
      الجمهورية التونسية

وزارة التجهيز و اإلسكان و التعيئة الترابية

اإلدارة العامة للجسور و الطرقات

إلعداد كراسات 

الشروط
لفتح العروضلالعالن عن المنافسة

لتعهد لجنة 

الشراءات

إلحالة الملف على 

لجنة الصفقت
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقات

تأمين عشري لجسور و منشات فنية تابعة لمحول 

ط ج  ) Xعلى مستوى تقاطع الطريق الشعاعية 

(RN5E)و المخرج الغربي للعاصمة   (21

***
طلب عروض 

مفتوح
***05/03/201830/03/201801/04/201815/05/2018***03/01/201809/01/201814/02/2018الميزانيةعادية

:            تأمين عشري لجسور و منشات فنية 

 تابعة للطريق الرابطة بين البلديات 01قسط عدد 

        33 و ط ج Z4على مستوى تقاطع الطريق 

 02قسط عدد                                         

تابعة لمحول محمود الماطري على مستوى تقاطع :

(X20 - RL533 )

***
طلب عروض 

مفتوح
***02/04/201830/04/201802/05/201815/06/2018***20/01/201822/01/201805/03/2018الميزانيةعادية

   :         تأمين عشري لجسور و منشات فنية 

 تابعة لمحول على مستوى تقاطع 01قسط عدد 

                              (X2-X20)الطرقات 

مشروع الجسرين الفالذيين :  02قسط عدد 

BOWSTRING لعبور قنال الديوان الوطني 

للتطهير على مستوى نهجي القرش األكبر و غانا 

قسط عدد بوالية تونس                                

تابعة لمشروع مضاعفة الطريق المحلية  : 03

 و وصلة المرفأ المالي بأريانة533

***
طلب عروض 

مفتوح
***20/07/201820/08/201821/08/201821/09/2018***25/05/201828/05/201819/06/2018الميزانيةعادية

تأمين عشري لجسور و منشات فنية التابعة 

 و الطريق 10لمشروع الطريق بين ط و 

 على مستوى مدخل المطارXالشعاعية 

***
طلب عروض 

مفتوح
***21/09/201818/10/201819/10/201830/11/2018***27/07/201830/07/201821/08/2018الميزانيةعادية

   :         تأمين عشري لجسور و منشات فنية 

 تابعة لمحول على مستوى تقاطع 01قسط عدد 

                               (X3-X20)الطرقات 

تابعة لمشروع انجاز الطريق  : 03قسط عدد 

 و المخرج الغربي31 بين ط ج X20الحزامية 

***
طلب عروض 

مفتوح
***18/01/201915/02/201918/02/201915/03/2019***23/11/201826/11/201818/12/2018الميزانيةعادية

مصدر التمويلاإلجراءات

تأمين

الدراسات

2018المخطط 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

التاريخ التقديري
طريقة االبرامآجال اإلنجازموضوع الصفقة
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إلعداد كراسات 

