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المنافسة
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بالملف

إلحالة الملف 
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الصفقات

إلجابة لجنة 

الصفقات
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المنافسة
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقة

ابرام عقد التامين العشري لجسور ومنشات فنية  تابعة 

:للمشاريع التالية  

إنجاز جسرين فوالذيين من نوع: 01قسط عدد

BOW-STRING لعبور قنال الديوان الوطني للتطهير 

.على مستوى نهجي القرش األكبر و غانا بوالية تونس 

 533مضاعفة الطريق المحلية  :02قسط عدد 

و وصلة المرفأ المالي بأريانة

 - 

طلب عروض 

 - 05/10/202127/10/202128/10/202104/11/2021 - 17/05/202101/07/202105/08/2021الميزانيةعاديةمفتوح

ابرام عقد التامين العشري لجسور ومنشات على 

: مستوى الطرقات التالية 

 والطريق 10الطريق الرابطة  بين ط و   :01قسط عدد

. على مستوى مدخل المطار Xالشعاعية 

-X3محول  على مستوى تقاطع الطرقات   :02قسط عدد 

X20

31 بين ط ج X20الطريق الحزامية  :03قسط عدد

و المخرج الغربي 

 - 

طلب عروض 

 - 18/10/202102/11/202103/11/202110/11/2021 - 01/06/202105/07/202117/08/2021الميزانيةعاديةمفتوح

 كلم من طرقات المرقمة موزعة على 590 دراسة تهذيب 

 والية24
_

طلب عروض 

مفتوح
15/04/202105/05/202106/05/202111/05/202121/05/2021****12/02/202116/03/2021****ميزانية الدولةعادية

 2إلى  ( 21الحهوية  ) Xدراسة مضاعفة الطربق الحزامية 

X 3 و 8 مسالك في جزئها الفاصل بين الطريق الوطنية رقم 

(  452المحلية  )  X3الطريق الشعاعية 

_
طلب عروض 

مفتوح
06/05/202127/05/202128/05/202102/06/202114/06/2021****05/03/202106/04/2021****ميزانية الدولةعادية

  بالطريق الحزامية X20دراسة وصلة ربط الطريق الحزامية 

X30بوالية منوبة 
_

طلب عروض 

مفتوح
17/06/202108/07/202109/07/202115/07/202126/07/2021***16/04/202118/05/2021***ميزانية الدولةعادية

   جسر على  الطرقات المرقمة20دراسة انجاز  
-

طلب عروض 

مفتوح
24/05/202114/06/202115/06/202121/06/202101/07/2021****23/03/202122/04/2021***ميزانية الدولةعادية

  مع مختلف X20دراسة محوالت على الطريق الحزامية 

ي للعاصمة و الطريق السيارة   المخرج الغرب 
ن - A1الطرقات بي 

طلب عروض 

مفتوح
18/06/202109/07/202112/07/202119/07/202129/07/2021****16/04/202117/05/2021***ميزانية الدولةعادية

الدراسات

2021المخطط التقديري السنوي البرام الصفقات العمومية لسنة 

صالح الزواري: اسم المسؤول عن خلية الصفقات العمومية و لقبه اإلدارة العامة للجسور و الطرقات: المشتري العمومي

dgpc@mehat.gov.tn:         العنوان اإللكتروني71787069:           الفاكس 71842481: الهاتف

مصدر التمويلاإلجراءاتطريقة االبرامآجال اإلنجاز

التاريخ التقديري 

موضوع الصفقة

التأمين

وزارة التجهيز و اإلسكان والبنية التحتية

اإلدارة العامة للجسور و الطرقات

الجـــمـــهـــــوريــة الـتـــونــســــيـة  
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موضوع الصفقة

دراسة محولين على مستوى تقاطع الحزامية الخارجية مع 

- و مع شارع الشهداء بالمروج3الطريق الوطنية رقم
طلب عروض 

مفتوح
18/05/202108/06/202111/06/202118/06/202128/06/2021****16/03/202116/04/2021***ميزانية الدولةعادية

