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مصدر طريقة آجال 
لبداية اإلنجازلتبليغلنشرإلجابةإلحالة الملف لتعھد لجنةلفتح لإلعالن عنإلعداد كراس التمويلاإلجراءاتاإلبراماإلنجازموضـــــوع الصفقـــة

الصفقةنتائج لجنة على لجنة الشراءات العروضالمنافسةالشروط(باليوم)
المنافسةالصفقاتالصفقاتبالملف

2017/11/162017/12/052018/01/042018/01/182018/01/252018/01/292018/02/152018/02/19تمويل ذاتيصفقة عاديةطلب عروض365التزود بإطارات مطاطية

2018/06/262018/07/092018/08/092018/08/272018/09/192018/09/202018/10/012018/11/05تمويل ذاتيصفقة عاديةطلب عروض100اقتناء وسائل نقل خفيفة :  **

اقتناء رافعة تيليسكزبية
اقتناء شاحنتين سلم

اقتناء سيارتين فورقونات

اجراءات طلب عروض365التزود ببطاريات مشحونة
مبسطة

2017/12/292018/01/152018/02/152018/02/222018/02/282018/03/052018/03/12تمويل ذاتي

2018/05/212018/05/292018/06/2824/07/201809/08/20182018/08/102018/08/232018/08/31تمويل ذاتيصفقة عاديةطلب عروض90اقتناء لوازم ومعدات إعالمية *(جديد)

2018/02/202018/03/062018/04/052018/04/302018/05/242018/05/252018/06/192018/07/10تمويل ذاتيصفقة عاديةطلب عروض300اقتناء وتركيز خزائن تحكم بالمفترقات المجھزة باشارات ضوئية

اقتناء وتركيز عالمات مرور  **
1 ق 150اقتناء وتركيز عالمات مرور عمودية

2018/03/072018/03/192018/04/192018/05/082018/05/212018/05/222018/05/292018/06/19تمويل ذاتيصفقة عاديةطلب عروض365اقتناء وتركيز عالمات مرورأفقية ق 2

2018/03/052018/03/152018/04/162018/05/082018/05/222018/05/292018/06/20تمويل ذاتيصفقة عاديةطلب عروض180ربط المقترقات بالحاسوب المركزي وتعديل المرور**

بإجراءات طلب عروض
مبسطة

2017/10/022017/10/272017/11/272017/12/282018/01/102018/01/192018/01/29تمويل ذاتي

بإجراءات طلب عروض
مبسطة

2018/03/212018/04/012018/04/302018/05/102018/05/152018/06/012018/06/20تمويل ذاتي

المخطط التقديري السنوي إلبرام الصفقات العمومية 
 لسنة 2018

المشتري العمومي : بلدية تونس

الھاتف : 96 024 206

التقديري التاريخ

365

365التزود بالقرط والتبن لتغذية حيوانات حديقة مدينة تونس *(جديد)

اإلدارة الفرعية للمعدات

إدارة اإلعالمية
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إدارة المرور والوقوف

إدارة حديقة الحيوانات
التزود بلحم الخيليات لتغذية حيوانات حديقة مدينة تونس



مصدر طريقة آجال 
لبداية اإلنجازلتبليغلنشرإلجابةإلحالة الملف لتعھد لجنةلفتح لإلعالن عنإلعداد كراس التمويلاإلجراءاتاإلبراماإلنجازموضـــــوع الصفقـــة

الصفقةنتائج لجنة على لجنة الشراءات العروضالمنافسةالشروط(باليوم)
المنافسةالصفقاتالصفقاتبالملف

والية تونسصفقة عاديةطلب عروض
2018/02/202018/02/262018/03/262018/04/192018/05/032018/05/042018/05/112018/05/20اعتمادات محالة120تھذيب الساحات والمساحات الخضراء

2018/01/312018/02/052018/03/052018/03/272018/04/052018/04/062018/04/132018/04/30بلدية تونسصفقة عاديةطلب عروض120تھذيب الساحات والمناطق  الخضراء

صندوق القروض

2018/10/152018/10/252018/11/262018/12/202018/12/282018/12/312019/01/072019/01/21تمويل ذاتيصفقة عاديةطلب عروض365صيانة المناطق الخضراء وتشذيب األشجار خالل سنة 2019

