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تاریخ فروش 

اسناد

تاریخ تحویل 

پاکات
شرکت برندهتاریخ تجدیدتاریخ گشایش

3*70+70+25+25خرید کابل خودنگهدار 99/76/1
99/12/19-

99/12/26
شهاب جم 1400/01/181400/01/24

  کیلو ولت آمپر کم تلفات33 و 11خرید ترانسفورماتور 99/105
99/12/17-

99/12/27
ایران ترانسفو1400/01/181400/01/23

خرید تجهیزات خط گرم بهره برداری99/106
99/12/23-

1400/01/10
1400/01/251400/02/04

1400تامین نیروی حراست کل استان سال 99/86/1
99/12/26-

1400/01/11
1400/01/281400/02/01

gisتامین نیروی انسانی نظارت سرمایه ای ، طراحی ، کنترل پروژه و 99/85/1
99/12/26-

1400/01/11
رد شد به علت پلوس باال1400/01/281400/02/01

قرارداد حجمی بهره برداری99/113
99/12/26-

1400/01/14
1400/01/281400/02/01

مناقصه خودروهای استیجاری منطقه یک1400/1
1400/01/15-

1400/01/19
1400/02/011400/02/06

مناقصه خودروهای استیجاری منطقه دو1400/2
1400/01/15-

1400/01/19
1400/02/011400/02/06

مناقصه خودروهای استیجاری منطقه سه1400/3
1400/01/15-

1400/01/19
1400/02/011400/02/06

مناقصه خودروهای استیجاری خط گرم و دو کابین منطقه یک1400/4
1400/01/15-

1400/01/19
1400/02/011400/02/06

مناقصه خودروهای استیجاری خط گرم و دو کابین منطقه دو1400/5
1400/01/15-

1400/01/19
1400/02/011400/02/06

مناقصه خودروهای استیجاری خط گرم و دو کابین منطقه سه1400/6
1400/01/15-

1400/01/19
1400/02/011400/02/06

1مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 1400/7
1400/01/24-

1400/02/18
رضوان صنعت ارجان1400/03/011400/03/04

2مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 1400/8
1400/01/24-

1400/02/18
 فنی مهندسی آوارعد1400/03/011400/03/04

                                                                                      1400مناقصات جاری عمومی سال  
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3مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 1400/9
1400/01/24-

1400/02/18
1400/03/011400/03/04

4مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 1400/10
1400/01/24-

1400/02/18
1400/03/011400/03/04

5مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 1400/11
1400/01/24-

1400/02/18
1400/03/011400/03/04

خدمات فنی تاسیساتی تیران 

گستر سیراف

6مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 1400/12
1400/01/24-

1400/02/18
1400/03/011400/03/04

7مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 1400/13
1400/01/24-

1400/02/18
1400/03/011400/03/04

8مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 1400/14
1400/01/24-

1400/02/18
1400/03/011400/03/04

9مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 1400/15
1400/01/24-

1400/02/18
خدماتی کارون گلکار1400/03/011400/03/04

10مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 1400/16
1400/01/24-

1400/02/18
خدماتی کارون گلکار1400/03/011400/03/04

11مناقصه قراردادحجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 1400/17
1400/01/24-

1400/02/18
تجدید 1400/03/011400/03/04

خرید سیم آلومینیوم و هاینا و مینک1400/18
1400/01/23-

1400/01/31
شرکت پویا باد1400/02/121400/02/19

 منطقه9 دستگاه در 590اورهال 1400/19
1400/01/23-

1400/01/28
1400/02/111400/02/19

پروژه ی فیدر خروجی ایستگاه ولیعصر بیمارستان سینا آبادان1400/20
1400/01/24-

1400/01/30
1400/02/131400/02/19
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تامین نیروی انسانی خط گرم1400/21
1400/01/25-

1400/02/13
1400/02/251400/02/29

تغییر و اصالح 

زمان فروش و 

2تامین نیروی خدماتی منطقه 1400/22
1400/01/25-

1400/02/13
1400/02/251400/02/29

تغییر و اصالح 

زمان فروش و 
همراه افق اهواز 

3تامین نیروی خدماتی منطقه 1400/23
1400/01/25-

1400/02/13
1400/02/251400/02/29

تغییر و اصالح 

زمان فروش و 

4تامین نیروی خدماتی منطقه 1400/24
1400/01/25-

1400/02/13
1400/02/251400/02/29

تغییر و اصالح 

زمان فروش و 

تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه یک بهره برداری1400/25
1400/01/25-

1400/02/13
1400/02/251400/02/29

تغییر و اصالح 

زمان فروش و 

تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه دو بهره برداری1400/26
1400/01/25-

1400/02/13
1400/02/251400/02/29

تغییر و اصالح 

زمان فروش و 

تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه سه بهره برداری1400/27
1400/01/25-

1400/02/13
1400/02/251400/02/29

تغییر و اصالح 

زمان فروش و 

تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه چهار بهره برداری1400/28
1400/01/25-

1400/02/13
1400/02/251400/02/29

تغییر و اصالح 

زمان فروش و 

تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه پنج بهره برداری1400/29
1400/01/25-

1400/02/13
1400/02/251400/02/29

تغییر و اصالح 

زمان فروش و 

تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه شش بهره برداری1400/30
1400/01/25-

1400/02/13
1400/02/251400/02/29

تغییر و اصالح 

زمان فروش و 

تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های بهره برداری و مشترکین1400/31
1400/01/25-

