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الهاتف 96 024 206 :

موضـــــوع الصفقـــة

آجال
اإلنجاز

طريقة
اإلبرام

اإلجراءات

مصدر
التمويل

التاريخ التقديري
إلعداد كراس
الشروط

لإلعالن عن
المنافسة

لفتح
العروض

التزود بإطارات مطاطية

365

طلب عروض

صفقة عادية

تمويل ذاتي

2019/12/25

2020/01/07

2020/02/07

2020/03/04

التزود بمعدات دارجة

100

طلب عروض

صفقة عادية

تمويل ذاتي

2020/01/31

2020/02/05

2020/03/05

2020/04/13

2020/04/27

اقتناء لوازم إعالمية

90

طلب عروض

صفقة عادية

تمويل ذاتي

2020/01/15

2020/01/25

2020/02/28

2020/03/23

2020/04/06

اقتناء لوازم ومعدات إعالمية

120

طلب عروض

إجراءات

تمويل ذاتي

2020/02/03

2020/02/13

2020/03/13

اقتناء ووضع حواجز حديدية أمام بعض المؤسسات التربوية

180

طلب عروض

دراسة إلعداد المثال المروري لمدينة تونس

365

طلب عروض

بإجراءات
مبسطة
صفقة عادية

دراسة تهيئة مأوى سوق السيارات القديمة بالمروج 2

180

طلب عروض

اقتناء وتطبيق الدهن لممرات المترجلين وللعالمات

365

طلب عروض

بإجراءات
مبسطة
بإجراءات

)باليوم(

لتعهد لجنة
الشراءات
بالملف

لبداية اإلنجاز

إلحالة الملف
على لجنة
الصفقات

إلجابة
لجنة
الصفقات

لنشر
نتائج
المنافسة

لتبليغ
الصفقة

2020/03/13

2020/03/16

2020/03/30

2020/04/06

2020/04/28

2020/05/15

2020/05/29

2020/04/07

2020/04/22

2020/05/04

2020/05/08

2020/05/25

2020/06/08

اإلدارة الفرعية للمعدات

إدارة اإلعالمية
2020/04/13

مبسطة

إدارة المرور والوقوف
تمويل ذاتي

10/02/2020

تمويل ذاتي

02/03/2020

2020/03/09

تمويل ذاتي

2020/03/30

2020/04/06

تمويل ذاتي

2020/05/11

2020/05/18

17/02/2020

30/04/2020

18/05/2020

28/05/2020

18/03/2020

20/04/2020

2020/04/08

2020/06/11

2020/06/29

2020/07/10

2020/05/06

2020/06/25

2020/07/13

2020/07/27

2020/08/10

2020/06/17

2020/07/30

2020/08/17

2020/08/31

2020/09/14

2020/05/22

2020/06/10

مبسطة

المرورية األفقية

إدارة حديقة الحيوانات
التزود بمختلف المواد الغذائية لحيوانات حديقة مدينة تونس

365

طلب عروض

صفقة عادية

تمويل ذاتي

2019/12/23

2020/01/02

2020/01/17

2020/01/30

2020/02/05

2020/02/06

2020/02/14

2020/02/17

إدارة المنتزهات والمناطق الخضراء
الوالية والسياحة

تهذيب وتهيئة الساحات والمساحات الخضراء

120

طلب عروض

صفقة عادية

والبلدية

2020/01/02

2020/01/09
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2020/02/10

2020/03/03

2020/03/17

2020/03/18

2020/03/30

