قرارداد های منعقده با پیمانکاران در سال 96
ردیف

شماره قرارداد

تاریخ شروع

1

1326

1396/01/20

2

1891

1396/01/24

اجرای جدولگذاری حاشیه کمربندی شمالی

3

2269

1396/01/27

احداث فنداسیون سوله ورزشی کوی امام علی ( ع)

سامان دمن

4

5635

1396/02/11

ساخت المان میدان نماز

بناگستران آرشام نما ساز

5

8458

1396/02/25

ارسال مرسوالت پستی

اداره پست

6

8448

1396/02/25

احداث ساختمان گالری موزه دفاع مقدس

فراپایه عرصه

32,830,242,915

7

9043

1396/02/27

خرید لوازم روشنایی بوستان بلوار کشاورز

روئین نور آریا

5,639,850,000

8

9049

1396/02/27

اجرای عملیات نصب تجهیزات روشنایی بوستان بلوار کشاورز

روئین نور آریا

425,750,000

9

9042

1396/02/27

نظارت بر ذبح شرعی

حسین زنگارکی فراهانی

200,000,000

10

9457

1396/02/28

الیروبی قنوات سطح شهر

پیمانکاری یعقوبی

2,000,000,000

11

9592

1396/02/30

خرید خدمات مشاوره امور مالیاتی

ابراهیم بیاتی

360,000,000

12

9879

1396/02/31

خرید نهر بتنی پیش ساخته و کول

پیمان یعقوبی

1,961,100,000

13

12768

1396/03/17

کارگزاری

عمران مسکن سازان

4,000,000,000

14

14372

1396/03/25

به هنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل شهری

آوند طرح و اندیشه

2,950,000,000

15

15473

1396/03/30

تکمیل سوله کوی ولی عصر(ع)

آژند آرمه کرج(-بنیاد تعاون زندان)

4,260,035,500

موضوع قرارداد
انجام کلیه خدمات مشاوره ووکالت در دعاویحقوقی و قضائی
شهرداری اراک

پیمانکار

مبلغ

علیرضا کریمی

ماهیانه55،000،000

کوشا کویر اراک

1,500,000,000
1,296,378,756
2,388,625,200
0

16

16268

1396/04/10

خرید  50دستگاه اتوبوس

عقاب افشان

281,220,000,000

17

17144

1396/04/11

احداث یادمان شهدای گمنام

کیانا بهساز سپهر

420,000,000

18

18060

1396/04/15

جدولگذاری در سطح منطقه چهار

ساروج راه آریا

4,000,000,000

19

18057

1396/04/15

جدولگذاری در سطح منطقه دو

کهن دژ بنیان

4,000,000,000

20

18059

1396/04/15

تهیه سند چشم انداز  20ساله

سبز اندیش پایش

4,450,000,000

21

18058

1396/04/15

جدولگذاری در سطح منطقه سه

الریز دژ اراک

4,000,000,000

22

18156

1396/04/17

جدولگذاری در سطح منطقه بافت

سازیان گستر شکوه ایرانیان

4,000,000,000

23

18818

1396/04/20

تکمیل سوله کوی علی بن ابی طالب

الریز دژ اراک

6,000,000,000

24

25642

1396/04/25

اجاره  4دستگاه سردخانه کانتینری

یخچالداران اصفهان

360,000,000

25

21474

1396/05/02

تعمیر و بازسازی سالن های کشتارگاه صنعتی

کیانا بهساز سپهر

1,850,000,000

26

24524

1396/05/18

تامین نیروی اداره روابط عمومی

کوثر نشاط

663,281,332

27

26602

1396/05/30

احداث فنداسیون سوله ورزشی پارک بانوان

فوالد نرمه کیهان

782,527,285

28

26981

1396/05/31

ارائه خدمات ممیزی جهت ثبت سیستم و صدور گواهینامه

آرین توف پاسارگاد

81,000,000

29

27317

1396/06/01

آبیاری نوارجنگلی شهید کاظمی آشتیانی

تندرسامان زاگرس

1,200,199,743

30

27230

1396/06/01

خرید سامانه جامع برنامه ریزی و مدیریت سبد پروژه ها

فن آوا سیستم

400,000,000

31

28444

1396/06/01

32

30346

1396/06/21

33

36164

1396/07/01

34

36166

1396/07/01

35

31840

1396/07/01

36

32366

1396/07/02

الیروبی کانال های سرپوشیده سطح شهر

37

33218

1396/07/06

طراحی و الصاق شبرنگ

38

43301

1396/08/01

پشتیبانی مجموعه نرم افزار های مورد استفده شهرداری بنام
نرم افزار سازمان الکترونیکی فرزین
انجام امور خدماتی هتل گلزار شهرداری
انجام امور مربوط به اداره روابط عمومی و امور بین الملل
شهراری اراک
انجام امور مربوط به منطقه سه شهرداری

