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إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

قفصة
تھیئة مقر اقلیم قفصة

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركة-إستشارة أشغال120

سیدي بوزید
اصالح تسربات بخزان 250 م3 مدینة سیدي بوزید وإعادة بناء واقي محطة الضخ 
بالمكناسي وإعادة بناء واقي محطة الضخ بالسبالة وبناء 3 محطات تعقیم  المكناسي 

وبنعون

2018/04/202018/05/202018/06/192018/08/182018/09/072018/09/172018/09/272018/10/27الشركةعادیةطلب عروضأشغال300

حمام سوسة
أشغال صیانة خزانات إقلیم حمام سوسة

2018/04/012018/05/012018/05/312018/07/302018/08/192018/08/292018/09/082018/10/08الشركةمبسطةطلب عروضأشغال300

 المنستیر
صیانة وتھیئة خزانات جمال وعمیرة حاتم وغنادة و7 تار

صیانة وتھیئة بھو إقلیم المنستیر والممرات
2018/03/152018/04/142018/05/142018/07/132018/08/022018/08/122018/08/222018/09/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

القصرین
أشغال دھن وتبیض وتاھیل لصیانة محطات الضخ بإقلیم القصرین

2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08الشركةمبسطةطلب عروضأشغال120

القصرین
أشغال بناء أسیجة: بناء أسیجة حول خزان فریانة وبئري سبیبة 1 و 2 بئر ھرارة 

SF22 مكرر ومحطتي إعادة الضخ لعیون 1 وإعادة الضخ لعیون 2
بناء أسیجة حول ابار الزھور 4 والزھور 5 ولوز العیفة وسبیبة 6 وتالة وبوزقام

2018/02/152018/03/172018/04/162018/06/152018/07/052018/07/152018/07/252018/08/24الشركةمبسطةطلب عروضأشغال120

 القیروان
صیانة خزانات السبیخة والوسالتیة والقطب الثاني لمدینة القیروان برقادة 

ھدم واعادة بناء مقر تم احالتھ من البلدیة للشركة الستغاللھ كنواة بالشرارة وبناء سیاج 
للبئر العمیقة "شیع" ببوحجلة وتھیئة وحدة أشغال بالسبیخة

إتمام وحدة األشغال بالحاجب وبناء مأوى للحارس بالوسالتیة
أشغال بناء سیاج حول خزاني المتبسطة والعوامریة واآلبار العمیقة العال وعین جلولة 

والوسالتیة

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال90

باجة
تدعیم الموارد المائیة للمركب الصخیرة تستور

بناء محطة ضخ بسیدي الجدیدي تجھیزھا وكھربتھا
2018/02/012018/03/032018/04/022018/06/012018/06/212018/07/012018/07/112018/08/10الشركةمبسطةطلب عروضأشغال150



2018

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)





2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

باجة
تھیئة محطة الضخ بالمسید باجة

أشغال تھیئة وبناء أسیجة حول خزانات وأشغال بناء سیاج حول خزان R100 تیبار 
ودھن خزانات ومنشآت المائیة التابعة لإلقلیم

2018/05/022018/06/012018/02/152018/04/162018/05/062018/05/162018/05/262018/06/25الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

صفاقس المدینة
pk11 تھیئة بیت حارس فضاء

دھن وصیانة سور االدارة الجھویة وخزانات المیناء
2018/04/052018/05/052018/06/042018/08/032018/08/232018/09/022018/09/122018/10/12الشركةمبسطةطلب عروضأشغال90

والیة صفاقس
إصالح الطرقات واألرصفة بمناطق تابعة ألقالیم صفاقس الشمالیة وصفاقس الجنوبیة 

وصفاقس المدینة
2018/01/162018/02/152018/03/172018/05/162018/06/052018/06/152018/06/252018/07/25الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة صفاقس
تغییر 10000 عداد بصفاقس المدینة

صیانة ودھن كوات العدادت بصفاقس المدینة
تغییر توصیالت قدیمة بصفاقس الجنوبیة

2018/07/152018/08/142018/09/132018/11/122018/12/022018/12/122018/12/222019/01/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

صفاقس الجنوبیة
بناء أسیجة حول خزانات المحرس وعقارب ودھن مقر اإلقلیم وصیانة منشآت مائیة    

 وتغییر صمامات وتھیئة وحدة أشغال بئر علي وصیانة وتھیئة الخزان العلوي 
بالصخیرة

2018/04/152018/04/052018/05/052018/07/042018/07/242018/08/032018/08/132018/09/12الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

 قابس
أشغال تھیئة الخزانات والمنشأت التابعة القلیم قابس وأشغال بناء أسیجة للمنشآت 

التابعة لإلقلیم
2018/03/152018/04/152018/05/152018/07/142018/08/032018/08/132018/08/232018/09/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

