
تاریخ تهیه گزارش:پیگیری قراردادها

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۱/۰۱/۲۳

محمد علی اصل سعیدی پور

-عنوان قرارداد :
-شماره قرارداد :-شماره فراخوان / ترک تشریفات / عدم الزام:

همه مواردوضعیت:

-تا:-از :تاریخ ثبت قرارداد

-تا:-از :تاریخ شروع قرارداد

-تا:-از :تاریخ پایان قرارداد

-تا:-از :تاریخ اعتبار پیشنهاد

ریال-تا:ریال-از :مبلغ خالص کل

همه مواردنوع فراخوان:

شماره فراخوان / ترکردیف
تاریخ ثبتعنوان قراردادتشریفات / عدم الزام

قرارداد
تاریخ شروع

قرارداد
تاریخ پایان

قرارداد
زمان اعتبار
وضعیتمبلغ ناخالص کلپیشنهاد نوع فراخوانشماره قرارداد

۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱

انجام خدمات نظارت بر
پروژه تعمیرات اساسی
خطوط ریلی بندر امیرآباد

در انتظار ارسال قرارداد به مقام-۱۴۰۱/۰۱/۱۴
تشخیص خدمات مشاوره-۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۴۲۲۴۰۱۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۱

ارزيابي پیشنهاد

۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۲

سرویس ، نگهداری و
تعمیرات خودروهای

سبک و سنگین ، موتور
سیکلت ها و تجهیزات
آتش نشانی بندر امیر

آباد

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۱۲/۲۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۴۰۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۱
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۳

تامین تجهیزات ایستگاه
آتش نشانی شماره 1 و

2 بندر امیرآباد
در انتظار ارسال قرارداد به مقام-۱۴۰۰/۱۲/۱۷

تشخیص مناقصه عمومي۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۳۰۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۰

۱۴۰۱/۰۲/۰۲
۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۴

تعمیر و نگهداری ابنیه ،
اماکن ، محوطه ها و

اسکله های بندر امیرآباد
در انتظار امضاي قرارداد توسط مقام۱۴۰۰/۱۲/۱۶۱۶,۴۸۵,۴۳۹,۷۴۵

تشخیص ۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۳۲۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۹
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۵

خرید وحمل تجهیزات
درمانگاهی بندر امیر آباد

کد1400-37
در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۱۱/۱۱۱۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۱ مناقصه عمومي۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۹۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۸

از۱ ۱۰صفحه



شماره فراخوان / ترکردیف
تاریخ ثبتعنوان قراردادتشریفات / عدم الزام

قرارداد
تاریخ شروع

قرارداد
تاریخ پایان

قرارداد
زمان اعتبار
وضعیتمبلغ ناخالص کلپیشنهاد نوع فراخوانشماره قرارداد

۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۶

مشاوره نظارت برعملیات
اجرایی پروژه تعریض و
بهسازی جاده مسیر
زاغمرز -میدان شهید

هاشمی نژاد به همراه
تامین ایمنی محور

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۱۰/۲۹۱۷,۶۱۰,۹۲۸,۱۹۰ خدمات مشاوره-۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۹۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۷
ارزيابي پیشنهاد

۱۴۰۰/۱۲/۲۷
۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۷

انجام مستمر و روزانه
امور مربوط به نگهداری ،
زیباسازی و احیاء فضای

سبز

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۱۰/۰۴۲۵,۲۴۲,۵۶۰,۴۰۰ مناقصه عمومي۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۴۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۵

۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۸

 راهبری ، تعمیر و
نگهداری تجهیزات و بارج

مقابله و پاکسازی
آلودگی آب دریا و خدمات

آبرسانی به شناورها

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۱۰/۰۴۱۲۲,۳۶۹,۳۶۰,۶۰۱ ۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۱۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۶
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱۱۴۰۱/۱۰/۰۱ انجام خدمات تنظیف۹

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۹/۲۹۲۶,۲۰۲,۶۵۵,۱۳۰ومدیریت پسماند مناقصه عمومي۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۳۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۴

۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۰

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

غیر عامل و مرکز
مانیتورینگ مورد نظر
ادارات گارد و حراست

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۹/۱۰۳۲,۶۳۸,۰۰۸,۰۳۹ خدمات مشاوره-۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۳۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۳
ارزيابي پیشنهاد

