
محل تامین اعتبارمدت قراردادمبلغ  قرارداد  ( ریال ) شماره ثبت در سامانه ستادنحوه  انتخاب طرف قراردادموضوعتاریخ قراردادشماره قراردادردیف

اعتبارات داخلی3ماه11000010740001382,990,000,000  استعالممهدي احمدي پناهحفرچاه دستی مهریز130/1400/169931400/7/6

اعتبارات داخلی5 ماه10000010740001632,500,000,000استعالمموسسه حسابرسی  حافظ گامانجام عملیات حسابرسی عملیاتی230/1400/168011400/7/3

اعتبارات داخلی15روز40000010740002142,948,538,000استعالمبازرگانی سی بی رانخرید رولبرینگ و بلبرینگ330/1400/178681400/7/17

اعتبارات داخلی20روز1100001074000150734,607,570استعالممبتکر سازان پردیس خالقتکمیل اتاقک چاههاي چرخاب430/1400/213791400/8/22

اعتبارات داخلی16ماه3300001074000011,480,000,000,000مزایده عمومیتوسعه انرژي آریا مجمرواگذاري امتیاز گذرآب از خط انتقال در ایستگاهاي 2،9و 530/1400/237091400/9/210

طرح عمرانی9ماه40000010740001963,422,373,927استعالممهندسین مشاور ایستا سنج دقیقمطالعات میکروژئودزي سد هرات630/1400/239791400/9/15

اعتبارات داخلی12ماه1000001074000201532,625,000استعالمتحلیل گران سیستم زاگرسپشتیبانی و انجام خدمات مازاد نرم افزار ساماب730/1400/239771400/9/15

830/1400/246741400/9/21
عملیات نقشه برداري و مطالعات تعیین حدو بستر و حریم و 

ساماندهی رود خانه هاي شهرستان هاي  استان
طرح عمرانی9ماه200000107400000810,874,747,768خرید خدمات مشاورهمهندسی مشاور یکم

930/1400/257531400/9/30
 حفاري 3 حلقه چاه مشاهده اي در محدوده مطالعاتی ابرکوه و ارنان 

- دهج
طرح عمرانی6 ماه11000010740001865,180,000,000استعالمحفاري آبگونه

1030/1400/266691400/10/8GRP اعتبارات داخلی2ماه200000107400000433,670,618,000مناقصه عمومیفراسانخرید لوله و اتصاالت

طرح عمرانی3 ماه100000107400002191,700,000,000استعالممهندسین مشاور سازه پردازيمطالعات مرحله دوم ساماندهی مسیل غرب ابرکوه1130/1400/266161400/10/8

1230/1400/269981400/10/12
انجام میله کوبی و رپر گذاري حد بستررودخانه هاي 

مریم آباد و دولت آباد ابرکوه
طرح عمرانی4ماه20000010740000106,250,000,000استعالمتدبیر سازه ملک سامان

اعتبارات داخلی12ماه11000010740001994,683,520,000استعالممهر آفرینان توانا ایساتیساندازه گیري سطح آب چاههاي مشاهده اي ، دبی ، و...1330/1400/271161400/10/13

1430/1400/270461400/10/12
خدمات پژوهشی شناسایی زون هاي گسل ابدار در 

سازند هاي سخت
اعتبارات داخلی3 ماه1000010740002021,531,611,250استعالمدانشگاه یزد

طرح عمرانی6ماه11000010740001963,439,000,000استعالمحفاري وفورآبالیروبی 10حلقه چاه مشاهده اي در غرب استان یزد1530/1400/279611400/10/20

1630/1400/269131400/10/11
اجراي طرح گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط 

زیست
اعتبارات داخلی3ماه40000010740002551,200,000,000   استعالمجهاددانشگاهی

اعتبارات داخلی12ماه10000010740002532,900,000,000استعالمزرین افزار بین الملل نوینپشتیبانی نرم افزار سرور زرین افزار1730/1400/290221400/10/29

پشتیبانی مجموعه نرم افزار هاي فرزین1830/99/350941399/12/27
آینده سازان کهکشان نرم افزار