1400/02/13
1400/02/251400/02/29

تغییر و اصالح 

زمان فروش و 
همراه افق اهواز 

 کیلو ولت33 آمپر 200 و 100خرید کت اوت فیوز و دسته چکش 1400/32
1400/01/31-

1400/02/09
 آرانیرو سپاهان200کت اوت 1400/02/251400/02/28
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کیلو آمپر سیلیکونی پارت اول بهره برداری10 کیلو ولت 36خرید برقگیر 1400/33
1400/01/31-

1400/02/09
انتقال برق پارس1400/02/251400/02/28

 میلیمتری مسی2*1/5 و 2*2/5خرید کابل روشنایی 1400/34
1400/01/31-

1400/02/09
1400/02/251400/02/28

 آمپر پارت اول بهره برداری10 و 16 و فتوسل 50خرید کنتاکتور 1400/35
1400/02/01-

1400/02/11
1400/02/261400/03/01

 نوید اسپادانا فتوسل 16فتوسل 

 اوژن الکترونیک آزما و 10

کنتاکتور رد شد

 کیلو ولت و اسپیسر بین فازی پارت اول33خرید مقره سوزنی و زنجیره ای 1400/36
1400/02/01-

1400/02/11
1400/02/261400/03/01

دستگاه لودبوستر جهت واحد ایمنی10خرید 1400/37
1400/01/31-

1400/02/06
رد شد به دلیل پلوس باالتجدید1400/02/221400/02/2899/80

 دستگاه تبلت جهت دیسپاچینگ بهره برداری213خرید 1400/38
1400/01/31-

1400/02/06
تجدید1400/02/221400/02/2899/102

به دلیل مغایرت با مشخصات 

فنی رد شد

پروژه توسعه و احداث شهری و روستایی شهرستان باغملک1400/39
1400/02/05-

1400/02/09
تالشگران اللی99/89تجدید1400/02/251400/02/28

99/101تجدید 1400/02/281400/03/04بهره برداری خرید تجهیزات خط گرم99/101تجدید مناقصه 1400/40
تجزیه و تحلیل به دلیل پلوس 

باال رد شد

 خرید تجهیزات خط گرم99/106تجدید مناقصه 1400/41
1400/02/07-

1400/02/13
99/106تجدید 1400/02/281400/03/04
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 کیلو ولت توسعه و نگهداری روستایی33 آمپر 200 و 100خرید کت اوت فیوز 1400/42
1400/02/06-

1400/02/13
99/103تجدید 1400/02/281400/03/02

قرارداد حجمی بهره برداری1400/43
1400/02/07-

1400/02/15
99/113تجدید1400/02/291400/03/04

مناقصه خودروهای استیجاری منطقه یک1400/1/1
1400/02/08-

1400/02/13
1400/1تجدید 1400/02/281400/03/02

مناقصه خودروهای استیجاری منطقه دو1400/2/1
1400/02/08-

1400/02/13
1400/2تجدید 1400/02/281400/03/02

مناقصه خودروهای استیجاری منطقه سه1400/3/1
1400/02/08-

1400/02/13
1400/3تجدید 1400/02/281400/03/02

مناقصه خودروهای استیجاری خط گرم و دو کابین منطقه یک1400/4/1
1400/02/08-

1400/02/13
1400/4تجدید 1400/02/281400/03/02

مناقصه خودروهای استیجاری خط گرم و دو کابین منطقه دو1400/5/1
1400/02/08-

1400/02/13
1400/5تجدید 1400/02/281400/03/02

مناقصه خودروهای استیجاری خط گرم و دو کابین منطقه سه1400/6/1
1400/02/08-

1400/02/13
1400/6تجدید 1400/02/281400/03/02

1400/44
جهت اجناس روشنایی پارت اول  (وات سدیمی 250 تا 35 )خرید انواع استارتر 

1400بهره برداری در سال 

1400/02/19-

1400/02/27
نوید اسپادانا1400/03/101400/03/17

1400/45
جهت اجناس روشنایی پارت اول  (وات سدیمی 250 تا 50 )خرید انواع المپ ها 

1400بهره برداری در سال 

1400/02/19-

1400/02/27
به دلیل پلوس باال رد شد1400/03/101400/03/17

1400/46
جهت اجناس روشنایی  (وات بخارسدیم 250 تا 50 ) (چوک  )خرید انواع باالست 

1400پارت اول بهره برداری در سال 

1400/02/19-

1400/02/27
1400/03/101400/03/17

1400/47
جهت اجناس روشنایی پارت  (وات سدیمی 150 تا 70 )خرید  چراغ الک پشتی  

1400اول بهره برداری در سال 

1400/02/19-

1400/02/27
1400/83تجدید 1400/03/101400/03/17
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 پی وی سی جهت مشترکین2*10خرید کابل 1400/48
1400/02/19-

1400/02/26
شهاب جم 1400/03/091400/03/12

 پی وی سی جهت مشترکین4*10خرید کابل 1400/49
1400/02/19-

1400/02/26
شهاب جم1400/03/091400/03/12

gisتامین نیروی انسانی نظارت سرمایه ای ، طراحی ، کنترل پروژه و 1400/50
1400/02/26-