-دراسة حول اعداد ملف فني موحد خاص بالمنشآت المائية
طلب عروض 

مفتوح
19/07/202109/08/202111/08/202116/08/202126/08/2021****19/05/202118/06/2021***ميزانية الدولةعادية

دراسة الطريق الحزامية لمدينة تطاوين
-

طلب عروض 

مفتوح
01/07/202121/07/202122/07/202127/07/202106/08/2021****30/04/202101/06/2021***ميزانية الدولةعادية

 6مهمة تدقيق السالمة المرورية لمشاريع الطرقات المهيكلة 

: 2قسط  -  X2مضاعفة الطريق الشعاعية  : 1قسط: أقساط

الطريق : 3قسط -  117مضاعفة الطريق الجهوبة  رقم 

الطريق : 4قسط-  الحزامية الجنوبية لمدينة  سيدي بوزيد 

 3مشروع إنجاز : 5قسط- الحزامية الغربية لمدينة  مدنين 

محول : 6قسط- محوالت على الطريق الحزامية لمدينة سوسة 

 و الطريق الجهوية 1على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 

, ببراكة الساحل 28

01/04/202121/04/202122/04/202127/04/202107/05/2021****29/01/202102/03/2021***ميزانية الدولةاجراءات مبسطةطلب عروض-

 ن ك 11دراسة إلصالح مسار الطريق الوطنية رقم 

, بمنطقة عمدون من والية باجة136
  يوم60

طلب عروض 

مفتوح
03/05/202117/05/202101/06/202107/06/202114/06/2021***22/03/202121/04/2021بصدد االعدادالميزانيةعادية

دراسة لتعيين مكتب لدعم اإلدارة في خصوص تنفيذ عقد 

الجودة في مجال صيانة الطرقات
90

طلب عروض 

مفتوح
03/05/202117/05/202101/06/202107/06/202114/06/2021***22/03/202121/04/2021بصدد االعداد****عادية

90دراسة تدقيق معمق للجسر المتحرك ببنزرت
طلب عروض 

مفتوح
18/05/202108/06/202111/06/202118/06/202128/06/2021****16/03/202116/04/2021********عادية

 Base de)إنجاز دراسة قاعدة بيانات للمنشآت الفنية 

données des Ouvrages d'Art)

 270 و180بين 

يوم

طلب عروض 

مفتوح
03/08/202112/08/202123/08/202131/08/202110/09/2021***14/06/202114/07/2021بصدد االعدادالميزانيةعادية
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موضوع الصفقة

 -27مهمة المراقبة النجاز أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 

3قسط عدد 
465

طلب عروض 

مفتوح
31/05/202121/06/202122/06/202128/06/202108/07/2021***31/03/202130/04/2021-ميزانية الدولةعادية

465مهمة المراقبة النجاز أشغال الطريق الحزامية لجرجيس
طلب عروض 

مفتوح
31/05/202121/06/202122/06/202128/06/202108/07/2021***31/03/202130/04/2021-ميزانية الدولةعادية

شغال بناء الطريق ألشراف الفني إلمهمة المتابعة و ا

 Phase) ( أقساط2)السبيخة – السيارة تونس 

préqualification)

1200
طلب عروض 

وطني مضيق
- -20/04/202127/05/202110/06/2021-23/02/202125/03/2021جاهزةميزانية الدولةعادية

شغال بناء الطريق ألشراف الفني إلمهمة المتابعة و ا

 Phase)( أقساط2)السبيخة – السيارة  تونس 

Consultation)1200

طلب عروض 

عاديةوطني مضيق

23/09/202128/10/202115/11/202129/11/202115/12/2021-21/06/202123/08/2021جاهزةميزانية الدولة

– مهمة مراقبة الجودة ألشغال الطريق السيارة تونس 

( أقساط2)السبيخة 
1200

طلب عروض 

وطني مفتوح
07/06/202115/07/202116/08/202106/09/202115/12/2021-16/03/202103/05/2021جاهزةميزانية الدولةعادية

