
ماهه1400/123/14111400/02/221400/123/14131400/02/222تالشگران پویا پرداز1400/02/1158244050005824405000*انجام خدمات خودرویی امورات عمرانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در سطح استان 1

2
 انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فيزیكی از ساختمانها و تاسيسات متعلق به شرکت آب منطقه ای در سطح استان آذربایجان

غربی
ماهه1400/123/28671400/02/301400/123/28731400/02/3012حفاظ گستران آذران1400/02/30121869723228129995849520*

ماهه1400/123/122491400/08/0424محيط آرای مياندوآب1400/05/0523335373526087486528*تعمير و نگه داری از ایستگاههای هواشناسی در سطح استان3

4
  دستگاه مجموعه کامل ایستگاه6خرید، بيمه، حمل، کاليبراسيون، نصب و راه اندازی، آنالین سازی، بهره برداری و نگهداری 

 دستگاه مجموعه کامل ایستگاه هيدرومتری الكترونيكی8باران سنج الكترونيكی و 
ماهه1400/4/56531400/04/131400/123/49111400/03/3124سارامين برق گستر1399/12/2644000000003895200000*

ماهه1400/123/51361400/04/091400/123/51361400/04/0912گهر آب یارالجان1399/10/1063351290355323027963*عمليات بهره برداری از محدوده ثقلی شبكه های آبياری و زهكشی پيرانشهرو حاج ابراهيم5

ماهه1400/123/65421400/04/281400/123/65451400/04/2718آساد یول1400/03/17460677166058543781945875*تكميل عمليات احداث بدنه سد، سرریز و راه دسترسی سد دیرعلی سلماس6

7 AIII  روز1400/123/63291400/04/231400/123/63321400/04/2310اشتاد نيرو1400/04/222297700000022977000000* ميليمتر در پروژه سد آرکوین از محل طرح احداث سدهای کوتاه18 و 16 ، 14خرید و حمل ميلگرد آجدار درقطرهای

ماهه1400/123/68221400/04/311400/123/68011400/04/3112هوشمند سازان نورسان1400/03/26108769727201131908508429*خدمات اداری و پشتيبانی امورات جاری در سطح استان آذربایجان غربی 8

ماهه1400/123/147151400/09/092آران گستر چی چست1400/02/301869836601318698366013*خدمات اداری و پشتيبانی امورات عمرانی در سطح استان آذربایجان غربی9

ماهه1400/123/68231400/04/311400/123/67991400/04/3112هوشمند سازان نورسان1400/04/198982577900098139600005*خدمات اداری و پشتيبانی امورات عمرانی در سطح استان آذربایجان غربی 10

ماهه1400/123/68251400/05/0202/1400/123/65461400/04/2736کيهان آب راه آسيا1400/03/2388894382818108853988609*ودشت سلماس(قطور و الند)عمليات بهره برداری و نگهداری از شبكه های آبياری و زهكشی دشت خوی 11

ماهه1400/123/83321400/06/0102/1400/123/83361400/06/0136کار دومكریان1400/04/1511814293817134034893316* عمليات بهره برداری و نگهداری از شبكه های آبياری و زهكشی شهر چای ، باراندوز ونازلوچای 12

ماهه1400/123/83341400/06/0102/1400/123/67001400/05/3026بهرابرداری وحدت1400/05/10128979285221128979285221*ا دعمليات بهره برداری و نگهداری از شبكه های آبياری و زهكشی مهاباد13

ماهه02/1400/123/124091400/08/0802/1400/123/101801400/06/318آران گستر چی چست1400/06/232267012776022670127760*انجام خدمات خودرویی امورات عمرانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در سطح استان14

ماهه02/1400/123/134881400/08/2302/1400/123/123291400/08/0524مجتمع سازان فجر1400/05/16286578795759310616775854*سردهنه سازی،اصالح و بازسازی دریچه ها و آبگيرهای رودخانه نازلو15

طرح های مرزی (نگهبانی)انجام خدمات انتظامات ، حفاظت فيزیكی 16 ماهه02/1400/123/148751400/09/1102/1400/123/144121400/09/0412حفاظ گستران آذران1400/07/244055233874940188619356* 

ماهه1400/123/186961400/11/602/1400/123/174531400/10/2029بهره برداری زرینه رود1400/07/27116716666667108500000000*دعمليات بهره برداری و نگهداری از شبكه های آبياری و زهكشی چپ زرینه رود17

ماهه1400/123/186941400/11/602/1400/123/174541400/10/2029بهره برداری زرینه رود1400/07/27129700000000129700000000*دعمليات بهره برداری و نگهداری از شبكه های آبياری و زهكشی راست و ميان حوضه زرینه رود 18

ندارد-1400/08/1276522604403*کيلو ولت پلدشت20تكميل عمليات 19

ندارد-1400/11/1676522604403*کيلو ولت پلدشت20تكميل عمليات 20

خانه سازنددر مرحله ارزیابی1400/11/17621054180045*طرح شبكه آبياری و زهكشی آغ چای Q1  و N1 کارهای باقيمانده نواحی عمرانی21

ویالسازان مهاباد1400/11/024436930938565407123534*مناقصه عمليات تكميلی دیوارکشی، تسطيح محوطه و ساختمان نگهبانی پست جلدیان22

*مجموع
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