2020/04/15

موضـــــوع الصفقـــة

آجال
اإلنجاز

طريقة
اإلبرام

اإلجراءات

مصدر
التمويل

)باليوم(
تهذيب ساحة باستور

150

تهذيب الساحات وإنشاء المناطق الخضراء

150

تركيز تجهيزات منابت

160

طلب

صفقة عادية

صندوق القروض

التاريخ التقديري
إلعداد كراس
الشروط

لإلعالن عن
المنافسة

لفتح
العروض

2020/02/15

2020/02/22

2020/03/24

لتعهد لجنة
الشراءات
بالملف

إلحالة الملف
على لجنة
الصفقات

إلجابة
لجنة
الصفقات

لنشر
نتائج
المنافسة

لتبليغ
الصفقة

2020/05/04

2020/05/18

2020/05/19

2020/06/01

لبداية اإلنجاز

2020/06/15

عروض
طلب

صفقة عادية

تمويل ذاتي

2020/03/02

2020/03/10

2020/05/04

2020/04/10

2020/05/14

2020/05/15

2020/06/02

2020/06/22

عروض
طلب

إجراءات

عروض

مبسطة

تمويل ذاتي

2020/02/10

2020/02/17

2020/03/18

2020/04/30

2020/04/13

2020/05/08

2020/05/25

دراسة المخطط األخضر لبلدية تونس

180

طلب عروض

صفقة عادية

تمويل ذاتي

2020/02/20

2020/02/27

2020/03/30

2020/04/20

2020/05/06

2020/05/07

2020/05/25

2020/06/08

إقتناء  1500حاوية حديدية سعة  770ل

90

طلب

صفقة

تمويل ذاتي

2020/02/03

2020/02/13

2020/03/16

2020/04/01

2020/04/20

2020/04/21

2020/05/11

2020/05/25

عروض

عادية

إقتناء معدات نظافة وطرقات

150

طلب

صفقة

تمويل ذاتي

2019/02/25

2019/03/18

2019/04/18

2019/06/15

2019/07/05

2019/07/08

2019/07/29

2019/07/19

عروض

عادية

تجديد وتهذيب شبكة التنوير العمومي واقتناء قناديل مميزة
بالمدينة العتيقة

240

طلب

صفقة

عروض

عادية

أشغال صيانة خزانات شبكة التنوير العمومي

120

إقتناء مواد كهربائية لصيانة شبكة التنوير العمومي بمدينة تونس
بشارع الحبيب بورقيبة

120

تجديد شبكة التنوير العمومي بشارع النخيل بالطاقة الفولطا ضوئية

120

تهيئة الطرقات واألرصفة وتصريف مياه األمطار ببعض األنهج

240

إدارة النظافة

إدارة التنوير العمومي

طلب

صفقة

عروض

عادية

طلب

صفقة

عروض

عادية

طلب

صفقة

عروض

عادية

طلب

صفقة عادية

تمويل ذاتي
تمويل ذاتي
تمويل ذاتي
تمويل ذاتي

24/02/2020
2020/03/09
2020/01/30
2020/02/24

05/03/2020
2020/03/18
2020/02/10
2020/03/01

2020/05/27

2020/04/06

2020/05/29

2020/04/20

2020/04/23

2020/03/12

2020/05/28

2020/04/01

2020/06/15
2020/06/18
2020/05/11
2020/06/17

2020/06/16
19/06//2020
2020/05/12
2020/06/18

2020/07/01
2020/07/06
2020/06/01
2020/07/03

2020/07/16
2020/07/24
2020/06/16
2020/07/20

إدارة الطرقات
بمختلف الدوائر البلدية لمدينة تونس ( 3أقساط)