1400/03/02
1400/03/171400/0319

1400تامین نیروی حراست کل استان سال 1400/51
1400/02/26-

1400/03/02
1400/03/171400/0319

پروژه ی فیدر خروجی ایستگاه ولیعصر بیمارستان سینا آبادان1400/20/1
1400/02/28-

1400/03/02
آوای رعد1400/03/181400/03/19

تامین نیروی انسانی خط گرم400/52
1400/03/05-

1400/03/10
به خدمات وفا1400/03/261400/03/29

3تامین نیروی خدماتی منطقه 400/53
1400/03/05-

1400/03/10
حقیقت جویان 1400/03/261400/03/29

4تامین نیروی خدماتی منطقه 400/54
1400/03/05-

1400/03/10
حقیقت جویان 1400/03/261400/03/29

تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه یک بهره برداری400/55
1400/03/05-

1400/03/10
1400/55/1تجدید1400/03/261400/03/29

تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه دو بهره برداری400/56
1400/03/05-

1400/03/10
به خدمات وفا1400/03/261400/03/29
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تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه سه بهره برداری400/57
1400/03/05-

1400/03/10
1400/57/1تجدید1400/03/261400/03/29

تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه چهار بهره برداری400/58
1400/03/05-

1400/03/10
حقیقت جویان 1400/03/261400/03/29

تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه پنج بهره برداری400/59
1400/03/05-

1400/03/10
به خدمات وفا1400/03/261400/03/29

تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه شش بهره برداری400/60
1400/03/05-

1400/03/10
حقیقت جویان 1400/03/261400/03/29

gisتامین نیروی انسانی نظارت سرمایه ای ، طراحی ، کنترل پروژه و 400/61
1400/03/05-

1400/03/10
محب نیرو1400/03/261400/03/29

1400تامین نیروی حراست کل استان سال 400/62
1400/03/05-

1400/03/10
نظم آفرینان ایمان 1400/03/261400/03/29

(دزفول  ) 3مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 400/9/1
1400/03/10-

1400/03/17
1400/03/311400/04/02

400/10/1
شوش و  ) 4مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 

(اندیمشک 

1400/03/10-

1400/03/17
1400/03/311400/04/02

400/12/1
سوسنگرد ،  ) 6مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 

(هویزه و شادگان  

1400/03/10-

1400/03/17
رابط گستر گچساران 1400/03/311400/04/02

(ایذه و باغملک  ) 7مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 400/13/1
1400/03/10-

1400/03/17
1400/03/311400/04/02

400/14/1
رامهرمز،  ) 8مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 

(رامشیروهفتکل 

1400/03/10-

1400/03/17
بهبهان درخشان 1400/03/311400/04/02

11مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 400/17/1
1400/03/10-

1400/03/17
آوای رعد1400/03/311400/04/02

مناقصه قرارداد حجمی نیروهای بهره برداری400/43/1
1400/03/10-

1400/03/17
1400/03/311400/04/02

1400/63
فراخوان عمومی شناسایی شرکت های مشاور جهت اجرای طرح کاهش پیک بار با 

کنترل بار سرمایشی ادارات

1400/02/08-

1400/03/18
1400/03/311400/04/06
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1400/64
فراخوان عمومی شناسایی شرکت های مشاور جهت اجرای طرح کاهش پیک بار 

مشترکین خانگی و تجاری

1400/02/08-

1400/03/18
1400/03/311400/04/06

منطقه یک(سواری و پشتیبانی  )مناقصه خودروهای استیجاری 1400/65
1400/03/22-

1400/03/27
عمران گستر تحت میانه کاشان1400/04/091400/04/13

منطقه دو(سواری و پشتیبانی  )مناقصه خودروهای استیجاری 1400/66
1400/03/22-

1400/03/27
امیران دشت دنا 1400/04/091400/04/13

منطقه سه(سواری و پشتیبانی  )مناقصه خودروهای استیجاری 1400/67
1400/03/22-

1400/03/27
امیران دشت دنا 1400/04/091400/04/13

مناقصه خودروهای استیجاری اتفاقات و باالبر  منطقه یک1400/68
1400/03/22-

1400/03/27
عمران گستر تحت میانه کاشان 1400/04/091400/04/13

مناقصه خودروهای استیجاری اتفاقات و باالبر منطقه دو1400/69
1400/03/22-

1400/03/27
امیران دشت دنا 1400/04/091400/04/13

مناقصه خودروهای استیجاری اتفاقات و باالبر منطقه سه1400/70
1400/03/22-

1400/03/27
امیران دشت دنا 1400/04/091400/04/13

خرید انواع کلمپ گیره1400/71
1400/03/25-

1400/04/05
تجدید 1400/04/191400/04/23

خرید انواع اسپالیس کششی و جمپر سیم های آلومینیومی مینک و هاینا و لینکس1400/72
1400/03/25-

1400/04/05
1400/04/191400/04/23

1تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه 1400/55/1
1400/03/31-

1400/04/06
حقیقت جویان 1400/04/201400/04/22

3تامین نیروی انسانی بهره برداری منطقه 1400/57/1
1400/03/31-

1400/04/06
حقیقت جویان 1400/04/201400/04/22

(دزفول  ) 3مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 400/9/2
1400/04/05-

1400/04/10
شرکت سروش نیرو نوین آریا1400/04/231400/0424

400/10/2
شوش و  ) 4مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 

(اندیمشک 

1400/04/05-

1400/04/10
فرافن نیروی اطمینان 1400/04/231400/0424



شرح مناقصهشماره مناقصه
تاریخ فروش 

اسناد

تاریخ تحویل 

پاکات
شرکت برندهتاریخ تجدیدتاریخ گشایش

                                                                                      1400مناقصات جاری عمومی سال  

(ایذه و باغملک  ) 7مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدماتی مشترکین در منطقه 400/13/2
1400/04/05-