– مهمة مراقبة الجودة ألشغال الطريق السيارة السبيخة 

1200( أقساط2)جلمة 

طلب عروض 

عاديةوطني مفتوح
20/04/202127/05/202129/06/202115/07/202115/09/2021-02/02/202118/03/2021جاهزةميزانية الدولة

مهمة المراقبة الفنية ألشغال إنجاز الطريق السيارة تونس 

1200السبيخة- 

طلب عروض 

عاديةوطني مفتوح
18/06/202126/07/202125/08/202116/09/202115/12/2021-30/03/202117/05/2021جاهزةميزانية الدولة

مهمة المراقبة الفنية ألشغال إنجاز الطريق السيارة 

جلمة– السبيخة 
1200

طلب عروض 

وطني مفتوح
17/05/202128/06/202126/07/202117/08/202115/09/2021-01/03/202116/04/2021جاهزةميزانية الدولةعادية

 phaseمراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت 

préqualification  الجسر الرئيسي2 القسط 

طلب عروض 

مفتوح
31/05/202115/06/202115/07/2021***15/02/202101/04/2021جاهزةBEI/BADعادية

 phaseمراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت 

Consultation  الجسر الرئيسي2القسط 

طلب عروض 

مفتوح
08/11/202123/11/202103/12/202113/12/202113/01/2022***26/07/202109/09/2021جاهزةBEI/BADعادية

 phaseمراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت 

préqualification الربط الجنوبي1 القسط 

طلب عروض 

مفتوح
24/02/202111/03/202122/03/2021***09/01/202125/01/2021جاهزةBEI/BADعادية

 phaseمراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت 

consulation الربط الجنوبي1  القسط 

طلب عروض 

مفتوح
16/06/202101/07/202111/07/202121/07/202120/08/2021***31/03/202115/05/2021جاهزةBEI/BADعادية

 phaseمراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت 

préqualification الربط الشمالي1 القسط 

طلب عروض 

مفتوح
24/02/202111/03/202122/03/2021***09/01/202125/01/2021جاهزةBEI/BADعادية

 phaseمراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت 

Consultation الربط الشمالي1 القسط 

طلب عروض 

مفتوح
18/06/202105/07/202115/07/202126/07/202125/08/2021***01/04/202117/05/2021جاهزةBEI/BADعادية

 phaseمراقبة الفنية ألشغال جسر بنزرت 

préqualificationالجسر الرئيسي  

طلب عروض 

مفتوح
07/05/202124/05/202123/06/2021***20/01/202108/03/2021جاهزةBEI/BADعادية

 phaseمراقبة الفنية ألشغال جسر بنزرت 

Consultationالجسر الرئيسي 

طلب عروض 

مفتوح
20/09/202105/10/202115/10/202125/10/202124/11/2021***05/07/202119/08/2021جاهزةBEI/BADعادية

مشروع وصلة ربط مدينة )المراقبة التقنية للجسور 

للربط الشمالي و الجنوبي (بنزرت

طلب عروض 

مفتوح
07/06/202122/06/202102/07/202112/07/202111/08/2021***20/02/202106/04/2021جاهزةBEI/BADعادية

 تفاقية إطارية بالتراضي مع مركز تجارب و تقنيات‘

البناء لمرقبة جودة المواد و أشغال تهيئة المسالك الريفية
ميزانية الدولةبالتراضيبالتراضي سنوات3

مهمة المراقبة و االشراف لألشغال
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موضوع الصفقة

برنامج المنشآت -  والية11 جسر موزعة على 12أشغال بناء 

الحصة الثالثة- الفنية
_

طلب عروض 

مفتوح
عادية

FADES 

ouvrages
31/05/202121/06/202122/07/202128/07/202107/08/2021***19/03/202119/04/2021بصدد االعداد