الشروط
لفتح العروضلالعالن عن المنافسة

لتعهد لجنة 

الشراءات

إلحالة الملف على 

لجنة الصفقت
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقات

مصدر التمويلاإلجراءات

التاريخ التقديري
طريقة االبرامآجال اإلنجازموضوع الصفقة

 أقساط8موزعة على : الطرقات المهيكلة للمدن الكبرى

دراسة انجاز طريق حزامية  لمدينة  : 1قسط 

6ط و  - 17ط و  - 6ط و  - 17جندوبة ط و 

دراسة إانجاز طريق حزامية من  : 2قسط 

الجهة الجنوبية لمدينة سيدي بوزيد

دراسة منعرج توزر : 3قسط 

انجاز طريق حزامية من الناحية   : 4قسط 

الغربية لمدينة مدنين

دراسة منعرج الكريب بوالية سليانة : 5قسط 

 117مضاعفة الطريق الحهوية رقم  : 6قسط 

 28,5 و من ن ك 21 الى ن ك 0من ن ك 

 بوالية مدنين53الى ن ك 

المحوالت

دراسة انجاز  محوالت على مستوى  : 7قسط 

التقاطعات بالطريق الحزامية الحالية لمدينة 

سوسة

دراسة بناء منشأة فنية على مستوى  : 8قسط 

 28 والجهوية 1تقاطع الطريقين الوطنية 

ببراكة الساحل

دراسة الجدوى لتهيئة مفترق برج الوزير و 

مفترق العوينة
 يوما365

طلب عروض 

مفتوح
19/04/201809/05/201810/05/201816/05/201831/05/2018****28/02/201830/03/2018بصدد االعدادميزانية الدولةعادية

المساندة الفنية الدلرة الدراسات في متابعة 

مختلف الدراسات
 يوما365

طلب عروض 

مفتوح
10/04/201830/04/201801/05/201807/05/201822/05/2018****19/02/201821/03/2018بصدد االعدادميزانية الدولةصفقة اطارية

 يوما270 كلم من المسالك الريفية700دراسة تهيئة 
طلب عروض 

مفتوح
30/10/201819/11/201820/11/201826/11/201811/12/2018***10/09/201810/10/2018***ميزانية الدولةعادية

07/05/201813/05/2018 16/04/201806/05/2018*****10/02/201827/03/2018بصدد االعداد

تتراوح بين 

 و 240

 يوما365

طلب عروض 

مفتوح
28/05/2018ميزانية الدولةعادية
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إلعداد كراسات 

الشروط
لفتح العروضلالعالن عن المنافسة

لتعهد لجنة 

الشراءات

إلحالة الملف على 

لجنة الصفقت
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقات

مصدر التمويلاإلجراءات

التاريخ التقديري
طريقة االبرامآجال اإلنجازموضوع الصفقة

 -27مراقبة أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 

2قسط عدد 
765

طلب عروض 

مفتوح
12/05/201801/06/201802/06/201808/06/201823/06/2018***23/03/201822/04/2018-ميزانية الدولةعادية

مراقبة أشغال إنجاز منشأة فنية على الطريق 

 لربط مدينة قربص128الجهوية 
1110

طلب عروض 

مفتوح
28/03/201817/04/201818/04/201824/04/201809/05/2018***06/02/201808/03/2018ميزانية الدولةعادية

مراقبة أشغال مضاعفة المدخل الجنوبي لمدينة 

(الحصة الثانية  )صفاقس 
780

طلب عروض 

مفتوح
11/07/201831/07/201801/08/201807/08/201822/08/2018***22/05/201821/06/2018-ميزانية الدولةعادية

 محوالت على 4مهمة المراقبة ألشغال إنجاز 

الحصة  ) بصفاقس 4الطريق الحزامية كلم 

موزعة على قسطين (الثانية

1125
طلب عروض 

مفتوح
04/05/201824/05/201825/05/201831/05/201815/06/2018***15/03/201814/04/2018-ميزانية الدولةعادية

مهمة المراقبة النجاز أشغال مضاعفة الطريق 

 بوالية قابس16الوطنية 
468

طلب عروض 

مفتوح
24/03/201813/04/201814/04/201820/04/201805/05/2018***02/02/201804/03/2018-ميزانية الدولةعادية

مهمة المراقبة النجاز أشغال مضاعفة الطريق 

117الحهوية رقم -الرومانية 
585

طلب عروض 

مفتوح
21/06/201811/07/201812/07/201818/07/201802/08/2018***02/05/201801/06/2018-ميزانية الدولةعادية

- مهمة المراقبة ألشغال المدخل الجنوبي للعاصمة

 أقساط5

تتراوح بين 

 و 525

 يوما1125

طلب عروض 

مفتوح
04/07/201824/07/201825/07/201831/07/201815/08/2018***15/05/201814/06/2018***ميزانية الدولةعادية

مهمة المراقبة النجاز أشغال الطريق الحزامية 

لجرجيس
465

طلب عروض 

مفتوح
26/09/201816/10/201817/10/201823/10/201807/11/2018***07/08/201806/09/2018-ميزانية الدولةعادية

