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                                                                         ةـيالتونس الجمهوريــة

 تونـس بلديـة            
 
 

 

 

 5102تقييم إنجاز الصفق ات العمومية لسنة  تقرير    
 

سنة ل 9301مر عدد طبقا لألعمال بمقتضيات الدليل العملي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية و 
البلدية  ةلجنالكتابة مصلحة تقوم  تعلق بتنظيم الصفقات العموميةالم 4392مارس  90مؤرخ في  4392

عداد تقارير في الغرض وتنظيم أعمال لجنة مراقبة الصفقات كاقتراح  لمراقبة الصفقات بدراسة الملفات وا 
 .وتدوينها جدول األعمال وتنظيم الجلسـات وتحـرير المحاضر

 

 :على الرأي المسبق للجنة البلدية لمراقبة الصفقات  تعرض وجوباو 
  .تقارير تقييم العروض وتقارير لجان المناظرات -
 .تقارير االنتقاء بالنسبة لطلبات العروض المسبوقة بانتقاء -
 .مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر -
الصفقة باعتبار المالحق حدود مبلغ  مشاريع مالحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إال إذا فاق -

 .اختصاصها
 .مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر -
 .ا بالنظرـراجعة لهـالصفقات ال ذ أو خالصـرام أو تنفيـداد أو إبـزاع يتعلق بإعـل مشكل أو نـك -
 .التقديرات األولية لألشغال التي تنجز مباشرة -

 

 1012 للصفقات بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة لذلك، وخـالل سنةتلتئم جلسـات اللجنة البلدية 
   :تمت برمجة 

 11: عدد اجتماعات اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات
 11:  والدراسات  المختصة باألشغال للشراءاتاللجنة البلديـة عدد اجتماعات 
 11: الخدمات و  المختصة بالتزود بالمواد للشراءاتاللجنة البلديـة عدد اجتماعات 

 
I)  املف 66تم عرض  :صفقاتمراقبة اللاجتماعات اللجنة البلدية 

 ملفات 70 احتوى جدول األعمال على : 5612فيفري  60بتاريخ  1عدد  إجتماع
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  ملفا 11 احتوى جدول األعمال على:  5612 مارس 16بتاريخ  5عدد  إجتماع
  ملفات 07 األعمال على احتوى جدول:  5612 أفريـل 12بتاريخ  3عدد  إجتماع
  ملفات 02 احتوى جدول األعمال على:  5612 ايـم 60بتاريخ  1عدد  إجتماع
  ملفا 12 احتوى جدول األعمال على:  5612 وانـج 36بتاريخ  2عدد  إجتماع
  ملفا 16 احتوى جدول األعمال على:  5612 أوت 11بتاريخ  0عدد  إجتماع
  ملفات 00 احتوى جدول األعمال على:  6125 سبتمبر 60بتاريخ  7عدد  إجتماع
 ملفات 06 احتوى جدول األعمال على:  5612 رـأكتوب 60بتاريخ  0عدد  إجتماع
 ملفا 11 احتوى جدول األعمال على:  5612 نوفمبر 51بتاريخ  0عدد  إجتماع
  ملفا 11 احتوى جدول األعمال على:  5612 ديسمبر 3بتاريخ  16عدد  إجتماع
 ت ملفا 00 احتوى جدول األعمال على:  5612 ديسمبر 10بتاريخ  11 عدد إجتماع

 
  

 أنواع الملفات المعروضة
مراقبة على اللجنة البلدية لوملف المخطط التقديري السنوي البرام الصفقات  املف 03تم عرض 

 : موزعة كاآلتي لصفقاتا
 

مشروع صفقة 
 بالتفاوض المباشر

 تقييمتقرير 
 العروض

تقرير فرز 
 حاتترش

ختم  ملحق مذكرة
 نهائي

 المجموع

3 51 5 3 56 10 00 
 

 : مالحظة 
 وهي هنالك ملفات تم عرضها على اللجنة مرتين

 كتقرير تقييم والمرة الثانية كملحقالمرة األولى تم عرضه  0الملف عدد  -1
 مذكرةكملحق والمرة الثانية المرة األولى تم عرضه  7الملف عدد  -1

