
اتمام قرارداد تاریخ قراردادشماره قراردادفروشندهشرح کاال 
نوع 

برگزاری
مبلغ قرارداد

45,645,600,000مناقصه493541399/06/291399/12/18برنا کلید سکسیونر قابل قطع  زیر بار موتوردار

850,516,000استعالم1981400/01/101400/02/10گل نور  وات20چراغ  خیابانی ال ای دی 

596,372,000استعالم2071400/01/101400/03/10گل نور  وات 125چراغ  پارکی  

842,427,000استعالم2091400/01/101400/03/10گل نور  وات 35چراغ  پارکی 

16,200,000,000مناقصه4361400/01/101400/03/31برنا کلید سکسیونر قابل قطع  زیر بار موتوردار

512,550,000استعالم2081400/01/131400/02/13ایمن صنعت سها 120سیم آلومینیوم نمره  

729,920,000استعالم1991400/01/161400/02/16شهر آذین ماهنگار12/400پایه سیمانی 

17,000,000,000مناقصه19511400/02/111400/04/11ابداع صنعت برق اتوبوستر 

4,933,760,000مناقصه21051400/02/131400/04/13سیم راد سماء3*50کابل خودنگهدار 

1,430,720,000استعالم37591400/03/091400/04/09پردیس کابل جاویدی 35سیم آلومینیوم نمره 

6,737,500,000مناقصه37611400/03/091400/07/09کارگاه  سیف وینچ کلمپ پلی آمیدی 

1,425,000,000استعالم44311400/03/201400/08/30آرا نیرو سپاهان کات اوت فیوز سیلیکونی 

4,500,000,000استعالم1400/03/311400/04/07توس فیوزکنتور تکفاز دیجیتالی با قاب 

4,050,000,000مناقصه58361400/04/011400/06/01برنا کلید سکسیونر قابل قطع  زیر بار موتوردار

32,726,500,000مناقصه52961400/04/021400/08/02سنجش نیروی هوشمند کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم 

23,796,000,000مناقصه56461400/04/071400/11/30شهاب توشه  وات20چراغ  خیابانی ال ای دی 

4,290,000,000استعالم58411400/04/101400/09/30اصفهان آلومین  وات 100چراغ ال ای دی  

1,460,000,000استعالم59091400/04/121400/05/12برنا کلید سکسیونر قابل قطع  زیر بار موتوردار

7,335,000,000مناقصه71191400/05/021400/09/02تجهیزات انتقال برق پارس برقگیر 

11,550,000,000مناقصه84351400/05/241400/07/24شهاب توشه  وات20چراغ  خیابانی ال ای دی 

67,284,000,000مناقصه88661400/06/031400/12/03کوشش برق گرد9/400پایه بتونی 

887,400,000استعالم91911400/06/081400/07/08پردیس کابل جاویدی 35سیم آلومینیوم نمره 

کنسول   فلزی  

انواع پایه سیمانی

انواع پایه سیمانی

کانکتور انشعاب

انواع فیوز مینیاتوری

انواع کابل خودنگهدار

اگنیتور

(چک) ترانس معابر

انواع کابل مسی و آلومینیوم

انواع کانکتور

انواع کلید فیوز کاردی

 متری 11پایه چراغ 

مقره سیلیکونی بشقابی و سوزنی

المپ  ال ای دی  

مناقصه92081400/06/081400/08/08بسپار سازه الوند 

مناقصه1400/04/291400/08/29

مناقصه70411400/04/291400/06/29

استعالم76801400/05/101400/07/10

استعالم233601400/04/291400/05/29توس فیوز

مناقصه82351400/05/191400/10/19مهندسی مازند نور 

کابل شهاب جم 

پارس شهاب 

فرآورده سازان شایان

شارین پارس ایرانیان

اصفهان کلید 

استعالم70451400/04/291400/06/29

استعالم74171400/05/051400/07/05

7031

استعالم68471400/04/261400/05/26شرکت گسترش تجهیز نوید 

استعالم68461400/04/261400/10/30شرکت گسترش تجهیز نوید 

مناقصه63421400/04/191400/09/30کابل باختر

استعالم63371400/04/191400/06/19ارتباطات پارسیان تجهیز

مناقصه58401400/04/101400/11/30شهاب توشه 

مناقصه48301400/03/251400/07/25توس فیوز

مناقصه44301400/03/201400/07/20تانیران

مناقصه37601400/03/091400/11/09وحدت بتن مالیر 

استعالم37081400/03/081400/04/08گل نور 

مناقصه

استعالم29991400/02/291400/03/29درود کلید برق 

23721400/02/191400/04/19وحدت بتن مالیر 

مناقصه 1399/05/051400/04/31آلفا صنعت  6457خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش

24,198,290,000

مناقصه194001399/12/241400/06/24بهین تجربه 

مناقصه77981399/05/251400/03/31کابل باخترخرید کابل خودنگهدار

29,113,200,000

6,504,500,000

1,015,100,000

1,238,000,000

66,753,500,000

10,721,819,000

8,480,000,000

34,700,000,000

22,116,300,000

1,379,675,000

35,446,609,370

5,237,200,000

6,298,200,000

101,570,800,000

77,214,968,000

7,123,617,000

801,192,000

1,980,100,000

947,960,000

8,259,653,880

7,838,560,000

جدول قرارداهای شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

کنتور تکفاز دیجیتالی 

سیم فوالدی ارت 

انواع المپ  بخار سدیم 

پایه چراغ  تلسکوپی 

مقره سیلیکونی

انواع مفصل و یراق آالت کابل خودنگهدار



9277

1,014,000,000استعالم95771400/06/121400/07/14پردیس کابل جاویدی 50کابل فوالدی ارت نمره   

787,500,000استعالم95361400/06/131400/07/13کارگاه  سیف بازو چراغ  نیم  متری 

7,456,639,113مناقصه95781400/06/131400/09/30بازرگانی ایران ترانسفو  کیلو ولت آمپر100ترانسفورماتور  

986,700,000استعالم95321400/06/141400/08/13فروشگاه  باللی  ساعت فرمان نجومی 

2,655,000,000استعالم95791400/06/141400/08/14کارگاه حیدری  سانتی 80براکت کابل خود نگهدار 

2,783,601,130استعالم94411400/06/181400/07/18بازرگانی ایران ترانسفو  کیلو ولت آمپر250ترانسفورماتور  

1,746,000,000استعالم98741400/06/181400/09/18گسترش بنای هگمتانه فندانسیون پیش ساخته 

5,670,000,000استعالم102891400/06/271400/08/27برنا کلید سکسیونر قابل قطع  زیر بار موتوردار

3,450,000,000استعالم122311400/08/031400/09/30امین ارتباط گیل   آمپر  160کلید فیوز  هوایی کابل خودنگهدار      

220,000,000استعالم126021400/08/091400/10/09فرمان گستر عالی قاپو  آمپر250تابلو عمومی  

5,252,500,000استعالم131551400/08/181400/09/30آلفا صنعت 3*25+25+25کابل خودنگهدار

2,847,000,000استعالم137321400/08/291400/10/29همدان سیلک (مشترکین )بر چسب خرد شوند  

1,748,700,000استعالم144361400/09/091400/11/09توان پارس کوثر بازو چراغ  نیم  متری 

6,000,000,000استعالم148101400/09/161400/11/16ایجاد کارانبنتونیت

5,130,000,000استعالم150251400/09/201400/11/12جهان سنجش نیرو بهاران آمپری دو کنتوری63تابلو اختصاصی 

8,085,000,000استعالم151341400/09/221400/11/22آلفا صنعت 3*25+25+25کابل خودنگهدار

1,280,000,000استعالم152881400/09/241400/11/24سامان ره آورد اترکتغذیه ریکاوزرها (PT)ترانس ولتاؤ 

1,469,060,076استعالم144511400/10/091400/12/09سپنتا  میلی متر 80لوله گالوانیزه   

UPSیکKw312,800,000استعالم14301400/10/141400/12/14آژند پارت روشنا

UPS سه Kw156,400,000استعالم164301400/10/141400/12/14آژند پارت روشنا

2,820,000,000استعالم164361400/10/141401/02/31پرورش داده ها سامانه قابل حمل عشایری 