 -27مراقبة أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 

3قسط عدد 
765

طلب عروض 

مفتوح
22/09/201822/10/201823/10/201829/10/201813/11/2018***24/07/201823/08/2018-ميزانية الدولةعادية

 المراقبة الفنية ألشغال انجاز المنشآت الفنية في 

اطار مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة

تتراوح بين 

 و 525

 يوما1125

طلب عروض 

مفتوح
15/09/201805/10/201806/10/201812/10/201827/10/2018***27/07/201826/08/2018***ميزانية الدولةعادية

مراقبة أشغال وصلة ربط مدينة تطاوين 

1بالطريق السيارة أ
720

طلب عروض 

مفتوح
15/03/201820/04/201821/04/201827/04/201805/05/2018***27/12/201713/02/2018جاهزةBMعادية

مهمة المراقبة و االشراف على اشغال الطريق 

السبيخة- السيارة تونس 

طلب عروض 

مفتوح
FADES***01/06/201801/08/2018***31/08/201830/09/201801/10/201807/10/201822/10/2018عادية

تعيين مخبر لمراقبة أشغال الطريق السيارة 

السبيخة- تونس 

طلب عروض 

مفتوح
FADES***01/06/201801/08/2018***31/08/201830/09/201801/10/201807/10/201822/10/2018عادية

-المراقبة الفنية ألشغال  الطريق السيارة تونس 

 السبيخة

طلب عروض 

مفتوح
FADES***01/06/201801/08/2018***31/08/201830/09/201801/10/201807/10/201822/10/2018عادية

مهمة المراقبة و االشراف على اشغال الطريق 

جلمة- السيارة السبيخة  

طلب عروض 

مفتوح
BEI***01/11/201802/01/2019***01/02/201903/03/201904/03/201910/03/201925/03/2019عادية

تعيين مخبر لمراقبة أشغال الطريق السيارة  

جلمة- السبيخة 

طلب عروض 

مفتوح
BEI***01/11/201802/01/2019***01/02/201903/03/201904/03/201910/03/201925/03/2019عادية

مهمة المراقبة و االشراف لألشغال
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إلعداد كراسات 

الشروط
لفتح العروضلالعالن عن المنافسة

لتعهد لجنة 

الشراءات

إلحالة الملف على 

لجنة الصفقت
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقات

مصدر التمويلاإلجراءات

التاريخ التقديري
طريقة االبرامآجال اإلنجازموضوع الصفقة

المراقبة الفنية ألشغال  الطريق السيارة  

جلمة- السبيخة  

طلب عروض 

مفتوح
BEI***01/11/201802/01/2019***01/02/201903/03/201904/03/201910/03/201925/03/2019عادية

مراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت
طلب عروض 

مفتوح
BEI/BAD***01/06/201801/04/2019***01/05/201931/05/201901/06/201907/06/201922/06/2019عادية

مشروع وصلة ربط )المراقبة التقنية للجسور 

(مدينة بنزرت

طلب عروض 

مفتوح
BEI/BAD***01/06/201801/04/2019***01/05/201931/05/201901/06/201907/06/201922/06/2019عادية

الطريق السيارة تونس جلمة القسط األول 

السبيخة- تونس 

طلب عروض 

مفتوح
31/08/201830/09/201801/10/201807/10/201822/10/2018***01/06/201801/08/2018جاهزةFADESعادية

- الطريق السيارة تونس جلمة القسط الثاني السبيخة 

جلمة

طلب عروض 

مفتوح
01/02/201903/03/201904/03/201910/03/201925/03/2019***01/11/201802/01/2019جاهزةBEIعادية

 عبر 4وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة أ

جسر ثابت

إنتقاء أولي
طلب عروض 

مفتوح
30/08/201829/09/2018***01/06/201801/07/2018جاهزةBEI/BADعادية

01/10/201801/02/201901/04/201902/04/201910/04/201925/04/2019إستشارة المقاوالت

اقتناء سيارات
طلب عروض 

مفتوح
01/07/201831/07/201801/08/201807/08/201822/08/2018***02/05/201801/06/2018عادية