2017/11/202017/12/022018/01/122018/04/262018/05/232018/05/252018/06/102018/07/01تمويل ذاتيصفقةطلب120تخصيص خدمات التنظيف دائرة المنزه وباب البحر
عاديةعروض(اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية)

صفقة مجمعة القتناء مواد حديدية وكھربائية وصحية ومواد البناء لمختلف 
المصالح البلدية *(جديد)

2018/03/302018/04/222018/05/252018/07/022018/07/202018/07/232018/07/312018/08/20تمويل ذاتيصفقةطلب45

عاديةعروض
2018/05/172018/05/302018/06/292018/08/092018/08/102018/09/032018/09/17تمويل ذاتيصفقةطلبديسمبر شحن ونقل فضالت البناء والفضالت المنزلية *(جديد)

عاديةعروض
2018/04/302018/05/122018/06/192018/08/152018/08/312018/09/032018/09/142018/09/24تمويل ذاتيصفقةطلب120إقتناء معدات نظافة  (250 حاوية حديدية سعة 770 ل) **

عاديةعروض(اقتناء 20 صندوق عمالق سعة 30م3)

صفقةطلب
2018/03/262018/04/162018/05/162018/07/182018/08/092018/08/102018/08/232018/08/31تمويل ذاتيعاديةعروض240تجديد وتھذيب شبكة التنوير العمومي

تمويل ذاتيصفقةطلب
2018/01/302018/02/172018/03/192018/04/272018/05/172018/05/212018/06/062018/06/28عاديةعروض90إقتناء مواد كھربائية لصيانة شبكة التنوير العمومي بمدينة تونس

طلب
2018/02/152018/03/152018/03/302018/04/202018/04/232018/05/152018/06/01 30-01-2018تمويل ذاتيصفقة عاديةعروض365التزود بالمواد اإلسفلتية

تمويل ذاتيصفقة عاديةطلب365التزود بمواد حجرية
2018/02/152018/03/152018/03/302018/04/202018/04/232018/05/152018/06/01 30-01-2018عروض

2018/02/152018/02/252018/03/262018/04/162018/04/072018/05/082018/05/152018/06/04تمويل ذاتيصفقة عاديةطلب210تھيئة الطرقات واألرصفة (المنطقة الشمالية) الخضراء - المنزه - التحرير
عروضالعمران األعلى**

2018/02/152018/03/172018/04/172018/08/062018/06/282018/06/29تمويل ذاتيصفقة عاديةطلب210تھيئة الطرقات واألرصفة (المنطقة الجنوبية) الزھور - الحرايرية -
2018/08/062018/08/092018/08/102018/08/232018/09/03عروضجبل الجلود**

2018/03/152018/03/252018/04/252018/05/152018/05/312018/06/042018/06/252018/07/16صندوقصفقة عاديةطلب150تھيئة الطرقات واألرصفة ببعض الدوائر البلدية (باب البحر- باب سويقة
القروضعروضالمدينة - سيدس البشير - الوردية - السيجومي)

2018/01/022018/01/102018/02/102018/02/282018/03/152018/03/262018/04/09تمويل ذاتياجراءاتطلب120تھيئة الطرقات بالزرس بالمسلك السياحي بالمدينة
وزارة السياحةمبسطةعروض

إدارة حماية المحيط الحضري
إجراءاتطلب90إقتناء مبيدات حشرية ومبيدات لمقاومة القوارض

2018/01/152018/02/032018/03/052018/03/262018/04/162018/04/262018/04/14تمويل ذاتيمبسطةعروض

مصدر طريقة آجال 
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إدارة النظافة

إدارة التنوير العمومي

إدارة الطرقات

التقديري التاريخ

التقديري التاريخ

إدارة المنتزھات والمناطق الخضراء



لبداية اإلنجازلتبليغلنشرإلجابةإلحالة الملف لتعھد لجنةلفتح لإلعالن عنإلعداد كراس التمويلاإلجراءاتاإلبراماإلنجازموضـــــوع الصفقـــة
الصفقةنتائج لجنة على لجنة الشراءات العروضالمنافسةالشروط(باليوم)