تمويل ذاتي

2020/04/15

2020/04/20

2020/06/30

2020/05/20

2020/07/17

2020/07/20

2020/08/05

2020/08/22

عروض

إدارة حماية المحيط الحضري
إقتناء مبيدات حشرية

150

اقتناء معدات لمقاومة الحشرات

120

تهيئة مدارج خارجية بهضبة برج فليفل من منطقة الرابطة

120

تغيير الصابورة الالمعة لملعب الشادلي زويتن

180

تهيئة مالعب أحياء بكل من حي الخضراء وملعب الرقبي
بالمركب الرياضي الحرايرية

150

طلب

إجراءات

عروض

مبسطة

تمويل ذاتي

2020/02/10

2020/02/10

2020/03/11

طلب

صفقة

عروض

عادية

تمويل ذاتي

2020/02/03

2020/02/15

2020/03/16

طلب

صفقة

تمويل ذاتي

2020/02/10

2020/02/15

2020/03/16

عروض

عادية

طلب

صفقة

وزارة الشباب

2020/02/05

2020/02/16

2020/03/17

عروض

عادية

والرياضة

طلب

صفقة

بلدية تونس

عروض

عادية

البرنامج الجهوي

2020/04/18
2020/04/15

2020/04/29

2020/04/19

2020/04/30

2020/05/20

2020/04/30

2020/05/20

2020/06/01

2020/05/04

2020/05/20

2020/06/05

2020/05/06

2020/05/25

2020/06/11

اإلدارة الفرعية للدراسات واألشغال الجديدة

2020/02/05

2020/02/16
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18/03/2020

17/04/2020

2020/04/20
2020/04/20

2020/05/05
2020/05/05

2020/05/06

2020/05/25

2020/06/11

موضـــــوع الصفقـــة

آجال
اإلنجاز

طريقة
اإلبرام

اإلجراءات

مصدر
التمويل

)باليوم(
تغليف مجموعة من مالعب كرة القدم بالعشب اإلصطناعي حي
ابن خلدون والمدار المحيط بملعب علي بلهوان وسيدي العلوي
وحي هالل

150

طلب

صفقة

وزارة الرياضة

عروض

عادية

البرنامج الجهوي

طلب

إجراءات

عروض

مبسطة

طلب

صفقة

تمويل ذاتي

عروض

عادية

البرنامج الجهوي

التاريخ التقديري
إلعداد كراس
الشروط

لإلعالن عن
المنافسة

لفتح
العروض

2020/02/17

2020/02/27

2020/03/30

لتعهد لجنة
الشراءات
بالملف

إلحالة الملف
على لجنة
الصفقات

إلجابة
لجنة
الصفقات

لنشر
نتائج
المنافسة

لتبليغ
الصفقة

2020/04/30

2020/05/18

2020/05/19

2020/05/29

لبداية اإلنجاز

2020/06/15

للتنمية

أشغال بناء حجرات مالبس وأدواش والفضاءات الصحية بمصلحة

240

تهيئة المالعب المجاورة لقاعة الرياضات الفردية بالكبارية

150

مقاومة الحشرات بالبلفدير
والتغليف افصطناعي لمالعب كرة اليد وكرة السلة المجاورين للمركب
الشبابي بالكبارية وتهيئة وتعشيب ملعب لكرة القدم المصغرة بالوردية4

تمويل ذاتي

03,/03/2020
2020/04/01

2020/03/16
2020/04/15

2020/04/16

2020/05/06

2020/05/15

2020/05/25
2020/06/15

2020/07/03

2020/07/06

2020/06/12
2020/07/23

2020/06/22
2020/08/10

للتنمية

بالكبارية

تهيئة بعض المستودعات البلدية (الفسقية والوردية وباب العسل)

240

تهيئة المالعب المجاورة لمنتزه  15أكتوبر بالوردية وتهيئة

120

المالعب الفرعية بالملعب البلدي بالوردية

تهيئة بالمسرح البلدي

180

تهيئة بالمسبح البلدي بالقرجاني

200

أشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي التحرير

180

تهيئة الفضاء البديل بحي اإلنطالقة بالعمران األعلى

240

أشغال تهيئة مالعب رياضية بمركب باب العسل

150

أشغال تهيئة السوق البلدي بحي ابن خلدون 1

180

تهيئة قاعة الرياضات الفردية بالحرايرية

180

أشغال تهيئة وتوسعة بمقر الدائرة البلدية بالسيجومي

180

أشغال تأهيل شبكة الحماية من الحرائق بسوق المنصف باي

180

أشغال تهيئة مالعب أحياء بكل من الكبارية والعمران والوردية

120

أشغال تهيئة بملعب الشادلي زويتن

180

أشغال تهيئة وتوسعة السوق البلدي بجبل الجلود

300

طلب

صفقة

عروض

عادية

طلب

اجراءات

عروض

مبسطة

طلب

اجراءات

عروض

مبسطة

طلب

صفقة

عروض

عادية

طلب

صفقة

عروض

عادية

طلب

صفقة

عروض

عادية

طلب

إجراءات

عروض

مبسطة

طلب

صفقة

عروض

عادية

تمويل ذاتي
تمويل ذاتي
تمويل ذاتي
تمويل ذاتي
تمويل ذاتي
تمويل ذاتي
تمويل ذاتي
تمويل ذاتي