سیدي بوزید
أشغال تھیئة وصیانة ودھن وتبییض بعض المنشآت المائیة

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

مدنین
أشغال تھیئة الخزانات والمنشأت التابعة القلیم مدنین

2018/03/152018/04/142018/05/142018/07/132018/08/022018/08/122018/08/222018/09/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365

بناء بیت حارس ومرفق صحي لمحطة كاسر الضغط بالنفیضة وإرتفاع السیاج ومرفق 
صحي لكاسر الضغط بالزناطیر والقلعة الكبرى

بناء بیت حارس ومرفق صحي لمحطات الضخ ببوفیشة وسیدي بو عـلـي وبنبلة 
وكركر وبناء مأوى محول كھربائي بمحطة الضخ بكركر

بناء مخزن بوحدة أشغال المحروقة صفاقس

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال120

قابس
بناء وحدة أشغال بقطب الخلط ببوشمة خاصة بوحدة أشغال المنطقة الصناعیة

2018/01/152018/05/022018/06/012018/07/312018/08/202018/08/302018/09/092018/10/09الشركةمبسطةطلب عروضأشغال120

مدنین
أشغال بناء ورشات لصیانة المعدات الكھرومیكانیكیة بمدنین

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

القیروان
بناء أسیجة للبئر العمیقة الھدایا ولخزانات الھدایا بالحاجب وأوالد نھار بالقیروان 

الجنوبیة
2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركة-إستشارةأشغال300

المنستیر
بناء وتجھیز وكھربة محطة لتكثیف الضخ بطوزة

2018/05/022018/06/012018/07/012018/08/302018/09/192018/09/292018/10/092018/11/08الشركة-إستشارةأشغال300
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

المنستیر
أشغال تھذیب وصیانة سیاج وحدة أشغال المكنین

2018/04/142018/05/142018/06/132018/08/122018/09/012018/09/112018/09/212018/10/21الشركة-إستشارةأشغال240

القصرین
تھیئة مقر االقلیم القدیم والمسكن الوظیفي

2018/03/152018/04/142018/05/142018/07/132018/08/022018/08/122018/08/222018/09/21الشركة-إستشارةأشغال240

جندوبة
تسییج بعض خزانات االقلیم

2018/03/112018/04/102018/05/102018/07/092018/07/292018/08/082018/08/182018/09/17الشركة-إستشارةأشغال180

جندوبة
صیانة المنشآت المائیة بإقلیم جندوبة

2018/04/022018/05/162018/06/152018/08/142018/09/032018/09/132018/09/232018/10/23الشركة-إستشارةأشغال150

الكاف
بناء أسیجة

2018/01/152017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/232018/02/22الشركة-إستشارةأشغال180

الكاف
تعبید مستودع الشركة بالكاف

2018/01/152018/02/142018/03/162018/05/152018/06/042018/06/142018/06/242018/07/24الشركة-إستشارةأشغال120

سلیانة
بناء أسیجة حول خزاني قعفور وبناء مأوى البئر العمیقة عین غرس هللا الكریب

2017/12/172018/01/162018/02/152018/04/162018/05/062018/05/162018/05/262018/06/25الشركة-إستشارةأشغال150

نابل
تسییج بعض المنشآت المائیة بإقلیم منزل تمیم بئر العمیقة دار شیشو 3 وبئر عمیقة 

بتزغران
2018/04/022018/05/162018/06/152018/08/142018/09/032018/09/132018/09/232018/10/23الشركة-إستشارةأشغال150

بنزرت
أشغال بناء أسیجة حول خزانات تابعة إلقلیم منزل بورقیبة

2018/01/152018/02/142018/03/162018/05/152018/06/042018/06/142018/06/242018/07/24الشركة-إستشارةأشغال180

بنزرت
أشغال تھیئة مستودع إقلیم بنزرت

أشغال بناء أسیجة حول خزانات تابعة إلقلیم بنزرت
2018/03/022018/04/012018/04/152018/06/142018/07/042018/07/142018/07/242018/08/23الشركة-إستشارةأشغال240

زغوان
بناء سیاج خزان 250 م3 بئر مشارقة

2018/02/012018/03/162018/04/152018/06/142018/07/042018/07/142018/07/242018/08/23الشركة-إستشارةأشغال240

والیة تونس
دھن مقر الشركة بمقرین

2018/04/162018/05/162018/06/152018/08/142018/09/032018/09/132018/09/232018/10/23الشركة-إستشارةأشغال120

صفاقس المدینة
انجاز 3 بیوت للتعقیم اآللي (جافال)

