی
زیرساخت شبکه

بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

989J56396400344 67

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 سامان
انرژی

اصفهان

1,635 1398/10/02 1395/05/11  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد اعتبارات هزینه ای نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
کارشناسی و
مشاوره ای در
زمینه استقرار

pm سامانه
تاسیسات برقی و

مکانیکی در
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

98A25639290025
9

68

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 پایا صنعت
رعدتوسکا

(پایا صنعت
رعدتوسکا )

41,458 1398/10/07 1398/09/23  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری تعمیر و نگهداری
تجهیزات مخابراتی

و الکترونیکی
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

98A75639070028
5

69

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 خورشید
گستر

کاسپین
(خورشید

گستر
کاسپین )

20,998 1398/10/08 1398/09/27  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری سرویس و
نگهداری و

تعمیرات جاری و
اساسی

خودروهایسبک و
سنگین ،

موتورسیکلتها و
تجهیزات

آتشنشانی
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

98A85639070006
8

70

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 فراسازان
هنداسه

2,197 1398/10/17 1398/10/03  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات هزینه ای مطالعات
موضوعي،

بخشي، جامع
و میان بخشي

مشاوره انجام خدمات
مشاوره مطالعه و
نظارت بر تعمیر و

pm نگهداری
ابنیه، اماکن

،راه،خطوط ریلی و
اسکله های

متعلق به
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

98AH5639230021
A

71

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 ایران گروپ
اوف

سورویورز

31,040 1398/11/06 1398/10/21  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره خدمات مشاوره
ای و کارشناسی
در زمینه نگهداری

و تعمیرات
تجهیزات بندری ،

دریایی و
مخابراتی

بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

98B65639230024
A

72

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 راه و
ساختمان

پلسنگ  (راه
و ساختمان

پلسنگ )

775,889 1399/02/14 1398/05/15  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

اجرا پیمانکاری اصالح پل متحرک
رورو ریلی

(trainfery)
بندرامیرآباد به

روش طرح و
(DB)ساخت

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

992E5639070019
C

73

___ معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 258,011 1399/02/30 1398/12/06  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد سایر BOT مشارکت
عمومی-خصوصی

اجاره اراضی به
منظور سرمایه

گذاری جهت
احداث سیلوی

غالت و بهره
برداری به روش

B.O.T

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

992U5639590028
E

74
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صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ندارد معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 دانشگاه
علم و

فناوری
مازندران

1,500 1399/03/10 1398/11/02  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

ترک تشريفات
مناقصه

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

مطالعات
پژوهشي،
تحقیقاتي،

بنیادي،
كاربردي،

راهبردي و
توسعهاي

مشاوره بررسی و شناخت
پتانسیل های

موثر در بازاریابی و
سرمایه گذاری با

تدوین استراتژی و
بکارگیری ابزارهای

بازاریابی در
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

993A5639220028
3

75

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 خدمات
دريايي و

کشتیراني
خط دريا بندر

27,237 1399/05/22 1399/03/31  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات هزینه ای نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری راهبری ، تعمیر و
نگهداری

شناورهای
جستجو و نجات

دریایی

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

995M5639070019
7

76

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 برزین سازه
شمال

2,946 1399/05/29 1398/11/26  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد اعتبارات هزینه ای پیمانكاري قراردادهای
استعالمی

تعمیر و نگهداری
ابنیه ، اماکن
محوطه ها و
اسکله های
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

995T56396900275 77

ساير معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 دريانوردان
بحر خزر

20,199 1399/06/16 1399/05/04  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه سایر نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری راهبری ,تعمیر و
نگهداری تجهیزات

و بارج مقابله
پاکسازی آلودگی
آب دریا و خدمات

آبرسانی به
شناورها

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

996G5639070014
B

78

ندارد معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 سالمت
بهامین کیا

مازندران

4,500 1399/06/18 1399/05/01  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد اعتبارات هزینه ای پیمانكاري قراردادهای
استعالمی

واگذاری راهبری و
تامین نیروی

انسانی و
نگهداری درمانگاه

بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

996I56396900220 79

___ معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 126,295 1399/06/26 1399/06/23  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد سایر BOT مشارکت
عمومی-خصوصی

احداث و بهره
برداری از مخازن

روغن خوراکی به
BOTروش

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

996Q5639590029
6

80

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 دریانوردان
بحر خزر

20,199 1400/06/02 1399/05/04  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه سایر اجرا پیمانکاری راهبری ,تعمیر و
نگهداری تجهیزات

و بارج مقابله
پاکسازی آلودگی
آب دریا و خدمات

آبرسانی به
شناورها

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006256390700064 81

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 حمل و نقل
مسافربری
شماره یک

ساری

18,528 1400/06/02 1399/07/01  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه سایر اجرا پیمانکاری خرید خدمات
نقلیه