1400/04/10
ارجان صنعت خوزستان 1400/04/231400/0424

قرارداد حجمی بهره برداری1400/43/2
1400/04/05-

1400/04/10
ارجان صنعت خوزستان 1400/04/231400/0424

1400انواع کلمپ جهت پارت اول اجناس بهره برداری در سال 400/73
1400/04/09-

1400/04/17
1400/05/021400/05/06

 دستگاه سرور و یک دستگاه فایرروال2خرید 1400/74
1400/04/13-

1400/04/19
1400/05/031400/05/06

ئسیتی سنتر)تامین برق پاساژ تجاری شهرداری هندیجان 1400/75
1400/04/15-

1400/04/26
1400/05/111400/05/13

پروژه احداث فیدر خروجی شهرستان بندرامام1400/76
1400/04/20-

1400/04/27
تالشگران اللی1400/05/121400/05/17

اجرای پروژه فیدر خروجی شهرستان رامشیر1400/77
1400/05/20-

1400/05/30
1400/06/131400/06/17

1400/78
 کیلو ولت و مقره پشت کت اوت برق 33مقره سیلیکونی سوزنی و کششی 

1400روستایی سال 

1400/05/09-

1400/05/16

اصال1400/05/31

 حیه تمدیدزمانی

1400/06/08

ا1400/06/03

 صالحیه

1400/06/16

بسپار سازه الوند 

1400/79
و تسمه آ 80*80 متر باابعاد 4.44و 2.44 سانتیمتر و 80انواع کراس آرم به طول 

1400و بی برق روستایی سال 

1400/05/09-

1400/05/16

اصال1400/05/31

 حیه تمدیدزمانی

1400/06/08

ا1400/06/03

 صالحیه

1400/06/16

توان آوران کوشش- تاکو 

1400/80
 کیلو گرم نیرو 800 و 600 و 400 متری 12 و 9انواع پایه هایبتونی چهار گوش  

1400برق روستایی سال 

1400/05/09-

1400/05/16

اصال1400/05/31

 حیه تمدیدزمانی

1400/06/08

ا1400/06/03

 صالحیه

1400/06/16

 شرکت نیک تابان 12/600پایه 

دز و بقیه ویسی گل زرد



شرح مناقصهشماره مناقصه
تاریخ فروش 

اسناد

تاریخ تحویل 

پاکات
شرکت برندهتاریخ تجدیدتاریخ گشایش

                                                                                      1400مناقصات جاری عمومی سال  

1400سیم آلومینیوم فوکس و مینک برق روستایی سال 1400/81
1400/05/09-

1400/05/16

اصال1400/05/31

 حیه تمدیدزمانی

1400/06/08

ا1400/06/03

 صالحیه

1400/06/16

پویا باد

 دستگاه سرور و یک دستگاه فایرروال2خرید 1400/74/1
1400/05/11-

1400/05/17
ارزیابی کیفی1400/06/011400/06/06

شرکت داده پردازی نوین یاران 

توسعه

1400/83
جهت اجناس روشنایی پارت  (وات سدیمی 150 تا 70 )خرید  چراغ الک پشتی  

1400اول بهره برداری در سال 

1400/06/13-

1400/06/22
1400/07/061400/07/11

1400انواع کلمپ جهت پارت اول اجناس بهره برداری در سال 1400/73/1
1400/05/20-

1400/05/30
1400/06/131400/06/17

 دیسپاچینگ بهره برداری121 دستگاه سرور جهت مراکز 5خرید 1400/84
1400/05/20-

1400/05/26
ایمن دیده بان شبکه 1400/06/101400/06/16

ئسیتی سنتر)تامین برق پاساژ تجاری شهرداری هندیجان 1400/75/1
1400/05/24-

1400/06/10
ردشد به دلیل پلوس باال1400/06/241400/06/28

اجرای پروژه توسعه و احداث شهری شهرستان امیدیه1400/85
1400/06/02-

1400/06/13
1400/06/271400/07/03

اجرای پروژه مسکن مهر شهرستان امیدیه1400/86
1400/06/02-

1400/06/13
شرکت باروق خطوط 1400/06/271400/07/03

شبکه فشار ضعیف و مشترکین روستاییGISانجام خدمات پیاده سازی سیستم 1400/87
1400/06/06-

1400/06/21
1400/07/071400/07/14

 کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم10000خرید 1400/88
1400/06/13-

1400/06/18
شرکت توس فیوز1400/07/041400/07/11



شرح مناقصهشماره مناقصه
تاریخ فروش 

اسناد

تاریخ تحویل 

پاکات
شرکت برندهتاریخ تجدیدتاریخ گشایش

                                                                                      1400مناقصات جاری عمومی سال  

1400/89
 متری تلسکوپی 16 دستگاه باالبر 7 متری و 12خرید یک دستگاه باالبر 

هیدرولیکی

1400/06/16-

1400/06/25
1400/07101400/07/17

مشترکین (1مطابق طرح فهام  )خرید کنتور تکفاز هوشمند 1400/90
1400/06/02-

1400/06/11
1400/06/241400/06/29

مشترکین (1مطابق طرح فهام  )خرید کنتور سه فاز اتصال مسقیم هوشمند 1400/91
1400/06/02-