 1عدد  والمرة الثانية ملحق 1عدد  ملحقمرة األولى التم عرضه  15الملف عدد  -6

 1عدد  والمرة الثانية ملحق 1عدد  ملحقالمرة األولى تم عرضه  13الملف عدد  -1
 1عدد  والمرة الثانية ملحق 1عدد  ملحقالمرة األولى تم عرضه  11الملف عدد  -2
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 :اللجنة البلدية للصفقاترأى 

 
 

 المجموع إرجاء الملف افقةعدم المو  أحيطت اللجنة علما الموافقة
07 3 5 10 06 
 

 : مالحظة 
 

 :وهيأكثر من مرة هنالك ملفات تم عرضها على اللجنة 
 

 .مرات وحضي بالموافقة (6)تم عرضه  1الملف عدد *

 .مرتين وحضي بالموافقة (1)تم عرضه  0الملف عدد *

 .مرتين وحضي بالموافقة (1)تم عرضه  7الملف عدد *

 .حضي بالموافقةوالمرة الثانية ه ؤ رجاإمرتين المرة األولى تم  (1)م عرضه ت 0الملف عدد *
 1عدد  والمرة الثانية ملحق 1عدد  ملحقمرتين المرة األولى  (1) عرضه تم 15الملف عدد *

 1عدد  والمرة الثانية ملحق 1عدد  ملحقمرتين المرة األولى  (1) عرضه تم 13الملف عدد *
 1عدد  والمرة الثانية ملحق 1عدد  ملحقمرتين المرة األولى  (1) عرضه تم 11الملف عدد *
 .مرتين المرة األولى تم إرجاؤه والمرة الثانية حضي بالموافقة (1) عرضه تم 10الملف عدد *
 .مرتين المرة األولى تم إرجاؤه والمرة الثانية تم إرجاؤه (1)تم عرضه  56 عدد الملف*
 .ن المرة األولى تم إرجاؤه والمرة الثانية حضي بالموافقةمرتي (1)تم عرضه  51 عدد الملف*
 مرات المرة األولى طلب عروض غير مثمر حضي بالموافقة (1) تم عرضه 50الملف عدد *

 .بالموافقة حضي الرابعة والمرة إرجاؤه تم الثالثة المرة األسعار مناقشة على الموافقة المرة الثانية

   1عــدد  القســط الثانيــة المــرة ،بالموافقــة حضــي األولــى المــرة :تمــرا (6) تــم عرضــه 33الملــف عــدد *
المـرة  ،المـرة الرابعـة تـم إرجـاؤه ،المـرة الثالثـة تـم إرجـاؤه ،حضـي بالموافقـة 1والقسـط عـدد  تم إرجاؤه

  .الخامسة قررت اللجنة عدم الموافقة
والمــرة الثانيــة  ســعاراأل مناقشــة علــى مــرتين المــرة األولــى الموافقــة (1)تــم عرضــه  37الملــف عــدد *

 .حضي بالموافقة
 .مرتين المرة األولى تم إرجاؤه والمرة الثانية حضي بالموافقة (1)تم عرضه  30الملف عدد *
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 تـم إرجـاؤه المـرة الثالثـة المـرة الثانيـةمـرات المـرة األولـى تـم إرجـاؤه  (6) تم عرضه 26الملف عدد *

 .بالموافقة حضي

 المـرة الثالثـة المرة األولى تم إرجاؤه والمرة الثانيـة تـم إرجـاؤهات مر  (6)تم عرضه  21الملف عدد *

 .بالموافقة حضي
ــف عــدد * مــرتين المــرة األولــى تــم إرجــاؤه والمــرة الثانيــة حضــي بالموافقــة  (1)تــم عرضــه  22المل

 .واعتباره غير مثمر

 .بالموافقة مرتين المرة األولى تم إرجاؤه والمرة الثانية حضي (1)تم عرضه  20الملف عدد *

 