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006256390700153 82

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 آروین ساحل
ساری

19,450 1400/06/06 1399/08/17  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه سایر اجرا پیمانکاری پروژه گازرسانی
به اراضی شرکت

سرمایه گذاری
آرین شیمی بندر

امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006656390700150 83
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صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 برزین سازه
شمال

7,562 1400/06/08 1399/09/04  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه سایر نگهداري و
پشتیباني

پیمانکاری تعمیر و نگهداری
ابنیه ، اماکن و

محوطه ها و
اسکله های بندر

امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006856390700133 84

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 فراز ابنیه
شمال گستر

439,000 1400/06/08 1399/10/13  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه سایر اجرا پیمانکاری تعمیرات اساسی
منجر به pm ابنیه

بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006856390700250 85

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 شعله
پوشان خلیج

فارس

99,985 1400/06/08 1400/02/26  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه سایر اجرا پیمانکاری واگذاری, راهبری
و ارائه خدمات
ایمنی ، اطفاء

حریق و امداد و
نجات اداره کل

بنادر و دریانوردی
امیر آباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006856390700327 86

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 استوار بتن
هونام

243,539 1400/06/10 1399/12/26  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

اجرا پیمانکاری پروژه تعمیرات
اساسی میدان

مسیر ورودی بندر
، ساماندهی
فضای سبز ،

بهسازی و
تعمیرات اساسی
جاده بندر امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006A5639070011F 87

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 معمار پیشرو
افق شمال

63,470 1400/06/10 1400/02/15  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

اجرا پیمانکاری پروژه اجرای
عملیات نگهداری

و نوسازی جزئی و
بازسازی و

تعمیرات کلی و
جزئی تاسیسات
برقی و مکانیکی

ساختمانها,ام

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006A5639070022F 88

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 پدیده نسیم
طبرستان

14,015 1400/06/02 1399/08/03  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

اجرا پیمانکاری انجام مستمر و
روزانه خدمات

تنظیفات و مدیریت
پسماند محوطه

های بنادر امیرآباد
و نکاء

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006256390700353 89

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 شرکت طرح
و ارتباطات

5,629 1400/06/16 1399/06/30  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد سایر نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
مرحله سوم

(نظارت عالیه و
کارگاهی)پروژه

خرید,حمل,نصب,ر
اه اندازی و تحول
سامانه حفاظت

الکترونیک بندر
امیراباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006G5639290038
9

90

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 فراسازان
هنداسه

22,816 1400/06/20 1399/08/20  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد سایر نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره نظارت بر تعمیرا ت
اساسی منجر به
PMابنیه بندرامیر

آباد کد شماره
13/99

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006K56392900152 91
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صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 گروه
مهندسین

مشاور پارس

17,759 1400/06/20 1399/10/13  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد سایر نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر پروژه

تعمیرات اساسی
میدان مسیر

ورودی
بندر،ساماندهی

فضاهای
سبز،بهسازی و

تعمیرات اساسی
جاده ، محوطه

های عملیاتی به
سمت اراضی

پشتیبانی بندر
امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006K5639290021
D

92

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 فراسازان
هنداسه

3,800 1400/06/21 1399/10/20  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

سایر نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
مشاوره مطالعه

نظارت بر تعمیر و
نگهداری pm ابنیه

، اماکن ، راه ،
خطوط ریلی و

اسکله های
متعلق به

بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006L5639230025F 93

ندارد معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 دانشگاه
علم و صنعت

ایران

4,200 1400/06/22 1399/11/18  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد سایر مطالعات
منطقهاي و

آمايش
سرزمین

مشاوره طرح جامع کالبدی
منطقه ویژه

اقتصادی
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006M5639290004
4

94

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 طرح نو
اندیشان

38,416 1400/06/24 1399/12/09  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد سایر نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر پروژه
اجرای شبکه

اطفاء حریق بندر
امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006O5639290015
B

95

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 فراسازان
هنداسه

9,692 1400/06/24 1399/12/25  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد سایر نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر پروژه

احداث مرکز
نگهداری تجهیزات
مقابله با آلودگی

نفتی دریا

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006O5639290037
8

96

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 فراسازان
هنداسه

20,471 1400/06/28 1400/02/05  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد سایر نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر پروژه
های سرمایه

گذاری بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006S56392900347 97

ساير معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 امن پردازان
کویر

2,980 1400/06/30 1400/06/06  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد سایر مشاوره قراردادهای
استعالمی

قرارداد خرید
خدمات مشاوره

حوزه فناوری
اطالعات و

(ICT)ارتباطات

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

006U5639690014
D

98
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صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 توازن محیط 2,200 1400/07/07 1399/06/29  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد سایر مشاوره قراردادهای
استعالمی