 ( آي کن )
اعتبارات داخلی12ماه1000001074000143338,000,000استعالم

طرح عمرانی18ماه20000107400000220,046,411,000خرید خدمات مشاورهمهندسین مشاور ایرانابنظارت بر ساخت مخزن 20 هزار مترمکعبی تصفیه خانه1930/1400/305801400/11/16

اعتبارات داخلی12ماه1100001074000223850,000,000 استعالممهندسین مشاور نیرومطالعات شناخت فاز احداث نیروگاه بادي2030/1400/305901400/11/16

شرکت آب منطقه اي یزد                           گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال 1400 مدیریت قراردادها



محل تامین اعتبارمدت قراردادمبلغ  قرارداد  ( ریال ) شماره ثبت در سامانه ستادنحوه  انتخابطرف قراردادموضوعتاریخ قراردادشماره قراردادردیف

طرح عمرانی12ماه21000010740000354,253,059,433استعالمآزمایشگاه مکانیک خاك یزدآزمایشگاه مستقر گنترل عملیات اجرایی و مصالح سد هرات2130/1400/314211400/11/24

طرح عمرانی12 ماه21000010740000313,730,000,000 استعالممهندسین مشاور مهاب یزدمطالعات موردي حد بسترو حریم رودخانه هاي استان یزد2230/1400/323391400/12/3

2330/1400/323861400/12/3
خدمات روابط عمومی در زمینه فرهنگ سازي و اطالع رسانی اهداف 

تدوین شده شرکت
اعتبارات داخلی12ماه21000010740000412,195,000,000استعالمشرکت ویرا ارتباطات نوید یزد

طرح عمرانی12ماه110000107400020122,900,000,000مناقصه عمومیتدبیر سازه ملک سامانعملیات آزادسازي و الیروبی رودخانه هاي استان یزد2430/1400/323821400/12/3

همکاران سیستمقراردادپشتیبانی نرم افزار همکاران سیستم2530/1400/106691400/4/29
ماده 24 آیین نامه خرید 

خدمات مشاوره
اعتبارات داخلی8 ماه683,333,333ـــ

2630/1400/328701400/12/8
اجراي خط انتقال پساب به چاههاي تغذیه مصنوعی و حفاري3 

حلقه چاه تغذیه مصنوعی
شرکت تاسیساتی ساختمانی کاریز 

آروین
اعتبارات داخلی 4 ماه200000107400001128,315,145,026مناقصه عمومی

طرح عمرانی15ماه200001074000006385,847,426,353مناقصه عمومیپارس گرماعملیات  تکمیلی احداث سدهرات و تاسیسات وابسته2730/1400/332261400/12/11

2830/1400/320061400/12/01
تقویت و تشکیل گروههاي گشت و بازرسی بخش خصوصی استان 

حوزه ب
اعتبارات داخلی12ماه200000107400000926,274,984,227خرید خدمات مشاورهمشاور کنکاش عمران

2930/1400/320071400/12/01
تقویت و تشکیل گروههاي گشت و بازرسی بخش خصوصی استان 

حوزه الف
طرح عمرانی12ماه200000107400000933,221,822,661خرید خدمات مشاورهمشاور کنکاش عمران

3030/1400/355991400/12/28
انجام نظارت عالیه و کارگاهی عملیات آزاد سازي سراسري رودخانه 
هاي استان و نظارت بر عملیات میله کوبی و رپر گذاري حد بستر 

رود خانه هاي مریم آباد و دولت آباد ابرکوه
طرح عمرانی12ماه21000010740000382,773,680,000استعالممهندسین مشاور یاراب شهر

3130/1400/350851400/12/24
عملیات اجرایی انسداد چاههاي غیرمجاز و جلوگیري از اضافه 

برداشت آب
اعتبارات داخلی6ماه11000010740002686,257,217,200استعالمفنی مهندسی فرجام کویر

اعتبارات داخلی10ماه1000010740003992,482,940,000استعالمجهاددانشگاهی استان یزداجراي طرح دانش آموزي نجات آب (داناب)3230/1400/350911400/12/24

شرکت آب منطقه اي یزد                           گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال 1400 مدیریت قراردادها
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