طلب عروض 

مفتوح
BEI ( MR2)19/01/202105/03/202104/05/202124/05/2021عادية

23/06/202123/07/202112/08/2021

طلب عروض 

مفتوح
BEI ( MR2)10/03/202126/04/202125/06/202115/07/2021عادية

16/08/202115/09/202105/10/2021

1080( أقساط4)السبيخة – أشغال إنجاز الطريق السيارة تونس 
طلب عروض 

دولي مفتوح
عادية

FADES 

Tunis-Jelma
30/04/202107/06/202104/10/202105/11/202115/12/2021-16/02/202129/03/2021جاهزة

 عبر جسر 4وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة أ

3 &1:ثابت    قسطي الربط الشمالي والربط الجنوبي
BEI/BAD31/05/202130/06/202112/07/202122/07/202121/08/2021***13/01/202101/03/2021جاهزة

عاديةمفتوح600(الدفعة الثانية) كلم من المسالك الريفية 912أشغال تهيئة 

FKDEA 

(Pistes 

Rurales)

31/03/202115/04/202117/05/2021***02/08/202117/09/202122/09/202101/10/202118/10/2021

أشغال تهيئة مسلك جبل المغيلة بواليتي القصرين و سيدي 

بوزيد
17/08/202104/10/202108/10/202118/10/202101/11/2021***30/04/202117/05/202117/06/2021ميزانية الدولةعاديةمفتوح540

 (31-25ن ك ) 76أشغال سد الثغرات بالطريق الجهوية 

و بناء منشأة فنية على وادي مجردة
FADES 30/06/202115/07/202116/08/2021***18/10/202103/12/202108/12/202118/12/202103/01/2022عاديةمفتوح540

 - 20ن ك ) 970أشغال سد الثغرات بالطريق المحلية 

50,5)
720

طلب عروض  

مفتوح
30/11/202117/01/202224/01/202203/02/202218/02/2022***16/08/202131/08/202130/09/2021ميزانية الدولةعادية

: 2021برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 

التغليف بالخرسانة اإلسفلتية

 180 و120بين 

يوم

طلب عروض 

مفتوح
05/07/202116/07/202102/08/202109/08/202116/08/2021***19/04/202127/05/2021بصدد االعدادالميزانيةعادية

 7أشغال اإلنارة العمومية بواسطة الطاقة الشمسية في 

الجزء الثالث- واليات 
 يوم180

طلب عروض 

مفتوح
BEI11/01/202114/01/202116/02/202116/03/202102/04/202119/04/202126/04/202103/05/2021عادية

 يوم180إقتناء وتركيز آالت ثابتة لمراقبة وزن العربات بالطرقات
طلب عروض 

مفتوح
26/07/202130/07/202106/08/202116/08/202123/08/2021***01/06/202102/07/2021بصدد االعدادالميزانيةعادية

صيانة وإعادة تشغيل آلة ثابتة لمراقبة وزن العربات على 

مستوى قنطرة رادس حلق الوادي
  يوم120

طلب عروض 

مفتوح
26/07/202130/07/202106/08/202116/08/202123/08/2021***01/06/202102/07/2021بصدد االعدادالميزانيةعادية

 صفقة عامة للتزود بزيوت التشحيم
طلب عروض 

مفتوح
02/04/202122/04/202123/04/202103/05/202117/06/2021***12/02/202112/03/2021بصدد االعدادميزانية الدولةعادية

***اقتناء وسائل نقل لفائدة المشاريع الكبرى

طلب عروض 

19/04/202104/05/202107/05/202117/05/202124/05/2021***16/02/202117/03/2021بصدد االعدادالميزانيةعادية مفتوح

20/09/202130/09/2021

06/10/202112/10/202122/10/2021***جاهزةأشغال إنجاز الطريق الحزامية لجرجيس

13/09/2021***جاهزة3قسط عدد  -27أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 

اقتناء و صيانة معدات

األشغال
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