1400/06/11
1400/06/241400/06/29

پروژه نیرو رسانی فاز یک شهرستان شادگان1400/92
1400/06/09-

1400/06/17
تالشگران اللی 1400/06/311400/07/04

اجرای فیبر نوری هوائی شهرستانها1400/93
1400/08/04-

1400/08/10
1400/08/241400/08/30

 آمپر200 و 100 آمپر و دسته چکش 100خرید کت اوت فیوز 1400/95
1400/06/21-

1400/06/28
1400/07/121400/07/21

 آمپر50کنتاکتور 1400/96
1400/06/21-

1400/06/28
1400/07/121400/07/21

 وات250-70استارتر المپ سدیمی 1400/97
1400/06/21-

1400/06/28
1400/07/121400/07/21

1400/98
جهت اجناس روشنایی  (وات بخارسدیم 250 تا 50 ) (چوک  )خرید انواع باالست 

1400پارت اول بهره برداری در سال 

1400/06/21-

1400/06/28
1400/46تجدید 1400/07/121400/07/21

اصالح و بهینه سازی ماهشهر1400/102
1400/06/31-

1400/07/11
1400/07/261400/08/04



شرح مناقصهشماره مناقصه
تاریخ فروش 

اسناد

تاریخ تحویل 

پاکات
شرکت برندهتاریخ تجدیدتاریخ گشایش

                                                                                      1400مناقصات جاری عمومی سال  

 کیلو ولت و اسپیسر بین فازی33انواع مقره سیلیکونی سوزنی و کششی 1400/94
1400/06/16-

1400/06/25
1400/07/101400/07/181400/36

1400انواع کلمپ جهت پارت اول اجناس بهره برداری در سال 1400/73/1
1400/08/17-

1400/08/24
نتکو- الکترونیرو تابان کنترل 1400/09/091400/09/16

اجرای پروژه فیدر خروجی شهرستان رامشیر1400/77/1
1400/07/12-

1400/07/22
1400/77تجدید 1400/08/091400/08/23

(انواع یراق آالت  )خرید انواع کلمپ گیره 1400/71/1
1400/08/17-

1400/08/24
1400/09/091400/09/16

به جز شکل و گیره شکافدار 

 برنده تاکو70-120

 دستگاه تبلت جهت دیسپاچینگ بهره برداری213خرید 1400/100
1400/06/23-

1400/06/31
1400/07/191400/07/28

پروژه نیرو رسانی فاز دو شهرستان شادگان1400/103
1400/06/31-

1400/07/11
عمران بدیع 1400/07/261400/08/04

پروژه نیرو رسانی فاز سه شهرستان شادگان1400/104
1400/06/31-

1400/07/11
تجدید به دلیل پلوس باال1400/07/261400/08/04

سیم آلومینیوم هاینا و مینک و فوکس جهت توسعه روستایی1400/105
1400-06/30-

1400/07/10
شرکت پویا باد1400/07/251400/07/28

 کیلو ولت وپشت اتکایی توسعه روستایی33خرید مقره سوزنی و زنجیره ای 1400/106
1400-06/30-

1400/07/10
تولیدی مازیار صنعت1400/07/251400/07/28

2سیم آلومینیوم هاینا و مینک فاقد برق1400/107
1400/07/04-

1400/07/14
1400/07/281400/08/05

2 کیلو ولت وپشت اتکایی فاقد برق 33خرید مقره سوزنی و زنجیره ای 1400/108
1400/07/04-

1400/07/14
1400/07/281400/08/05

تهیه و نصب تابلو مربوط به کنتورهای مرجع مجتمع ها1400/109
1400/07/10-

1400/07/18
1400/08/031400/08/10

درخواست خدمات مشاوره طراحی1400/110
1400/07/10-

1400/07/18
1400/08/031400/08/10



شرح مناقصهشماره مناقصه
تاریخ فروش 
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تاریخ تحویل 

پاکات
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                                                                                      1400مناقصات جاری عمومی سال  

جهت توسعه و فاز دوم روستایی (کراس آرم  )انواع یراق 1400/111
1400/07/10-

1400/07/18
عمران بدیع 1400/08/031400/08/12

1400/112
 13 و 800 و 600 و 400 متری 15 و 12 و 9انواع پایه های بتونی چهار گوش 

 کیلوگرم نیرو جهت توسعه و نگهداری روستایی800متری 

1400/07/10-

1400/07/18
1400/08/031400/08/12

 و 800و 400متری 9پایه های 

متری 15 و 800 و400متری12

نیک تابان دز و 800و 400

 ویسی گل زرد و 9/600

 15/60 و 800 و 600متری 12

ستون ساز

1400/113
 متری 13 و 800 و 600 و 400 متری 15 و 12 و 9انواع پایه های بتونی گرد 

 کیلوگرم نیرو جهت توسعه و نگهداری روستایی800 و 600

1400/07/10-

1400/07/18
ستون سازه 1400/08/031400/08/12

1400/114

 و 600 و 400 متری 12و 600 و 400متری 9انواع پایه های بتونی چهار گوش  

 کیلوگرم نیرو جهت فاز 800 و 600 متری 13 و 800 و 600 متری  15 و 800

دوم  روستایی

1400/07/10-

1400/07/18
1400/08/031400/08/12

متری13و 400متری 12و9  

  نیک15/800 و 800و 600

ویسی گل زرد9/600تابان دز و   

  ئ800 و 600متری 12و 

ستون ساز جنوب 15/600

1400/115
 و 800 و 600 و 400 متری 12 و 600 . 400 متری 9انواع پایه های بتونی گرد  

 کیلو گرم نیرو جهت فاز دوم روستایی فاقد برق800 متری  15

1400/07/10-

1400/07/18
ستون سازه 1400/08/031400/08/12

1400/116
 جهت توسعه و فاز اول و دوم 3*70+70+25+25کابل خودنگهدار فشار ضعیف 

روستایی فاقد برق

1400/07/10-

1400/07/18
1400/08/031400/08/12



شرح مناقصهشماره مناقصه
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                                                                                      1400مناقصات جاری عمومی سال  