2018/05/152018/06/142018/07/142018/09/122018/10/022018/10/122018/10/222018/11/21الشركة-إستشارةأشغال180

مدنین
توسعة المقر الحالي لمركز جرجیس قصد احداث االقلیم الجدید

2018/10/212018/11/202018/12/202019/02/182019/03/102019/03/202019/03/302019/04/29الشركة-إستشارةأشغال240
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

بن عروس
تغییر العدادات المعطبة بإقلیم بن عروس

2018/01/152018/02/142018/03/162018/05/152018/06/042018/06/142018/06/242018/07/24الشركة-إستشارةأشغال120

بن عروس
صیانة خزان المغیرة ودھن وصیانة الخزانات ومحطات الضخ تابعة لإلقلیم

2018/03/212018/04/202018/05/202018/07/192018/08/082018/08/182018/08/282018/09/27الشركة-إستشارةأشغال300

بن عروس
بناء سیاج حول خزان لباتي

2018/03/152018/04/142018/05/142018/07/132018/08/022018/08/122018/08/222018/09/21الشركة-إستشارةأشغال240

منوبة
صیانة المنشآت المائیة التابعة إلقلیم منوبة

2018/02/152018/03/172018/04/162018/06/152018/07/052018/07/152018/07/252018/08/24الشركة-إستشارةأشغال360

منوبة
صیانة المغازة المتواجدة بحسن النوري قصر السعید ووحدة أشغال وادي اللیل

2018/01/152018/02/142018/03/162018/05/152018/06/042018/06/142018/06/242018/07/24الشركة-إستشارةأشغال240

الزھراء
بناء بیت جفال وإعادة تھیئة بیت سكور خزانات حمام األنف إقلیم الزھراء

2018/06/152018/07/152018/08/142018/10/132018/11/022018/11/122018/11/222018/12/22الشركة-إستشارةأشغال300

الزھراء
 تھیئة مأوى سیارات ومغازة اإلقلیم ومغازات وحدات األشغال وبناء بیت جفال بإقلیم 

الزھراء
2018/02/152018/03/172018/04/162018/06/152018/07/052018/07/152018/07/252018/08/24الشركة-إستشارةأشغال240

الزھراء
بناء سیاج لخزان كریت فیل بیت تدارك الضخ الراجع بالنظر إلقلیم الزھراء

2018/02/152018/03/172018/04/162018/06/152018/07/052018/07/152018/07/252018/08/24الشركة-إستشارةأشغال240

2018/05/012018/06/012018/07/012018/08/302018/09/192018/09/292018/10/092018/11/08الشركة-إستشارةأشغال180بناء بیت حراسة بمنزل جمییل وبناء بیت حراسة بمنوبیة العلیا

2018/10/012018/10/312018/11/302019/01/292019/02/182019/02/282019/03/102019/04/09الشركة-إستشارةأشغال120تھیئة الطابق السفلي إلقلیم الشركة بالمھدیة

والیة سیدي بوزید
أشغال تھیئة منشآت مائیة بوالیة سیدي بوزید

2018/03/152018/04/142018/05/142018/07/132018/08/022018/08/122018/08/222018/09/21الشركة-إستشارةأشغال270

2018/01/152018/07/152018/08/142018/10/132018/11/022018/11/122018/11/222018/12/22الشركة-إستشارةأشغال120دھن وصیانة المنشآت المائیة بدائرة اإلنتاج بالشمال الغربي

جندوبة
بناء سیاج  بطول 200 م بمحطة فرنانة

2018/03/112018/04/102018/05/102018/07/092018/07/292018/08/082018/08/182018/09/17الشركة-إستشارةأشغال90

بناء سیاج لبئر أوالد حفوز من والیة سیدي بوزید
بناء سیاج للمسكن الوظیفي بسبیطلة والیة القصرین

2018/08/162018/09/152018/10/152018/12/142019/01/032019/01/132019/01/232019/02/22الشركة-إستشارةأشغال90
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

قابس
أشغال بناء أسیجة لمنشآت مختلفة بدائرة اإلنتاج بقابس

2018/05/162018/06/152018/07/152018/09/132018/10/032018/10/132018/10/232018/11/22الشركة-إستشارةأشغال240

مدنین
بناء ورشة ومغازة خاصة بمصلحة اإلنتاج بجرجیس

2018/01/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركة-إستشارةأشغال360

جندوبة
أشغال تخص إصالح الطرقات واألرصفة

2018/02/012018/03/032018/04/022018/06/012018/06/212018/07/012018/07/112018/08/10الشركة-طلبیةأشغال360

جندوبة
أشغال بناء ماوى لتعقیم المیاه بخزان الروماني بوسالم

2018/02/232018/03/252018/04/142018/05/142018/06/032018/06/132018/06/232018/07/13الشركة-طلبیةأشغال150