تــم  وملفــا هنالــك ملفــات تــم عرضــها أكثــر مــن مــرة علــى أنظــار اللجنــة  الــثالو وســتونمــن بــين 
ـــيمرير اوتقـــأبالتفـــاوض المباشـــر  اتالنظـــر فيهـــا فـــي شـــكل صـــفق ـــيم ترشـــحات  أوالعـــروض  تقي تقريـــر تقي

متابعـة الصـفقات المعروضـة علـى اللجنـة " 1ة بالجـدول عـدد لمفصـ أو مذكرات ةم نهائياختأحق أو أومال
 ".1012لصفقات طيلة سنة مراقبة االبلدية ل
 
 ات المعروضةع الملفاو أن
 

 

تقرير  
 ترشحات

تقرير 
 تقييم

ختم  ملحق
 نهائي

 صفقة بالتفاوض
 المباشر

 المجموع مذكرات

  1 1 0 7 16  التزود بمواد وخدمات
  1 1 0 11 11  أشغــال

     1  1 درســات
        مجال اإلعالمية واإلتصال

 00 3 3 10 56 51 5 المجموع
 

 بالنسبة للمشاريع الجديدة طريقــة اإلبـرام
 .1012العروض سنة  تقييموعرض تقرير  1011طلبات عروض تم اإلعالن عنها في سنة  6  -
 .لجنةال أنظار على العروض تقييموعرض تقرير  1012 عنها سنة اإلعالن تم عروض طلب 11 -
 .صفقات بالتفاوض المباشر 6 -
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 .إعالن ترشحاتصفقات عن طريق  1 -
 
 

 :المشاريع الغير المثمرة
 .طلبات عروض غير مثمرة 1: بالنسبة لألشغال 

 غير مثمرة أقساط 1وعروض غير مثمرة  طلب( 1): بالنسبة للتزود بمواد وخدمات 
 
 

 توزيع الملفات المعروضة على اللجنة حسب المصالح
 

 ملفات 15:  دارة الطرقات واألرصفةإ

 ملفات 2 : إدارة التنوير العمومي

 ملف 3: إدارة المرور والوقوف

 ملفات 1:  والتجديد العمرانيلتهذيب ادارة إ

 ملف 1:  إدارة المنتزهات و المناطق الخضراء

 ملفات  1:  إدارة النظافة

 ملفا 11:  إدارة البناء

 اتملف 1:  إدارة حفظ الصحة

 ملف 1:  حديقة الحيوانات إدارة

 ملفات 7: اإلدارة الفرعية للمعدات

 ملفات 3: مصلحة الشراءات

 ملف 1: مصلحة صيانة المباني

 اتملف 1: مصلحة الحالة المدنية والمقابر
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تعلـــق الم 4392مــارس  90مــؤرخ فــي  4392لســنة  9301مــر عــدد ألمــن ا 03للفصــل طبقــا 
تتـولى . شـراءات خاصـة بالصـفقات الخاضـعة لءجـراءات المبسـطة تيلجنت ببلدية حدثأ بتنظيم الصفقات

لجنــة الشــراءات فــتو الظــروف وتقيــيم العــروض طبقــا للمنهجيــة المحــددة وتقتــرح علــى المشــتري العمــومي 
هذه اللجنة دراسة مالحق الصفقات وكـل مشـكل أو  الكما تتو  .إسناد الصفقات في شأن الطلبات المذكورة

ب رام وتنفيذ وخالص وختم هذه الصـفقات وتقـّدم مقترحـات لحـّل الخالفـات أو المسـائل نزاع يتعّلق بإعداد وا 
الخاضــعة لءجــراءات تمـت برمجــة عــدة اجتماعـات للنظــر فــي الملفـات   4392وخــالل ســنة . المطروحـة
 :كما يلي المبسطة