پروزه برقرسانی به روستای ماه نو فاقد برق شهرستان اللی1400/117
1400/07/12-

1400/07/22
مقاوم نیروی بختیاری 1400/08/091400/08/23

شبکه فشار ضعیف و مشترکین روستاییGISانجام خدمات پیاده سازی سیستم 1400/87
1400/06/28-

1400/07/04
1400/07/201400/07/26

(خ امام و طالقانی  )پروژه اصالح و بهینه سازی شهرستان اندیمشک 1400/101
1400/06/31-

1400/07/11
به دلیل پلوس باال رد شد1400/07/261400/08/04

اجرای پروژه توسعه و احداث شهری شهرستان امیدیه1400/85/1
1400/08/17-

1400/08/23
1400/09/071400/09/13

مشترکین (1مطابق طرح فهام  )خرید کنتور تکفاز هوشمند 1400/90/1
1400/07/19-

1400/07/25
1400/08/171400/08/24

مشترکین (1مطابق طرح فهام  )خرید کنتور سه فاز اتصال مسقیم هوشمند 1400/91/1
1400/07/19-

1400/07/25
1400/08/171400/08/24

 کیلو ولت و اسپیسر بین فازی33انواع مقره سیلیکونی سوزنی و کششی 1400/94/1
1400/08/19-

1400/08/26
درود کلید 1400/09/101400/09/17

شبکه فشار ضعیف و مشترکین روستاییGISانجام خدمات پیاده سازی سیستم 1400/87
1400/06/28-

1400/07/04
1400/07/201400/0726

شبکه فشار ضعیف و مشترکین روستاییGISانجام خدمات پیاده سازی سیستم 1400/87/1
1400/07/26-

1400/08/03
محب نیرو 1400/87تجدید 1400/08/171400/08/22

اصالح و بهینه سازی ماهشهر1400/102/1
1400/08/05-

1400/08/10
1400/08/241400/0829

1400/10تجدید

2
به دلیل پلوس باال رد شد 



شرح مناقصهشماره مناقصه
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                                                                                      1400مناقصات جاری عمومی سال  

درخواست خدمات مشاوره طراحی1400/110/1
1400/08/05-

1400/08/10
1400/08/241400/08/26

تجدید 

1400/110
محب نیرو 

1400/116/1
 جهت توسعه و فاز اول و دوم 3*70+70+25+25کابل خودنگهدار فشار ضعیف 

روستایی فاقد برق

1400/08/09-

1400/08/15
1400/08/291400/09/02

تجدید 

1400/116
عمران بدیع خوزستان 

2سیم آلومینیوم هاینا و مینک فاقد برق1400/107/1
1400/08/09-

1400/08/15
1400/08/291400/09/02

تجدید 

1400/107
پویا باد

2 کیلو ولت وپشت اتکایی فاقد برق 33خرید مقره سوزنی و زنجیره ای 1400/108/1
1400/08/09-

1400/08/15
1400/08/291400/09/02

تجدید 

1400/108
 شرکت دورودکلید

تهیه و نصب تابلو مربوط به کنتورهای مرجع مجتمع ها1400/109/1
1400/08/09-

1400/08/15
1400/08/291400/09/02

تجدید 

1400/109

 دستگاه تبلت جهت دیسپاچینگ بهره برداری213خرید 1400/100/2
1400/08/11-

1400/08/18
1400/09/021400/09/08

تجدید 

1400/100
ایده برتر پارسیان خاورمیانه

 واحد شهرستان آغاجاری48پروژه توسعه و احداث مسکن مهر منازل 1400/118
1400/08/11-

1400/08/18
1400/09/021400/09/08

دستگاه لودبوستر جهت واحد ایمنی10خرید 1400/37/1
1400/08/17-

1400/08/24
ردشد به دلیل پلوس باال1400/09/091400/09/16

 جهت بهره برداری3*70+70+25+25خرید کابل خودنگهدار 1400/119
1400/08/19-

1400/0826
1400/09/101400/09/17

 دستگاه پرس اسپالیس جهت بهره برداری50خرید 1400/120
1400/08/17-

1400/08/24
1400/09/091400/09/16

پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق وارگه سبزو وارگه خله تازه  شهرستان اندیکا1400/121
1400/08/22-

1400/08/27
1400/09/101400/09/17



شرح مناقصهشماره مناقصه
تاریخ فروش 
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تاریخ تحویل 
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                                                                                      1400مناقصات جاری عمومی سال  

پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق وارگه بردرتازه شهرستان اندیکا1400/122
1400/09/16-

1400/09/21
دنانیرو زاکرس 1400/10/051400/10/12

پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برقده بیژن شهرستان اندیکا1400/123
1400/08/22-

1400/08/27
یاسان پویا خوزستان 1400/09/101400/09/17

پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق تنگ کرد و آبکرازی  شهرستانباغملک1400/124
1400/08/22-

1400/08/27
عمران بدیع خوزستان 1400/09/101400/09/17

 ریلی2خرید منطقه ای کنتور تکفاز هوشمند خانگی و تجاری از نوع فهام 1400/125
1400/08/22-