طلب

إجراءات

البرنامج الجهوي

عروض

مبسطة

للتنمية

طلب

إجراءات

تمويل ذاتي

عروض

مبسطة

طلب

إجراءات

عروض

مبسطة

طلب

صفقة

عروض

عادية

طلب

صفقة

عروض

عادية

طلب

صفقة

عروض

عادية

تمويل ذاتي
تمويل ذاتي
تمويل ذاتي
تمويل ذاتي

2020/04/01
2020/04/07

2020/04/15
2020/04/15
2020/04/22
2020/04/27
01/04/2020

2020/05/04
2020/04/30
2020/04/01
2020/06/01

2020/06/15
2020/07/01
2020/08/03

2020/04/15
2020/04/21

2020/04/30
2020/04/30
2020/05/04
2020/05/11
2020/04/15

2020/05/15
2020/05/14
2020/04/15
2020/06/15

2020/06/30
2020/07/15
2020/08/15
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2020/05/15
21/05/20250

2020/05/29

2020/06/15
2020/06/26

2020/07/10

2020/06/11

2020/07/13

2020/07/16

2020/07/30
2020/08/17
2020/09/14

2020/07/27
2020/07/29

2020/07/30

2020/06/12

2020/06/15

2020/05/18

2020/07/17
2020/07/07

2020/06/04

2020/06/15

2020/07/17

2020/06/29

2020/06/01

2020/05/15

2020/07/01

2020/07/02

2020/07/26
2020/07/30
2020/07/31
2020/06/25

2020/07/29

2020/08/18

2020/07/13

2020/08/19
2020/07/29
2020/06/30

2020/06/18

2020/08/31

2020/08/17

18/09/2020 28/08/2020
2020/10/05
2020/10/19

2020/10/23
2020/05/01

2020/09/21
2020/10/26
2020/11/06

2020/07/20
2020/08/03

2020/08/05
2020/08/14
2020/08/18
2020/08/17
2020/07/10

2020/09/04
2020/08/14
2020/07/16
2020/09/15

2020/10/07
2020/11/16
2020/11/25

2020/08/10
2020/08/17

2020/08/13
2020/08/28
2020/08/31
2020/08/31
2020/07/20
2020/09/24

2020/08/24
2020/07/28
2020/09/28

2020/10/19
2020/11/30
2020/12/10

موضـــــوع الصفقـــة

آجال
اإلنجاز

طريقة
اإلبرام

اإلجراءات

مصدر
التمويل

)باليوم(

التاريخ التقديري
إلعداد كراس
الشروط

لإلعالن عن
المنافسة

لفتح
العروض

2020/02/10

2020/02/13

2020/03/23

لتعهد لجنة
الشراءات
بالملف

إلحالة الملف
على لجنة
الصفقات

إلجابة
لجنة
الصفقات

لنشر
نتائج
المنافسة

لتبليغ
الصفقة

2020/04/23

2020/05/05

2020/05/06

2020/05/20

لبداية اإلنجاز

اإلدارة الفرعية للتجهيز والشراءات
إقتناء أزياء العملة لبلدية تونس

90

إقتناء معدات التصرف اإلداري

30

إقتناء أثاث المكاتب

30

إقتناء لوازم المكاتب

30

طلب

صفقة

عروض

عادية

طلب

إجراءات

عروض

مبسطة

طلب

إجراءات

عروض

مبسطة

طلب

إجراءات

عروض

مبسطة

تمويل ذاتي
تمويل ذاتي
تمويل ذاتي
تمويل ذاتي

2020/02/28
2020/02/10
2020/05/20

2020/03/15
2020/02/13
2020/05/27

2020/04/15
2020/03/13
2020/06/26

2020/05/18

2020/05/04

2020/04/17

2020/03/31

2020/07/29

2020/07/17

2020/05/29
2020/04/28
2020/08/10

2020/05/29
2020/06/17
2020/06/12
2020/08/24

إدارة تهذيب البناء
تهيئة ساحة باب سويقة

210

طلب

صفقة عادية

تمويل ذاتي

2019/12/23

2019/12/27

2020/01/30

2020/03/19

2020/04/10

2020/04/13

2020/04/30

2020/05/20

اقتناء معدات صغيرة ومعدات الصيانة والتجهيز والبناء

45

طلب

صفقة عادية

نمويل ذاتي

2020/02/28

2020/03/15

2020/04/15

2020/05/29

2020/06/18

2020/06/19

2020/07/13

2020/07/30

اإلدارة الفرعية لصيانة المباني البلدية
صفقة الحقت بإدارة النظافة

عروض