۱۴۰۰/۱۱/۲۶
۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲۱۴۰۱/۰۹/۰۲ در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۹/۰۲۳۴,۸۳۰,۱۳۵,۶۱۵خرید خدمات نقلیه۱۱ مناقصه عمومي۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۰۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۲

۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶۱۴۰۳/۰۷/۲۶ ۱۲

انجام خدمات ژئوتکنیک و
مقاومت مصالح پروژه
های بندر امیر آباد

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۷/۲۶۳۲,۴۸۱,۶۱۶,۶۸۰ خدمات مشاوره-۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۶۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۱
ارزيابي پیشنهاد

از۲ ۱۰صفحه



شماره فراخوان / ترکردیف
تاریخ ثبتعنوان قراردادتشریفات / عدم الزام

قرارداد
تاریخ شروع

قرارداد
تاریخ پایان

قرارداد
زمان اعتبار
وضعیتمبلغ ناخالص کلپیشنهاد نوع فراخوانشماره قرارداد

۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۳

انجام مطالعات مرحله
اول و دوم تعمیرات

PM اساسی منجر به
دیوار پیرامونی بندر امیر

آباد

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۷/۲۵۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ خدمات مشاوره-۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۲۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۰
ارزيابي پیشنهاد

۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۱۴

انجام خدمات نظارت بر
پروژه اجرای سیستم

های اعالم حریق و ایجاد
سیستم مانیتورینگ

هوشمند در بندر امیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۶/۰۸۳۴,۸۶۵,۳۶۸,۴۹۳ خدمات مشاوره-۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۷۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۹
ارزيابي پیشنهاد

۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱۵

تجدید مناقصه پروژه
تکمیل وتوسعه

زیرساخت تاسیسات
برقی بندر امیر آباد

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۶/۰۲۷۵۹,۴۱۶,۲۲۲,۰۲۲ ۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۸۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۸
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۱۶

راهبری ، تعمیر و
نگهداری شناورهای

جستجو و نجات دریایی
در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۵/۳۱۱۲۷,۶۲۴,۲۷۸,۸۲۰ ۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۰۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۷

مناقصه عمومي
همزمان با

ارزيابي (فشرده)

۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷۱۴۰۲/۰۵/۱۷ پروژه اجرای شبکه اطفاء۱۷

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۵/۱۰۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰حریق بندر امیرآباد ۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۳۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۶
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۱۸

انجام خدمات نظارت بر
تکمیل و توسعه

زیرساخت تاسیسات
برقی بندرامیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۴/۱۶۲۹,۶۰۷,۲۴۰,۲۶۴ خدمات مشاوره-۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۳۱۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۵
ارزيابي پیشنهاد

۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۹

احداث مرکز نگهداری
تجهیزات مقابله با
آلودگی نفتی دریا

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۴/۱۴۱۳۸,۴۱۸,۳۲۵,۵۹۷ ۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۵۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۴
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۲۰

واگذاری, راهبری و ارائه
خدمات ایمنی ، اطفاء
حریق و امداد و نجات

اداره کل بنادر و

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۲/۲۶۹۹,۹۸۵,۱۰۴,۳۳۱ مناقصه عمومي۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۳۵۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۳

از۳ ۱۰صفحه



شماره فراخوان / ترکردیف
تاریخ ثبتعنوان قراردادتشریفات / عدم الزام

قرارداد
تاریخ شروع

قرارداد
تاریخ پایان

قرارداد
زمان اعتبار
وضعیتمبلغ ناخالص کلپیشنهاد نوع فراخوانشماره قرارداد

۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱ در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۲/۲۶۹۹,۹۸۵,۱۰۴,۳۳۱دریانوردی امیر آباد۲۰ مناقصه عمومي۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۳۵۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۳

۱۴۰۰/۰۵/۰۸
۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۲۱

پروژه اجرای عملیات
نگهداری و نوسازی
جزئی و بازسازی و

تعمیرات کلی و جزئی
تاسیسات برقی و

مکانیکی ساختمانها,ام

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۲/۱۹۶۳,۴۶۹,۶۵۸,۳۵۶ ۲۰۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۱۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۲
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۲۲

