محل اجرا
-1خیابان باغ گلدسته
-2خیابان آیت اله خراسانی
-3خیابان هشت بهشت

متولي پروژه

تاریخ شروع

مبلغ کل پيمان

پيمانکار

ردیف

نام قرارداد

موضوع قرارداد

مدت قرارداد

اکبر جلوانی  -گروه تجاری صنعتی نواندیشان

97/12/20

ریال 1,125,000,000

اکبر جلوانی  -گروه تجاری صنعتی
نواندیشان

1

اکبر جلوانی  -گروه تجاری صنعتی نواندیشان

خرید 50عددپانل دیواره های پیش ساخته کاهگلی

3ماه

98/03/01
98/02/28
98/02/24

ریال 816,000,000
پرداختی کارفرما
پرداختی کارفرما

2
3
4

محمد باغ بهادرانی
شرکت شهروکار
شرکت شهروکار

اجاره ویالی باغ بهادران
کارگزاری  -تامین نیروی انسانی
کارگزاری  -تامین نیروی انسانی

6ماه
یکسال98
یکسال99

محمد باغ بهادرانی
شرکت شهروکار
شرکت شهروکار

5

سیدجواد صالح زاده  -شرکت آرمان نگار اسپادان

خرید خدمات  -تهیه پژوهش اظهارنامه تعالی سازمانی

یک ماه از98/04/25

سیدجواد صالح زاده  -شرکت آرمان نگار اسپادان

98/05/01

ریال 100,000,000

6

علی برزگری دهج-شرکت ویستا الکترونیک

نصب تجهیزات مسیر آب و نور

3ماه از98/5/15

علی برزگری دهج-شرکت ویستا الکترونیک

98/05/10

ریال 2,632,000,000

7

علی برزگری دهج-شرکت ویستا الکترونیک

خرید تجهیزات مسیر آب و نور

سه ماه

علی برزگری دهج-شرکت ویستا الکترونیک

98/05/10

ریال 8,632,000,000

8

مهرداد شاهزیدی

بهره برداری از سیستم صوت

یک سال

مهرداد شاهزیدی

98/08/29

ریال 140,000,000

9

امیرشمس اشراق-کانون آگهی و تبلیغات آریان

اجاره فضای تبلیغاتی پل عابرپیاده شهیددستجردی

یک سال از98/05/10

امیرشمس اشراق -کانون آگهی و تبلیغات آریان

98/06/20

ریال 2,737,370,000

محمد باغ بهادرانی
شرکت شهروکار
شرکت شهروکار
سیدجواد صالح زاده  -شرکت آرمان
نگار اسپادان
علی برزگری دهج-شرکت ویستا
الکترونیک
علی برزگری دهج-شرکت ویستا
الکترونیک
مهرداد شاهزیدی
امیرشمس اشراق-کانون آگهی و
تبلیغات آریان

10

علی شهرام نیا -شرکت پل نیرواسپادانا

11

دهنوی -پسماند

خرید و نصب تجهیزات نورپردازی ساختمان شهرداری
مرکزی
تفاهم نامه اجاره انبار سوله

سه ماه از98/07/15

علی شهرام نیا -شرکت پل نیرواسپادانا

98/07/15

ریال 1,910,000,000

علی شهرام نیا -شرکت پل نیرواسپادانا

یک سال از99/06/26

12

علی ترکی باغبادرانی -شرکت شهرزیباسازان ایرانیان

خرید مبلمان  -نیمکت

60روز

13

علی ترکی باغبادرانی -شرکت شهرزیباسازان ایرانیان

خرید سطل زباله

60روز

14

محمدرضا سی منی-شرکت گروه صنعتی معراج مهرآباد

خرید تجهیزات حرکت درمانی

60روز

دهنوی -پسماند
علی ترکی باغبادرانی -شرکت شهرزیباسازان
ایرانیان
علی ترکی باغبادرانی -شرکت شهرزیباسازان
ایرانیان
محمدرضا سی منی -شرکت گروه صنعتی معراج
مهرآباد

98/07/03

ریال 240,000,000

98/08/29

ریال 1,940,000,000

98/08/29

ریال 2,285,500,000

98/09/13

ریال 1,495,000,000

15

فریدون گلکار-شرکت اطلس نوراصفهان

نگهداری و تعمیرات نورپردازی درختان خیابان مطهری

یک سال از 98/08/01

فریدون گلکار -شرکت اطلس نوراصفهان

98/11/03

ریال 180,000,000

فریدون گلکار-شرکت اطلس نوراصفهان

16

فریدون گلکار-شرکت اطلس نوراصفهان

نگهداری و تعمیرات نورپردازی درختان خیابان کمال
اسماعیل

یک سال از 98/08/01

فریدون گلکار -شرکت اطلس نوراصفهان

98/11/03

ریال 156,000,000

فریدون گلکار-شرکت اطلس نوراصفهان

17

مرتضی محمدی آشنایی -موسسه بنیاد تعاون زندانیان

خرید سطل و نیمکت

60روزاز 98/10/01

98/11/12

ریال 1,500,000,000

18

تامین نیروی انسانی کارگر ساده و ماهر و نیمه ماهر
انجام خدمات مشاوره طراحی متره و برآورد و تهیه اسناد
مناقصه مبلمان شهری و روشنایی و نورپردازی بازار گل و
گیاه ارغوان
قرارداد حسابرسی

جدول دارد

1465000
جدول دارد

21

خرید و نصب تجهیزات نورپردازی چهارباغ

22

مریم پاکزاد-شرکت سیما نگار پارتاک

تامین نیرو زندانیان
انجام خدمات مشاوره طراحی متره و برآورد و تهیه
اسناد مناقصه مبلمان شهری و روشنایی و نورپردازی
بازار گل و گیاه ارغوان
حسابرسی سال مالی منتی به 98/12/29
خرید نصب و اجرای چراغهاو تابلوبرق و کلیه
تجهیزات و لوازم خدمات جهت سیستم نورپردازی
چهارباغ
خرید و نصب تجهیزات نورپردازی درختان باشگاه 1
شهرداری

یکسال

98/11/01

هر نفر روزانه 570.000ریال

19
20

3ماه

3ماه
یک ماه از98/12/13

مرتضی محمدی آشنایی -موسسه بنیاد تعاون
زندانیان
مسعوددایی مدیرعامل انجمن
باغ تندرستی

چهارباغ

شرکت مهندسی سپهران کوشش فروزان

98/12/26

مریم پاکزاد-شرکت سیما نگار پارتاک

98/12/15

ریال 95,000,000
2.053.000.000
متمم دارد
450.000.000
ریال 959,990,000

دهنوی -پسماند
علی ترکی باغبادرانی-شرکت
شهرزیباسازان ایرانیان
علی ترکی باغبادرانی-شرکت
شهرزیباسازان ایرانیان
محمدرضا سی منی-شرکت گروه
صنعتی معراج مهرآباد

مرتضی محمدی آشنایی -موسسه بنیاد
تعاون زندانیان
انجمن حمایت از زندانیان
سازمان ساماندهی مشاغل شهری

علی اکبر صالحی
مریم پاکزاد-شرکت سیما نگار پارتاک