660وصلة ربط مدينة تطاوين
طلب عروض 

مفتوح
01/05/201821/05/201810/06/201816/06/201801/07/2018****16/01/201802/03/2018بصدد االعدادBMعادية

طلب عروض 

مفتوح
BEI23/02/201814/04/201814/05/201803/06/2018عادية

07/06/201807/07/201827/07/2018

توسيع و تدعيم و تصريف مياه األمطار ط ج 

8 بين حدود والية تونس و ط و 31
480

طلب عروض 

مفتوح
13/06/201803/07/201823/07/201829/07/201813/08/2018****15/03/201814/04/2018بصدد االعدادFKDعادية

 969تهيئة ط م  )تهيئة الطرقات بوالية بمدنين 

(967و ط م 
420

طلب عروض 

مفتوح
30/05/201819/06/201824/06/201830/06/201815/07/2018****01/03/201831/03/2018بصدد االعدادFADESعادية

13/03/201827/04/2018****27/05/201816/06/2018

20/06/201820/07/201809/08/201829/08/201804/09/201819/09/2018

األشغال

***  أقساط5- أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة

تتراوح بين 

 و 480

 يوما1080

بصدد االعداد

أشغال مضاعفة المدخل الشمالي الجنوبي 

(الحصة الثانية  )لمدينة صفاقس 
720

طلب عروض 

مفتوح
بصدد االعدادBEI ( MR2)عادية

16/08/201822/08/201806/09/2018
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إلعداد كراسات 

الشروط
لفتح العروضلالعالن عن المنافسة

لتعهد لجنة 

الشراءات

إلحالة الملف على 

لجنة الصفقت
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقات

مصدر التمويلاإلجراءات

التاريخ التقديري
طريقة االبرامآجال اإلنجازموضوع الصفقة

- أشغال بناء الجسور  برنامج المنشآت الفنية

الحصة االثانية

تتراوح بين 

 و 365

 يوما480

طلب عروض 

مفتوح
عادية

FADES 

ouvrages
25/09/201815/10/201820/10/201826/10/201810/11/2018***12/06/201827/07/2018بصدد االعداد

11/06/201826/07/2018****25/08/201814/09/2018

18/09/201818/10/201807/11/201827/11/201803/12/201818/12/2018

الحهوية رقم -أشغال مضاعفة الطريق الرومانية 

 كم6,3 بطول 117
540

طلب عروض 

مفتوح
03/08/201823/08/201828/08/201803/09/201818/09/2018***20/04/201804/06/2018بصدد االعدادFADES مقترح عادية

720
طلب عروض 

مفتوح
BEI ( MR2)14/05/201828/06/2018***28/07/201817/08/2018عادية

21/08/201820/09/201810/10/2018

- برنامج المنشآت الفنية- أشغال بناء الجسور 

الحصة االثالثة

تتراوح بين 

 و 365

 يوما480

طلب عروض 

مفتوح
عادية

FADES 

ouvrages
05/03/201925/03/201930/03/201905/04/201920/04/2019***20/11/201804/01/2019بصدد االعداد

28/08/201812/10/2018****11/11/201801/12/2018

05/12/201804/01/201924/01/201913/02/201919/02/201906/03/2019

 كلم من الطرقلت المرقمة 300أشغال تهذيب 

الحصة الرابعة-  والية11بــ 

تتراوح بين 

 و 420 

 يوما540

طلب عروض 

مفتوح
عادية

BAD( PMIR 

T4)
05/01/201925/01/201924/02/201902/03/201917/03/2019***17/09/201806/11/2018بصدد االعداد

30/11/201814/01/2019****13/02/201905/03/2019

09/03/201908/04/201928/04/201918/05/201924/05/201908/06/2019

720

BEI ( MR2)