II)  املف 17تم عرض  : للشراءات الخاصة باألشغالاجتماعات اللجنة البلدية 
 ملفان 01 احتوى جدول األعمال على : 5612 جانفي 55بتاريخ  1د عد إجتماع
  ملف 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 فيفري 65بتاريخ  5عدد  إجتماع
 ملف 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 أفريل 57بتاريخ  3عدد  إجتماع
 تاملف 06 احتوى جدول األعمال على:  5612 ماي 10بتاريخ  1عدد  إجتماع
 تملفا 07 احتوى جدول األعمال على:  5612 جويلية 61بتاريخ  2عدد  إجتماع
  انملف 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 أكتوبر 61بتاريخ  0عدد  إجتماع
 ملف 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 نوفمبر 15بتاريخ  7عدد  إجتماع
 انملف 01 األعمال علىاحتوى جدول :  5612 نوفمبر 52بتاريخ  0عدد  إجتماع
 ناملف 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 ديسمبر 0بتاريخ  0عدد  إجتماع
 اتملف 06 احتوى جدول األعمال على:  5612 ديسمبر 12بتاريخ  16عدد  إجتماع
 ملف 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 ديسمبر 10بتاريخ  11عدد  إجتماع

 
 
 

  طريقــة اإلبــرام
 

  .لب عروض ط 11 -
 .بالتفاوض المباشر ةصفق 01 -
 .صفقات عن طريق استشارة موسعة 01 -
 

 أنواع الملفات المعروضة
 مذكرة 61
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 ملحق 61

 أختام نهائية 60

 تقييمتقرير  11
 

 توزيع الملفات المعروضة على اللجنة حسب المصالح
 

 نملفا 65: إدارة التنوير العمومي 

 ملف 61:إدارة المرور والوقوف 

 ملف 61: إدارة التهذيب والتجديد العمراني 

 ملفات 60: إدارة المنتزهات و المناطق الخضراء 

 تملفا 60: إدارة البناء 

 ملف 61: مصلحة الحالة المدنية والمقابر

III)  املف 10 عرض تم :للشراءات الخاصة بالتزود بمواد وخدماتاجتماعات اللجنة البلدية 
 ملف 01 احتوى جدول األعمال على : 5612 جانفي 57اريخ بت 1عدد  إجتماع
 ملفان 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 أفريل 16بتاريخ  5عدد  إجتماع
 اتملف 06 احتوى جدول األعمال على:  5612 ماي 15بتاريخ  3عدد  إجتماع
 ملف 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 ماي 50بتاريخ  1عدد  إجتماع
 ملفات 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 جوان 65بتاريخ  2عدد  إجتماع
  ملف 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 جوان 62بتاريخ  0عدد  إجتماع
 ملفان 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 جويلية 61بتاريخ  7عدد  إجتماع
 ملف 10 احتوى جدول األعمال على:  5612 جويلية 60بتاريخ  0عدد  إجتماع
 ملف 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 أوت 50بتاريخ  0عدد  إجتماع
 ملف 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 أكتوبر 61بتاريخ  16عدد  إجتماع
 ملف 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 أكتوبر 50بتاريخ  11عدد  إجتماع
 ملف 01 ألعمال علىاحتوى جدول ا:  5612 أكتوبر 36بتاريخ  15عدد  إجتماع
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 ملفان 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 ديسمبر 61بتاريخ  13عدد  إجتماع
 ملف 01 احتوى جدول األعمال على:  5612 ديسمبر 55بتاريخ  11عدد  إجتماع

 
 

  طريقــة اإلبــرام
 . طلب عروض  12 -

 .صفقة بالتفاوض المباشر 06 -
 

 أنواع الملفات المعروضة
 هائيةأختام ن 61

 عقد صفقة بالتفاوض المباشر 65

 تقييمتقرير  11

 ملحق 61
 

 توزيع الملفات المعروضة على اللجنة حسب المصالح
 

 ملفات 63: اإلدارة الفرعية للمعدات

 ملفان 65: إدارة حديقة الحيوانات 

 ملف 61: إدارة التنوير العمومي 

 ملفان 65: إدارة المنتزهات و المناطق الخضراء 

 ملف 3:لمرور والوقوف إدارة ا

 ملف 61:  التنميةإدارة 

 ملفات  63: إدارة النظافة 
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 ملف 61: إدارة حفظ الصحة 

 ملف  61: مصلحة الشراءات

 انملف 65: مصلحة صيانة المباني

 