اجرایی نمودن
برنامه مدیریت و

پایش زیست
محیطی تایید
شده توسط

سازمان حفاظت
محیط زیست در

قالب سیستم
مدیریت زیست

محیطی در بندر
امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

00775639690048F 99

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 پورنام 138,418 1400/07/11 1400/05/05  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه سایر ساخت پیمانکاری احداث مرکز
نگهداری تجهیزات
مقابله با آلودگی

نفتی دریا

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

007B56390700232 100

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 فراسازان
هنداسه

9,692 1400/07/12 1399/12/25  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

سایر موارد سایر نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر پروژه

احداث مرکز
نگهداری تجهیزات
مقابله با آلودگی

نفتی دریا

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

007C5639290019
8

101

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 مهندسی
تجهیزات

برقی ایران

759,416 1400/09/14 1400/05/31  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه سایر اجرا پیمانکاری تجدید مناقصه
پروژه تکمیل

وتوسعه
زیرساخت

تاسیسات برقی
بندر امیر آباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

009E5639070015
B

102

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 مشیران 785,500 1400/09/15 1400/05/10  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه سایر اجرا پیمانکاری پروژه اجرای
شبکه اطفاء

حریق بندر امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

009F56390700124 103

ساير معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 مهندسی
وخدمات

دریایی نگین
سبز

خاورمیانه

127,624 1400/09/16 1400/05/31  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه سایر اجرا پیمانکاری راهبری ، تعمیر و
نگهداری

شناورهای
جستجو و نجات

دریایی

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

009G5639070010
7

104

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 سوما چهره
آریا

26,203 1400/10/22 1400/10/01  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه سایر اجرا پیمانکاری انجام خدمات
تنظیف ومدیریت

پسماند کد
شماره 1400-35

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

00AM5639070010
2

105

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 پوشش سبز
کیان راد

25,243 1400/10/22 1400/10/01  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

مناقصه سایر اجرا پیمانکاری انجام مستمر و
روزانه امور مربوط

به نگهداری ،
زیباسازی و احیاء

فضای سبز

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

00AM5639070021
7

106
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صالحیت نصاب پیشرفت
فیزیکی
قرارداد

پیشرفت
ریالی قرارداد

مشخصات
طرف قرارداد

مبلغ قرارداد
(میلیون

ریال)

تاریخ ثبت
قرارداد در

سامانه

تاریخ عقد
قرارداد

محل اجرای قرارداد نحوه ارجاع قرارداد روش تامین مالی
قرارداد

طبقه بندی
جزیی قرارداد

نوع قرارداد عنوان قرارداد عنوان دستگاه
اجرایی

شناسه قرارداد ردیف

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 شرکت مادر
تخصصی

آزمایشگاه
فنی و

مکانیک خاک
مازندران

32,482 1400/10/25 1400/07/26  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

سایر مطالعات
موضوعی

بخشی، جامع
و میانبخشی

مشاوره انجام خدمات
ژئوتکنیک و

مقاومت مصالح
پروژه های بندر

امیر آباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

00AP5639230026
8

107

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 طراحی
مهندسی

فرناس
تکنولوژی

1,870 1400/10/26 1400/08/11  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

سایر مطالعات
موضوعی

بخشی، جامع
و میانبخشی

مشاوره انجام خدمات
مشاوره ای در
زمینه مطالعات

تهیه اسناد
مناقصه و برگزاری
مناقصه تعمیرات

اساسی سه
دستگاه جرثقیل

استراتژیک
بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

00AQ5639230019
2

108

ساجات معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 مهندسان
مشاور

پردیسان
سازه

طراحان

32,638 1400/10/27 1400/09/10  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه

ای

نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر احداث
، hse ساختمان
مدیریت بحران ،

پدافند غیر عامل و
مرکز مانیتورینگ
مورد نظر ادارات
گارد و حراست

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

00AR5639230011
C

109

ساجات معامالت
متوسط

% 0.00 % 0.00 سامان
انرژی

اصفهان

1,750 1400/10/22 1400/07/27  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

سایر نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر پروژه

اجرای سیستم
های اعالم حریق
و ایجاد سیستم

مانیتورینگ
هوشمند در بندر

امیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

0 110

ندارد معامالت
بزرگ

% 0.00 % 0.00 مهندسی
مشاور
شهاب

نیروی کرمان

29,607 1400/12/15 1400/04/16  استان مازندران/
شهرستان بهشهر /

شهر بهشهر

خرید خدمات
مشاوره

سایر نظارت بر اجرا،
نصب و

بهرهبرداري

مشاوره انجام خدمات
نظارت بر تکمیل و
توسعه زیرساخت
تاسیسات برقی

بندرامیرآباد

وزارت راه و شهر
سازی / سازمان

بنادر و دریانوردی /
اداره کل بنادر و

دریانوردی استان
مازندران / اداره بندر

و دریانوردی
شهرستان بهشهر

00CF56392300354 111
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