1400/08/27
1400/09/101400/09/15

1خرید منطقه ای کنتور سه فاز هوشمند خانگی و تجاری از نوع فهام 1400/126
1400/08/22-

1400/08/27
1400/09/101400/09/15

پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد به روستاهای خیط شلیش شهرستان هندیجان1400/133
1400/09/16-

1400/09/21
1400/10/051400/10/12

 آمپر100 عدد کت اوت فیوز 1500خرید 1400/128
1400/08/26-

1400/09/04
1400/09/171400/09/24

مشترکین (1مطابق طرح فهام  )خرید کنتور تکفاز هوشمند 1400/90/2
1400/08/26-

1400/09/02
1400/09/161400/09/22

مشترکین (1مطابق طرح فهام  )خرید کنتور سه فاز اتصال مسقیم هوشمند 1400/91/2
1400/08/26-

1400/09/02
الکترونیک افزار آزما1400/09/161400/09/22

پروژه مسکن مهر رامشیر1400/129
1400/08/30-

1400/09/06
پلوس باال رد شد 1400/09/201400/09/24
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 کنکتور انشعابی کابل خودنگهدار مشترکین80000خرید  1400/127
1400/08/26-

140009/03
1400/09/171400/09/24

پروژه قدرت مانور شهرستان امیدیه1400/130
1400/08/30-

1400/09/06
پلوس باال رد شد 1400/09/201400/09/24

خرید تجهیزات خط گرم بهره برداری1400/134
1400/09/17-

1400/09/25
1400/10/081400/10/14

پروژه نیرو رسانی فاز سه شهرستان شادگان1400/104/1
1400/09/01-

1400/09/08
1400/09/221400/09/27

تجدید 

1400/104
عمران بدیع خوزستان

پروژه تامین برق برجک طالئیه جدید شهرستان هویزه1400/131
1400/09/10-

1400/09/17
وارگه سازان زاکرس 1400/10/011400/10/05

تهیه و نصب تابلو مربوط به کنتورهای مرجع مجتمع ها1400/109/1
1400/09/10-

1400/09/17
1400/10/011400/10/051400/109

1400/141
پروژه تجمعی مربوط به پروژه های کاهش تلفات ، قدرت مانور و اصالح بهینه 

سازی شهرستان آغاجاری

1400/10/20-

1400/10/26
1400/11/101400/11/16

 واحد شهرستان آغاجاری48پروژه توسعه و احداث مسکن مهر منازل 1400/118/1
1400/09/14-

1400/09/18
1400/10/011400/10/071400/118
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1400/132
 ستاد ، مرکز سمیع و 3 و2 و 1اجرای سیستم اعالم حریق دستی انبارهای 

هورزیل های آتش نشانی

1400/09/16-

1400/09/21
پلوس باال رد شد 1400/10/051400/10/12

3*70+70+25+25کیلو متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف 50خرید 1400/119/1
1400/09/21-

1400/09/27
1400/10/111400/10/18

تجدید 

1400/119
ستاره یزد

 دستگاه پرس کننده  اسپالیس جهت بهره برداری50خرید 1400/120/1
1400/09/21-

1400/09/27
1400/10/111400/10/18

تجدید 

1400/120

 ریلی2خرید منطقه ای کنتور تکفاز هوشمند خانگی و تجاری از نوع فهام 1400/125/1
1400/09/20-

1400/09/25
1400/10/151400/10/22

تجدید 

1400/125

1خرید منطقه ای کنتور سه فاز هوشمند خانگی و تجاری از نوع فهام 1400/126/1
1400/09/20-

1400/09/25
1400/10/151400/10/22

تجدید 

1400/126

شرکت صنایع سنجش انرژی 

بهینه سازان توس

خرید پایه های گرد جهت واحد بهره برداری1400/136
1400/10/07-

1400/10/13
کوشش برق اصفهان 1400/10/271400/10/29

 کنکتور انشعابی کابل خودنگهدار مشترکین80000خرید  1400/127/1
1400/09/23-

1400/09/29
1400/10/131400/10/18

تجدید 

1400/127
مهندسی الکترونیرو تابان کنترل

مشترکین (1مطابق طرح فهام  )خرید کنتور تکفاز هوشمند 1400/90/3
1400/09/23-

1400/09/29
1400/10/131400/10/18

تجدید 

1400/90/2

1400/89/1
 متری تلسکوپی 16 دستگاه باالبر 7 متری و 12خرید یک دستگاه باالبر 

هیدرولیکی

1400/09/23-

1400/09/29
1400/89تجدید1400/10/131400/10/18
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روستایی-  متری تلسکوپی هیدرولیکی 16خرید یک دستگاه باالبر 1400/137
1400/10/08-

1400/10/14
خدمات فنی باالبرکاران اهواز1400/10/281400/11/05

1400/148
تلسکوپی مفصلی به همراه - تن متحرک روستایی 10خرید یک دستگاه جرثقیل 

خودرو

1400/11/11-

1400/11/16
لغو مناقصه1400/12/021400/12/08

اجرای مناقصه کاهش تلفات شهرستان ماهشهر1400/135
1400/09/29-

1400/10/04
وارگه سازان1400/10/191400/10/22

 آمپر100 عدد کت اوت فیوز 1500خرید 1400/128/1
1400/09/29-

1400/10/05
شرکت مازیارصنعت بابل1400/10/191400/10/22

پروژه مسکن مهر رامشیر1400/129/1
1400/10/04-

1400/10/09
دنا نیرو زاکرس 1400/10/221400/1028

 وات سدیمی250 و150 و 50انواع المپ 1400/144
1400/11/03-

1400/11/09
المپ نور1400/11/231400/11/27

 تابلو مربوط به کنتورهای مرجع مجتمع ها700تهیه 1400/138
1400/10/13-

1400/10/19
تجدید1400/11/031400/11/06

(کشاورزی ) تابلو دیماند با قابلیت قطع از راه دور 150تهیه 1400/139
1400/10/18-

1400/10/23
پیمان برق الکتریک فاز1400/11/061400/11/12
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 واحد شهرستان آغاجاری48پروژه توسعه و احداث مسکن مهر منازل 1400/118/2
1400/11/10-