المنافسةالصفقاتالصفقاتبالملف

إقتناءمادة زيت البارافين المستعملة في ميدان حفظ الصحة والصحة 
العمومية*(جديد)

إجراءاتطلب90

2018/03/092018/03/282018/04/262018/05/162018/06/012018/06/152018/06/29تمويل ذاتيمبسطةعروض

اإلدارة الفرعية للدراسات واألشغال الجديدة
2018/01/022018/01/102018/02/0929/03/20182018/04/072018/04/162018/05/15اجراءاتطلب180أشغال تھيئة مركز تجميع وتحويل الفضالت المنزلية بحي التحري

تمويل ذاتيمبسطةعروضالتحرير

2018/03/092018/03/172018/04/162018/05/312018/06/192018/06/202018/07/092018/08/30وزارة الرياضةصفقةطلب180تغيير الصابورة الالمعة لملعب الشادلي زويتن**
عاديةعروض

2018/04/042018/04/152018/05/162018/08/272018/08/312018/09/032018/09/172108/09/27وزارة الرياضةصفقةطلب150تغليف مجموعة من مالعب كرة القدم بالعشب اإلصطناعي حي الخضراء

البرنامج الجھويعاديةعروضوالحرايرية والعمران األعلى والطيب بن عمار وعلي بلھوان والكبارية
للتنميةوسيدي العلوي والزھور

2018/01/222018/01/292018/02/282018/04/202018/04/262018/05/122018/05/31بلدية تونسإجراءاتطلب150أشغال تھيئة مجموعة من المركبات الرياضية (ملعب الوردية وباب 

البرنامج الجھويمبسطةعروضالعسل والمركب الرياضي بالحرايرية وقاعة المالكمة  بمركب

للتنميةعلي بلھوان)

2018/04/102018/04/172018/05/162018/06/152018/06/292018/07/022018/07/132018/07/26إجراءاتطلب180تھيئة مجموعة من مالعب أحياء(المنزه 9 وحدائق المنزه

البرنامج الجھويمبسطةعروضوحي الخضراء وحي ابن سينا والحرايرية) ***

2018/04/102018/04/162018/05/162018/07/242018/08/312018/09/032018/09/172018/10/06إجراءاتطلب150تھيئة  مستودع النظافة بمنبليزير وحي الخضراء

تمويل ذاتيمبسطةعروضوواد السبعي 

2018/02/232018/03/062018/04/062018/08/072018/08/312018/09/032018/09/142018/10/02صفقةطلب30اعالن دعوة لتقديم لبات إلختيار مصممين إلعداد دراسة 

تمويل ذاتيعاديةعروضفنية لمشروع بناء مسبح بلدي بمنطقة العمران

2018/02/232018/03/072018/04/102018/08/072018/08/312018/09/032018/09/142018/10/02تمويل ذاتيصفقةطلب30اعالن دعوة لتقديم لبات إلختيار مصممين إلعداد دراسة 

عاديةعروضفنية لمشروع بناء مقر جديد للدائرة البلدية بالحرايرية

2018/07/302018/08/142018/09/142018/10/162018/10/312018/11/012018/11/202018/11/30تمويل ذاتيصفقةطلب330اعادة بناء الجزء المنھار لسوق المنصف باي **
عاديةعروض

2018/04/302018/05/212018/06/212018/07/302018/08/012018/08/142018/09/03تمويل ذاتيإجراءاتطلبتھيئة مجموعة من المدارج بالطريق العمومي (برج فليفل

مبسطةعروض120وبطحاء المصمودي ونھج الساحل)واقامة حائط سائد  حول

 ملعب التحرير العلوي **
2018/06/072018/06/112018/07/112018/08/202018/09/062018/09/072018/09/142018/09/30تمويل ذاتيصفقةطلب330أشغال بناء سوق بلدي بالزھور الثالث **

عاديةعروض

2018/05/072018/05/142018/06/142018/08/302018/08/172018/08/202018/08/272018/09/17تمويل ذاتيصفقةطلب150أشغال تھيئة السوق البلدي بحي ھالل **
عاديةعروض