1,065,750,000استعالم164951400/10/151400/11/15امین ارتباط گیل میله ارت 

598,000,000استعالم170261400/10/251400/11/25صنایع برق و تجهیزات پارسهمیله ارت فوالدی گالوانیزه

2,940,000,000استعالم189581400/11/251401/01/25مبتکران شبکه همدانسرور رایانه

8,185,900,000مناقصه199011400/12/021401/02/12سیم راد سماء120سیم آلومینیوم نمره  

6,480,000,000استعالم194221400/12/031401/01/03ابداع صنعت برق خراسانتابلو حفاظت  و بای پاس اتوبوستر

7,050,000,000مناقصه198891400/12/111401/01/11وحدت بتن مالیر پایه سیمانی 

انواع کاور 

کابل فوالدی ارت 

1*6+6کابل  

سر کابل کلدشیرینگ سرد داخلی 

سیم آلومینیوم روکشدار

ترانسفورماتور  

3*70 و 3*50کابل خودنگهدار 

انواع ترانسفورماتور

انواع فیوزکاردی 

انواع مفصل حرارتی

انواع لوله پلی اتیلن

انواع سر کابل حرارتی 

انواع ترانس  جریان

انواع پیچ و مهره و هوک 

استعالم1401/01/25

استعالم160041400/10/061400/12/06فیوز صنعت

مناقصه198861400/12/111401/02/11وحدت بتن مالیر 

استعالم196591400/12/081401/02/08نقش گسترنفیس شهرآرا

مناقصه131271400/08/171400/12/17نتکو

استعالم119651400/07/271400/09/13فرآورده سازان شایان

استعالم116681400/07/241400/08/24توان آوران کوشش 

استعالم114581400/07/191400/09/19الکترو پژواک 

استعالم111211400/07/111400/08/11پردیس کابل جاویدی 

استعالم109291400/07/071400/09/07پردیس کابل جاویدی 

استعالم106661400/07/031400/08/23پارس مفصل آسیا

استعالم106301400/07/031400/09/03پارس مفصل آسیا

استعالم101681400/06/241400/08/24کاالی برق الکان

مناقصه101341400/06/241400/10/30هادی کاج

مناقصه98551400/06/181400/10/30بازرگانی ایران ترانسفو

مناقصه98821400/06/181400/09/30بازرگانی ایران ترانسفو

استعالم98711400/06/181400/08/18حیدری لوله 

80,917,723,400مناقصه1400/06/091400/12/28سیم و کابل  مشهد

32,524,223,156

6,871,900,000

7,982,299,064

6,271,090,400

4,654,530,000

1,323,536,000

708,398,000

4,999,500,000

2,159,655,000

656,800,200

3,768,650,000

4,061,640,000

27,430,693,000

3,947,500,000

استعالم144161400/09/091400/11/09تاکو

استعالم141321400/09/061400/11/06توان پارس کوثر آریا

مناقصه158591400/10/041400/12/04کیان بسپار صفاهان

استعالم147391400/09/151400/11/15تاکو

189491400/11/25نیرو بهینه آرکا

کلمپ دو پیچه آلومینیومی 

انواع بوش اسپالیس  با مغز فوالدی  

انواع یراق آالت کابل خودنگهدار

پایه مقره راس تیری

انواع کابلشو فول بی متال

پایه مقره راس تایری و کراس آرم

انواع پایه سیمانی

 سانتی82تسمه کنسول گالوانیزه 

1,563,100,000

3,370,000,000

16,501,439,000

5,915,150,000

2,568,435,000

1,387,485,000

7,586,000,000



8,734,902,000مناقصه206311400/12/231401/02/23توان ره صنعتRTU آمپر با 630سکسیونر سه فاز هوائی 

33,850,000,000مناقصه306301400/12/231401/02/23ابداع صنعت برق اتوبوستر به همراه تابلو حفاظت و بای پاس

3,643,920,000استعالم209021400/12/251401/04/25پردیس کابل جاویدی 1*50کابل فوالدی ارت 

1,585,961,628,789

510,650,000,000مناقصه209921400/12/281401/04/28توسعه برق ایران

جمع

انواع کابل خودنگهدار