1400/11/17
1400/12/031400/12/08

پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد به روستاهای خیط شلیش شهرستان هندیجان1400/133
1400/10/15-

1400/10/23
 الکتروصاعقه گلچین1400/11/061400/11/11

دستگاه لودبوستر جهت واحد ایمنی10خرید 1400/37/2
1400/11/03-

1400/11/09
1400/11/231400/11/27

1400/140
 کیلو ولت جهت شهرستانهای 33سوزنی و زنجیره ای  )خرید مقره سیلیکونی 

آبادان ، خرمشهر و اروندکنار

1400/10/25-

1400/10/30
درودکلید1400/11/131400/11/18

(یک مرحله ای  )اجرای فیبر نوری هوائی شهرستانها 1400/142
1400/10/20-

1400/10/26
1400/11/101400/11/16

1400/143
اجرای پروژه اصالح و ساماندهی شبکه برق مسیر گلگیر مسجدسلیمان تملک 

یک مرحله ای (عمرانی  )دارئی 

1400/10/26-

1400/10/30
1400/11/131400/11/18

خرید تجهیزات خط گرم بهره برداری1400/134/1
1400/10/22-

1400/10/28
توانیر گستر گرم 1400/11/121400/11/18

 دستگاه پرس اسپالیس جهت بهره برداری50خرید 1400/120/2
1400/10/26-

1400/10/30
صنعتی پایا پرس1400/11/131400/11/20

پروژه اصالح و بهینه سازی شهرستان ماهشهر1400/147
1400/11/13-

1400/11/20
تجدید 1400/12/071400/12/11

 پی وی سی جهت مشترکین4*10خرید کابل 1400/145
1400/11/11-

1400/11/17
سپهر البرز1400/12/031400/12/08
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 پی وی سی جهت مشترکین2*10خرید کابل 1400/146
1400/11/11-

1400/11/17
شهاب جم1400/12/031400/12/08

1400/125/2
خرید منطقه ای کنتور تکفاز هوشمند خانگی و تجاری از نوع فهام 

 ریلی2

1400/11/16-

1400/11/21
صنایع الکترونیک ایران1400/12/081400/12/11

پروژه نیرو رسانی شبکه برق روستای مارد شهرستان آبادان1400/149
1400/11/25-

1400/12/02
آوای رعد1400/12/171400/12/22

1400/150
جهت  - 2 دستگاه مودم کنتور هوشمند فهام 72000خرید 

کنتورهای تکفاز هوشمند ریلی

1400/11/25-

1400/12/02
صنایع قطعات الکترونیک ایران1400/12/171400/12/21

پروژه توسعه و احداث شهری هویزه1400/151
1400/11/27-

1400/12/03
1400/12/181400/12/22

پروژه نیرو رسانی اداره بنادر و دریا نوردی آبادان1400/152
1400/12/08-

1400/12/16
عمران بدیع خوزستان1401/01/151401/01/22
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پروژه توسعه و احداث شهری امیدیه1400/153
1400/12/09-

1400/12/18
1401/01/141401/01/16

کاهش تلفات خرمشهر سیم به کابل1400/154
1400/12/09-

1400/12/18
1401/01/141401/01/16

اصالح و بهینه سازی شوشتر طرح آبیاری1400/155
1400/12/09-

1400/12/18
1401/01/141401/01/16

پروژه فیدر خروجی شهرستان شوشتر1400/156
1400/12/16-

1400/12/28
1401/01/201401/01/22

پروژه اجرایی اصالح و بهینه سازی روستایی شهرستان کرخه1400/157
1400/12/18-

1400/12/28
دنا نیرو زاکرس1401/01/201401/01/23

پروژه اجرای توسعه و احداث روستایی شهرستان شوش1400/158
1400/12/18-

1400/12/28
دنا نیرو زاکرس1401/01/201401/01/23

 تابلو مربوط به کنتورهای مرجع مجتمع ها700تهیه 1400/138/1
1400/12/22-

1400/12/28
1401/01/201401/01/23

1400/143/1
اجرای پروژه اصالح و ساماندهی شبکه برق مسیر گلگیر 

یک مرحله ای (عمرانی  )مسجدسلیمان تملک دارئی 

1400/12/24-

1401/01/08
شرکت یاسان پویا 1401/01/231401/01/27
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1000 دستگاه تابلو دیماند کامپوزیت با قابلیت قطع از راه دور 1400/159
1400/12/28-

1401/01/10
ایمن ایستا الکتریک1401/01/271401/01/29

پروژه احداث سوله چذابه1401/1
1401/02/07-

1401/02/20
باطل1401/03/031401/03/08

اصالح و بهینه سازی شوشتر طرح آبیاری1400/155/1
1401/02/07-

1401/02/20
1401/03/031401/03/08

تصویب کننده 
محمدرضا محمدی 

تهیه کننده گزارش 
حضرت بکی 