2018/05/072018/05/142018/06/142018/08/302018/08/172018/08/202018/08/272018/09/17تمويل ذاتيصفقةطلب240أشغال تھيئة السوق البلدي بنھج المر **
عاديةعروض

2018/06/072018/06/112018/07/112018/08/202018/09/062018/09/072018/09/142018/09/30تمويل ذاتيصفقةطلب330أشغال بناء سوق بلدي بجبل األحمر **
عاديةعروض

2018/07/062018/07/132018/08/142018/09/132018/09/282018/10/012018/10/132018/10/30تمويل ذاتيصفقةطلب180أشغال تھيئة وتوسعة السوق البلدي بالزياتين **
عاديةعروض

330أشغال تھيئة ملعب فرعي بملعب الشادلي زويتن *(جديد)
تمويل ذاتيإجراءاتطلب

2018/04/302018/04/212018/06/212018/07/202018/07/232018/08/072018/08/22
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مصدر طريقة آجال 
لبداية اإلنجازلتبليغلنشرإلجابةإلحالة الملف لتعھد لجنةلفتح لإلعالن عنإلعداد كراس التمويلاإلجراءاتاإلبراماإلنجازموضـــــوع الصفقـــة

الصفقةنتائج لجنة على لجنة الشراءات العروضالمنافسةالشروط(باليوم)
المنافسةالصفقاتالصفقاتبالملف

2018/04/302018/05/182018/06/182018/07/062018/07/232018/07/242018/08/102018/08/30تمويل ذاتيصفقةطلب300تھيئة فضاءات حيوانات بحديقة البلفدير **
عاديةعروض

2018/02/012018/02/232018/03/232018/04/252018/05/092018/05/172018/05/312018/06/18تمويل ذاتيإجراءاتطلب180تھيئة فضاءات إليواء منتصبين داخل محيط بلدية تونس **

مبسطةعروض(فضاء نھج المنجي سليم)

مصلحة الشراءات
***إقتناء معدات التصرف اإلداري

تم إقتناء معدات التصرف اإلداري في اطار استشارة

2018/07/162018/07/242018/09/032018/09/242018/09/282018/10/012018/10/082018/10/18تمويل ذاتيصفقةطلب80إقتناء أزياء العملة  **
عاديةعروض

2018/08/202018/09/032018/10/032018/10/232018/11/052018/11/122018/11/22تمويل ذاتيإجراءاتطلب30إقتناء أثاث المكاتب **
مبسطةعروض

2018/05/152018/05/312018/06/292018/08/062018/08/152018/08/202018/08/27تمويل ذاتيإجراءاتطلب30إقتناء لوازم المكاتب **
مبسطةعروض

إقتناء مواد التنظيف
***تم  إقتناء مواد التنظيف في اطار استشارة

إدارة  تھذيب البناء
2018/03/262018/04/012015/05/022015/06/152018/06/282018/06/292018/04/202018/05/10نمويل ذاتيصفقةطلب365ترميم وتھذيب سوق الشواشية

عاديةعروض

اإلدارة الفرعية لمباني البلدية
2018/02/092018/02/202018/02/232018/04/252018/05/252018/06/082018/06/29نمويل ذاتيإجراءاتطلب30صفقة مجمعة الحقت بصفقة ادارة النظافة

مبسطةعروض

اإلدارة الفرعية للموارد البشرية
2018/01/052018/01/152018/02/152018/03/012018/03/152018/03/162018/03/262018/04/10نمويل ذاتيصفقةطلب365خدمات حراسة 15 دائرة بلدية

عاديةعروض

اإلدارة الفرعية للقضايا والنزاعات
اختيار محامين انيابة بلدية تونس أمام المحاكم العدلية واإلدارية 

والعسكرية والتحكيم * (جديد) صفقة تخضع للجنة خاصة  بالھيأة العليا 
للطلب العمومي

نمويل ذاتيصفقةطلب1095

2018/04/232018/04/252018/05/302018/06/202018/07/232018/07/242018/07/302018/08/10
عاديةعروض

 تحيين (** )
صفقة جديدة (*)
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التقديري التاريخ
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