امور خدمات کشتارگاه صنعتی اراک به صورت
حجمی

سرویس و نگهداری سیستم های برودتی پیش سرد کن های
کشتارگاه

آینده سازان کهکشان نرم افزار

200,000,000

کوثر نشاط

4,349,880,000

کوثر نشاط

663,281,332

کوثر نشاط

2,300,000,000

کوثر نشاط

3,661,000,000

پیمانکاری یعقوبی

1,448,902,000

اکبر صبوری

1,000,000,000

محسن ازاد حقیقی

210,000,000

39

39111

1396/08/01

توزیع فیشهای عوارض نوسازی شهرداری اراک در سال 96

40

46654

1396/08/01

قرارداد اجاره ساختمانهای کشتارگاه صنعتی اراک

امواج سازان مهر
اتحادیه صنف مواد پروتئینی به نمایندگی
داود حاجی صفری

711,000,000
612/480/000

41

50198

1396/10/11

بهره برداری از پارکینگ خاتم

فعاالن ماندگار اراک

2,784,000,000

42

50733

1396/10/13

احداث و تکمیل ابنیه بوستان بانوان

فرخ پی اراک

5,547,969,023

43

51675

1396/10/20

مارلیک کامپیوتر

800,000,000

44

52437

1396/10/20

پیمانکاری یعقوبی

897,975,000

45

55107

1396/11/01

آژانس بهار سیر اراک

12,390,000,000

46

65950

1396/11/01

انجام امور اجرائیات و جلوگیری از تخلفات شهری

بنیاد تعاون ناجا

7,200,000,000

47

54889

1396/11/03

ساخت و نصب مجسمه امیرکبیر

وحید مسن آبادی

1,170,000,000

48

44880

1396/9/1

انجام امور نگهبانی شهرداری مرکز و مناطق به صورت حجمی

موسسه حفاظتی و مراقبتی نظم گستر صدرا

6,400,000,000

49

45702

1396/9/1

انجام اموراداره ارتباطات و امور بین الملل به صورت حجمی

کیان هور آپادانا

5,425,600,000

50

45700

انجمن حمایت از بیماران کلیوی
انجام اموراجرائیات و خدمات و .شهرداری منطقه  3به صورت حجمی
1396/9/1

51

44882

1396/9/1

52

45698

1396/9/1

53

59130

96/11/24

54

59317

96/11/25

55

60130

96/11/29

خرید امتیاز بهره برداری از نسخه متمرکز سیستم
بایگانی الکترونیکی اسناد بنام نرم افزار سبا
حفر چاه آبهای سطحی در سطح شهر
تامین خودروهای سواری مورد نیاز شهرداری
اراک و مناطق شش گانه تابعه

انجام امورخدمات عمومی ساختمانهای شهرداری

7,776,000,000

کوثر نشاط مرکزی

15,080,000,000

سپید روز

8,190,000,000

شهال شوهان زاده

700,000,000

مگان صنعت شهریار

4,351,500,000

رضا عربی

1,730,000,000

56

60365

96/12/01

بهره برداری از جایگاه سی ان جی فراهان

آسمان افروز عادل

11,186,880,000

57

60364

96/12/01

بهره برداری از جایگاه سی ان جی آرامستان

آسمان افروز عادل

9,650,880,000

58

60363

96/12/01

بهره برداری از جایگاه سی ان جی حافظیه

آسمان افروز عادل

12,626,880,000

59

60366

96/12/01

بهره برداری از جایگاه سی ان جی صنعت

آریا صنعت بیستون الوند

7,392,000,000

60

60367

96/12/01

بهره برداری از جایگاه سی ان جی ملت

آریا صنعت بیستون الوند

7,245,600,000

61

64135

96/12/19

اراک و مناطق به صورت حجمی
انجام امورتایپ و دبیر خانه شهرداری مرکزو
مناطق ششگانه به صورت حجمی
رنگ آمیزی دیوار پارک بانوان
خرید سازه پیش ساخته فودکورت بوفه و غرفه
های صنایع دستی و آالچیق بوستان بانوان
خرید نصب تجهیزات و راه اندازی آبنما های
بوستان بانوان

خرید حمل ونصب تجهیزات و راه اندازی خط جدید کشتار
گاوی کشتارگاه صنعتی اراک

حمید قربانی

3,434,300,000

62

64382

96/12/21

بهسازی معابر در سطح شهر اراک

مهتابان اراک

5,000,000,000

63

65945

96/12/26

طراحی فاز یک و دو استخر بوستان بانوان

مهندسین مشاور معمار نقشین ساز

1,400,000,000