بصدد االعداد

قسط  -27 أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 

3عدد 
30/10/201805/11/201820/11/2018بصدد االعداد

 4انجاز محوالت على الطريق الحزامية كلم 

(الحصة الثالثة  )بصفاقس 

طلب عروض 

مفتوح
BEI ( MR2)عادية

540أشغال إنجاز الطريق الحزامية لجرجيس
طلب عروض 

مفتوح
بصدد االعدادعادية

X2720 محوالت على الطريق الشعاعية 3انجاز 
طلب عروض 

مفتوح
بصدد االعدادBEI ( MR2)عادية
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إلعداد كراسات 

الشروط
لفتح العروضلالعالن عن المنافسة

لتعهد لجنة 

الشراءات

إلحالة الملف على 

لجنة الصفقت
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقات

مصدر التمويلاإلجراءات

التاريخ التقديري
طريقة االبرامآجال اإلنجازموضوع الصفقة

أشغال مضاعفة وصلة الساحل
طلب عروض 

مفتوح
BM***05/11/201820/12/2018***18/02/201910/03/201915/03/201921/03/201905/04/2019عادية

 كلم من المسالك الريفية بوالية 32إتمام تهيئة 

07بنزرت قسط عدد 
180

طلب عروض 

مفتوح
06/05/201826/05/201825/06/201801/07/201816/07/2018***16/01/201807/03/2018جاهزةBAD 6عادية

540 بوالية باجة76تطوير الطريق الجهوية رقم 
طلب عروض 

مفتوح
19/10/201808/11/201808/12/201814/12/201829/12/2018***01/07/201820/08/2018بصدد االعدادعادية

360أشغال تهيئة منعرج مدينة الفحص
طلب عروض 

مفتوح
BM31/01/201816/04/201815/06/2018***10/07/201816/07/201817/07/201823/07/201807/09/2018عادية

على شبكة  (GPRS)تركيز عدادات رقمية 

الطرقات
240

طلب عروض 

مفتوح
28/09/201818/10/201807/11/201813/11/201828/11/2018***28/06/201829/08/2018***الميزانيةعادية

إقتناء وتركيز آالت ثابتة لمراقبة وزن العربات 

بالطرقات
180

طلب عروض 

مفتوح
25/01/201914/02/201906/03/201912/03/201927/03/2019***25/10/201826/12/2018***الميزانيةعادية

 Caméras)تركيز كاميرات رقمية 

Numériques)  على شبكة الطرقات في

(قسط أول)إطار متابعة حركة المرور 

240
طلب عروض 

مفتوح
15/02/201907/03/201927/03/201902/04/201917/04/2019***15/11/201816/01/2019***الميزانيةعادية

- الصيانة الدورية لشبكة الطرقات و الجسور

التغليف بالخرسانة اإلسفلتية: 2018برنامج 
240

طلب عروض 

مفتوح
08/05/201828/05/201817/06/201823/06/201808/07/2018***05/02/201808/04/2018***الميزانيةعادية

 عى طول 204صيانة الطريق الجهوية رقم 

 كلم14
120

طلب عروض 

مفتوح
03/07/201823/07/201812/08/201818/08/201802/09/2018***02/04/201803/06/2018***الميزانيةعادية

إعادة طلب العروض في تكوين تقنيين في مادة 

التحاليل المخبرية

طلب عروض 

مفتوح
05/06/201825/06/201815/07/201821/07/201805/08/2018***05/03/201806/05/2018***هبةعادية

إعادة طلب العروض في تكوين تقنيين في مادة 

الرفع الطوبوغرافي

طلب عروض 

مفتوح
12/06/201802/07/201822/07/201828/07/201812/08/2018***12/03/201813/05/2018***هبةعادية

 سنوات3صفقة عامة للتزود بزيوت التشحيم
طلب عروض 

مفتوح
02/04/201822/04/201822/04/201823/04/201824/04/2018***12/02/201822/03/2018بصدد االعدادميزانية الدولةعادية

إقتناءات

تكوين اإلطارات
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