انجام خدمات نظارت بر
پروژه های سرمایه
گذاری بندرامیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۴۰۰/۰۲/۰۵۲۰,۴۷۱,۴۵۷,۶۰۰ خدمات مشاوره-۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۶۲۴۰۰۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۱
ارزيابي پیشنهاد

۱۴۰۰/۰۳/۱۶
۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۲۳

پروژه تعمیرات اساسی
میدان مسیر ورودی بندر
، ساماندهی فضای سبز

، بهسازی و تعمیرات
اساسی جاده بندر

امیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۱۲/۲۶۲۴۳,۵۳۹,۱۰۴,۲۷۲ ۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۸۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۴
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۴۰۰/۰۲/۱۴
۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۲۴

انجام خدمات نظارت بر
پروژه احداث مرکز

نگهداری تجهیزات مقابله
با آلودگی نفتی دریا

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۱۲/۲۶۹,۶۹۱,۷۸۳,۷۰۷ خدمات مشاوره-۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۵۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۳
ارزيابي پیشنهاد

۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۲۵

انجام خدمات نظارت بر
پروژه اجرای شبکه اطفاء

حریق بندر امیرآباد
در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۱۲/۰۹۳۸,۴۱۵,۵۴۴,۷۹۷ خدمات مشاوره-۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۴۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۲

ارزيابي پیشنهاد

۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۲۶

انجام خدمات نظارت بر
پروژه تعمیرات اساسی

میدان مسیر ورودی
بندر،ساماندهی

فضاهای سبز،بهسازی و
تعمیرات اساسی جاده ،
محوطه های عملیاتی به

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۱۰/۱۵۱۷,۷۵۹,۲۴۲,۵۱۶ خدمات مشاوره-۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۴۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۱
ارزيابي پیشنهاد

از۴ ۱۰صفحه



شماره فراخوان / ترکردیف
تاریخ ثبتعنوان قراردادتشریفات / عدم الزام

قرارداد
تاریخ شروع

قرارداد
تاریخ پایان

قرارداد
زمان اعتبار
وضعیتمبلغ ناخالص کلپیشنهاد نوع فراخوانشماره قرارداد

۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۰:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶۱۴۰۱/۰۴/۱۶ تعمیرات اساسی منجر۲۷

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۰۹/۳۰۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰به pm ابنیه بندرامیرآباد ۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۰۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۰
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۲۸

تعمیر و نگهداری ابنیه ،
اماکن و محوطه ها و

اسکله های بندر امیرآباد
در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۰۹/۰۸۷,۵۶۱,۵۴۹,۷۱۰ ۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۸۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۹

مناقصه عمومي
همزمان با

ارزيابي (فشرده)

۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۲۹

نظارت بر تعمیرا ت
اساسی منجر به

PMابنیه بندرامیر آباد کد
شماره 13/99

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۰۸/۲۰۲۲,۸۱۵,۶۱۰,۷۱۳ خدمات مشاوره-۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۲۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۸
ارزيابي پیشنهاد

۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۳۰

پروژه گازرسانی به
اراضی شرکت سرمایه
گذاری آرین شیمی بندر

امیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۰۸/۱۲۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۳۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۷
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۳۱

انجام مستمر و روزانه
خدمات تنظیفات و

مدیریت پسماند محوطه
های بنادر امیرآباد و نکاء

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۰۸/۱۱۱۴,۰۱۵,۰۶۰,۷۰۵ مناقصه عمومي۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۶۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۶

۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۳۲

نگهداری ، زیبا سازی و
احیاء فضای سبز محوطه

های بندر امیرآباد
در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۰۸/۰۶۱۵,۰۱۵,۴۲۹,۰۰۰ مناقصه عمومي۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۵۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۵

۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱۱۴۰۰/۰۷/۰۱ در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۰۷/۰۱۱۸,۵۲۷,۵۰۷,۲۵۵خرید خدمات نقلیه۳۳ مناقصه عمومي۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۰۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۴

۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۳۴

انجام خدمات مرحله
سوم (نظارت عالیه و

کارگاهی)پروژه
خرید,حمل,نصب,راه

اندازی و تحول سامانه
حفاظت الکترونیک بندر

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۰۵/۲۷۵,۶۲۹,۱۲۵,۰۳۷ خدمات مشاوره-۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۳۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۳
ارزيابي پیشنهاد

از۵ ۱۰صفحه



شماره فراخوان / ترکردیف
تاریخ ثبتعنوان قراردادتشریفات / عدم الزام

قرارداد
تاریخ شروع

قرارداد
تاریخ پایان

قرارداد
زمان اعتبار
وضعیتمبلغ ناخالص کلپیشنهاد نوع فراخوانشماره قرارداد

۱۳۹۹/۰۷/۱۷
۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۳۵

راهبری ,تعمیر و
نگهداری تجهیزات و بارج
مقابله  پاکسازی آلودگی

آب دریا و خدمات
آبرسانی به شناورها

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۰۵/۰۴۲۰,۱۹۸,۹۸۳,۶۷۷ ۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۵۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۲
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۳۶

راهبری ، تعمیر و
نگهداری شناورهای

جستجو و نجات دریایی
در انتظار اولین ارسال۱۳۹۹/۰۳/۳۱۲۷,۲۳۶,۶۱۴,۱۲۹ ۲۰۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۲۲۴۹۹۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۱

مناقصه عمومي
همزمان با

ارزيابي (فشرده)

۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۳۷

انجام خدمات نظارت بر
پروژه خرید ، حمل ،

نصب و راه اندازی یک
دستگاه رادار ساحلی

بندر امیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۱۲/۲۸۳,۰۹۶,۲۰۷,۵۷۰ خدمات مشاوره-۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۲۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۹
ارزيابي پیشنهاد

۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۳۸

خرید ، حمل ، نصب و راه
اندازی یک دستگاه باالبر

بندر امیرآباد
در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۱۲/۱۴۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۰۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۸

مناقصه عمومي
همزمان با

ارزيابي (فشرده)

۱۳۹۹/۰۱/۲۲
۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷۱۴۰۰/۰۶/۰۷ احداث ساختمان اداری۳۹

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۱۱/۲۸۶۵,۷۹۵,۶۱۲,۸۲۰استان گلستان ۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۸۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۷
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۳۹۹/۰۱/۲۲
۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۴۰

خرید، حمل، نصب و
راهاندازی یک دستگاه

رادار ساحلی بندر
امیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۱۱/۱۵۳۵,۹۹۲,۶۹۰,۵۰۰ ۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۷۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۶
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۴۱

انجام خدمات نظارت بر
پروژه احداث ساختمان
اداری استان گلستان

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۱۱/۰۷۷,۵۷۶,۸۴۱,۰۲۵ خدمات مشاوره-۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۹۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۵
ارزيابي پیشنهاد

۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۴۲

انجام خدمات مشاوره
ای و کارشناسی در

زمینه نگهداری و
تعمیرات تجهیزات بندری
، دریایی و مخابراتی بندر

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۱۰/۱۸۳۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۶ خدمات مشاوره-۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۲۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۴
ارزيابي پیشنهاد

از۶ ۱۰صفحه



شماره فراخوان / ترکردیف
تاریخ ثبتعنوان قراردادتشریفات / عدم الزام

قرارداد
تاریخ شروع

قرارداد
تاریخ پایان

قرارداد
زمان اعتبار
وضعیتمبلغ ناخالص کلپیشنهاد نوع فراخوانشماره قرارداد

۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۱۰/۱۸۳۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۶امیر آباد۴۲ خدمات مشاوره-۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۲۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۴

ارزيابي پیشنهاد

۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۴۳

سرویس و نگهداری و
تعمیرات جاری و

اساسی خودرو های
سبک و سنگین ، موتور
سیکلت ها و تجهیزات
آتش نشانی بندر امی

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۰۹/۲۷۲۰,۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۳۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۳
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۴۴

تعمیر و نگهداری
تجهیزات مخابراتی و

الکترونیکی بندر امیر آباد
در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۰۹/۲۳۴۱,۴۵۷,۶۵۱,۶۳۸ ۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۵۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۲

مناقصه عمومي
همزمان با

ارزيابي (فشرده)

۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۴۵

خارج سازی مغروقه ها (
شناور ، پایه چوبی و
لوله فلزی) در آبهای

استان گلستان

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۰۸/۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مناقصه عمومي۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۰۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۱

۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۴۶

خدمات نگهداری فضای
سبز و خدمات تنظیف ،
پاکسازی ، جمع آوری و

حمل زباله

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۰۸/۰۴۱۱,۴۶۰,۸۵۵,۶۰۰ مناقصه عمومي۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۱۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۰

۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸۱۴۰۱/۰۱/۰۸ تعریض محور ورکال - گهر۴۷

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۰۷/۰۸۳۳۳,۶۰۶,۱۵۱,۰۴۷باران ۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۸۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۹
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۰۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴۱۴۰۰/۱۲/۲۴ در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۰۶/۲۳۳۴,۶۰۰,۰۸۶,۹۴۵خدمات نظارت۴۸ خدمات مشاوره-۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۹۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۸

ارزيابي پیشنهاد

۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۴۹

خرید و حمل تجهیزات
مخابراتی ، خودرویی و

دریایی بندرامیرآباد
در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۰۶/۱۰۶,۸۰۸,۵۰۵,۹۰۰ ۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۶۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۷

مناقصه عمومي
همزمان با

ارزيابي (فشرده)

از۷ ۱۰صفحه



شماره فراخوان / ترکردیف
تاریخ ثبتعنوان قراردادتشریفات / عدم الزام

قرارداد
تاریخ شروع

قرارداد
تاریخ پایان

قرارداد
زمان اعتبار
وضعیتمبلغ ناخالص کلپیشنهاد نوع فراخوانشماره قرارداد

۱۳۹۸/۰۶/۲۱
۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۵۰

اصالح پل متحرک اسکله
(Train ferry) رو-رو ریلی
بندر امیرآباد بروش طرح

(DB) و ساخت

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۰۵/۲۲۷۷۵,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۰ ۲۰۹۷۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۸۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۶
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۵۱

تامین و برقراری سرویس
ایاب و ذهاب کارکنان بندر

امیر آباد
در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۰۵/۱۶۱۰,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ مناقصه عمومي۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۷۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۵

۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۵۲

 انجام خدمات
کارشناسی و مشاوره

PM ای در زمینه
تاسیسات برقی و

مکانیکی در بندر امیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۰۴/۲۹۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ خدمات مشاوره-۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۴۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۴
ارزيابي پیشنهاد

۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۵۳

راهبری و تامین نیروی
انسانی و بهره برداری از

درمانگاه بنادر و
دریانوردی و منطقه ویژه

اقتصادی امیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۰۲/۳۱۳,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ مناقصه عمومي۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۳۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۳

۱۳۹۸/۰۱/۲۸۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵۴
الیروبی در دهانه ورودی
رودخانه گرگان رود به

دریای خزر
در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۰۲/۰۲۱۹,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ترک تشریفات۲۰۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۲۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۲

۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۵۵

انجام مطالعات ساختمان
HSE,مدیریت

بحران,پدافند غیرعامل و
مرکز مانیتورینگ مورد

نظر ادارات گارد و
حراست بندر امیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۸/۰۱/۲۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ خدمات مشاوره-۲۰۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۱۲۲۴۹۸۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۱
ارزيابي پیشنهاد

۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۵۶

اجرای عملیات نگهداری
ونوسازی تاسیسات

برقی ومکانیکی
ساختمانها،

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۷/۱۲/۲۸۴۷,۵۸۸,۷۴۸,۹۸۷ ۲۰۹۷۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۶۲۴۹۷۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۲
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

از۸ ۱۰صفحه



شماره فراخوان / ترکردیف
تاریخ ثبتعنوان قراردادتشریفات / عدم الزام

قرارداد
تاریخ شروع

قرارداد
تاریخ پایان

قرارداد
زمان اعتبار
وضعیتمبلغ ناخالص کلپیشنهاد نوع فراخوانشماره قرارداد

۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۵۷

انجام خرید,حمل و نصب
تجهیزات مربوط به ایجاد
بخشی از زیرساخت
تاسیسات برقی در

اراضی پشتیبانی غربی
بندر امیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۷/۱۲/۲۶۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ مناقصه عمومي۲۰۹۷۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۷۲۴۹۷۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۱

۱۳۹۸/۰۲/۲۷
۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵۸

خريد ، حمل ، نصب و راه
اندازی تجهیزات

مخابراتی و حفاظت
الکترونیکی و دریایی بندر

امیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۷/۱۲/۱۴۱۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۱۰۲۴۹۷۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۰
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

۱۳۹۸/۰۲/۲۳
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۵۹

خرید ، حمل و تحویل
تجهیزات ایستگاه آتش
نشانی بندر امیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۷/۱۲/۱۳۳,۷۳۷,۹۴۸,۰۰۰ مناقصه عمومي۲۰۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۱۱۲۴۹۷۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۹

۱۳۹۸/۰۲/۰۳
۱۱:۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۶۰

انجام خدمات نظارت بر
پروژه های سرمایه
گذاری بندر امیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۷/۱۲/۰۱۱۷,۵۱۵,۶۲۰,۰۰۰ خدمات مشاوره-۲۰۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۰۴۲۴۹۷۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰۰۸
ارزيابي پیشنهاد

۱۳۹۸/۰۱/۲۹
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۶۱

بازنگری مطالعات مرحله
اول و دوم احداث مرکز

نگهداری تجهیزات مقابله
با آلودگی نفتی دریا در

بندر امیرآباد

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۷/۱۱/۰۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ خدمات مشاوره-۲۰۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۰۸۲۴۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۰۶
ارزيابي پیشنهاد

۱۳۹۸/۰۱/۲۴
۱۱:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۶۲

نظارت بر پروژه تعمیرات
PM اساسی منجر به
اسکله های 1 الی 9

بندر امیر آباد

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۷/۱۱/۰۷۲۱,۵۸۲,۰۲۴,۰۰۰ خدمات مشاوره-۲۰۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۰۳۲۴۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۰۵
ارزيابي پیشنهاد

۱۳۹۸/۰۱/۱۱
۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۶۳

پروژه احداث دکل 72
متری بندر امیر آباد و

دمونتاژ ، انتقال ، نصب
دکل 48 متری از بندر
امیر آباد به بندر ترکم

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۷/۱۱/۰۳۱۰,۷۸۳,۵۰۹,۸۹۵ ۲۰۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۰۵۲۴۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۰۴
مناقصه عمومي

همزمان با
ارزيابي (فشرده)

از۹ ۱۰صفحه



شماره فراخوان / ترکردیف
تاریخ ثبتعنوان قراردادتشریفات / عدم الزام

قرارداد
تاریخ شروع

قرارداد
تاریخ پایان

قرارداد
زمان اعتبار
وضعیتمبلغ ناخالص کلپیشنهاد نوع فراخوانشماره قرارداد

۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۶۴

انجام خدمات نظارت بر
پروژه احداث دکل 72
متری بندر امیر آباد و

دمونتاژ ، انتقال و نصب
دکل 48 متری از بندر

امیر آباد به بندر ترکمن

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۷/۱۱/۰۳۲,۴۴۶,۸۲۶,۰۰۰ خدمات مشاوره-۲۰۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۰۷۲۴۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۰۳
ارزيابي پیشنهاد

۱۳۹۷/۱۲/۱۴
۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۶۵

خدمات مشاور کارفرما
فاز 3 در مرحله طرح و
اجرای پروژه اصالح پل
متحرک اسکله رو - رو
ریلی بندر امیر آباد به
روش طرح و ساخت

در انتظار اولین ارسال۱۳۹۷/۱۰/۱۸۱۰,۰۸۸,۸۳۲,۵۷۴ خدمات مشاوره-۲۰۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲۲۴۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۰۲
ارزيابي پیشنهاد

۱۳۹۷/۱۲/۱۳
۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷۱۳۹۹/۰۵/۰۷ در انتظار اولین ارسال۱۳۹۷/۰۹/۲۱۱۸۴,۹۷۷,۲۴۴,۱۰۰یک مرحله ای۶۶ ۲۰۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱۲۴۰۹۷۰۳۶۳۵۰۰۰۰۱

مناقصه عمومي
همزمان با

ارزيابي (فشرده)

از۱۰ ۱۰صفحه