جندوبة
صیانة مسكن المصلحة بوحدة االشغال بطبرقة

2018/08/182018/09/172018/04/162018/06/152018/07/052018/07/152018/07/252018/08/24الشركة-طلبیةأشغال120

بنزرت
صیانة بیت السكور التابع لخزان سجنان

2018/01/262018/02/252018/03/172018/04/162018/05/062018/05/162018/05/262018/06/15الشركة-طلبیةأشغال300

صفاقس المدینة
أشغال وضع 10 صمامات إلقلیم صفاقس المدینة

2018/03/152018/04/142018/05/142018/07/132018/08/022018/08/122018/08/222018/09/21الشركة-طلبیةأشغال90

قفصة
كراء آلة جارة لفائدة اقلیم قفصة

2018/02/152018/03/172018/04/162018/06/152018/07/052018/07/152018/07/252018/08/24الشركة-طلبیةأشغال360

تطاوین 
صیانة وتنظیف اآلبار السطحیة التابعة إلقلیم تطاوین

2018/02/152018/03/172018/04/162018/06/152018/07/052018/07/152018/07/252018/08/24الشركة-طلبیةأشغال60

والیة صفاقس
تھیئة مقر إداري لوحدة االشغال قرقنة

2018/03/212018/04/202018/05/202018/07/192018/08/082018/08/182018/08/282018/09/27الشركة-طلبیةأشغال180

صفاقس
تھیئة قاعة اجتماعات ومغازة وبناء مكان مخصص لوضع الفضالت والمواد الكیمیائیة 

بقرقنة
2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركة-طلبیةأشغال300

صفاقس
دھن المنشآت المائیة بقرمدة كم 10 و14

2018/02/152018/03/172018/04/162018/06/152018/07/052018/07/152018/07/252018/08/24الشركة-طلبیةأشغال120

صفاقس
 تھیئة الممرات الحدیدیة لكاسرات الضغط بصفاقس

2018/01/162018/02/152018/03/172018/05/162018/06/052018/06/152018/06/252018/07/25الشركة-طلبیةأشغال180

القصرین
 F6 بسبیطلة وحوض مائي بجانب البئر العمیقة SF4 ترمیم ودھن كاسر الضغط

بسبیطلة
2018/03/152018/04/142018/05/142018/07/132018/08/022018/08/122018/08/222018/09/21الشركة-طلبیةأشغال180
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

2017/09/152017/10/152017/11/142018/01/132018/02/022018/02/122018/02/222018/03/24الشركة-طلبیةأشغال180أشغال غراسة أشجار وأعمال بستنة بوالیة قابس

2018/01/162018/02/152018/03/172018/05/162018/06/052018/06/152018/06/252018/07/25الشركةمبسطةطلب عروضتزود60اقتناء الرمل لمرشحات المیاه بمحطات المعالجة غدیز القلة

اقتناء وتركیب كامیرات مراقبة لفائدة دا ئرة الصیانة
إقتناء وتركیز كامیرات مراقبة بمحطات المعالجة  بمركب غدیر القلة

2018/01/162018/02/152018/03/172018/05/162018/06/052018/06/152018/06/252018/07/25الشركة-إستشارةتزود30

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركة-طلبیةتزود60اقتناء أبواب حدیدیة بمركب غدیر القلة

والیة سلیانة
مركب الخروبة غیاضة - المرحلة الثانیة بإقتناء ووضع 1 كم قنوات من م.إ.

مبسطةطلب عروضتزود وأشغال240
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/07/212018/08/202018/09/192018/11/182018/12/082018/12/182018/12/282019/01/27(القرض الرابع)

قابس
 enseigne) تھیئة وتنظیم األرشیف باقلیم قابس واقتناء وتركیب لوحات ضوئیة
lumineuse) للمقرات االداریة وأشغال صیانة وتھیئة مقر وحدة أشغال مارث

2018/01/302018/03/012018/03/212018/04/202018/05/102018/05/202018/05/302018/06/19الشركة-إستشارةتزود وأشغال120

اقتناء وتركیز الفتات اعالم وانذار لحمایة المنشأت بمركب غدیر القلة وتغییر 
تجھیزات متابعة بسد المرناقیة وغدیر القلة

2017/12/162018/01/152018/02/142018/04/152018/05/052018/05/152018/05/252018/06/24الشركة-طلبیةتزود وأشغال120

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركة-طلبیةتزود وأشغال120اقتناء وتركیز كامیرات مراقبة لمحطة الضخ بجومین ومحطة المعالجة بماطر

2017/09/152017/10/152017/11/142018/01/132018/02/022018/02/122018/02/222018/03/24الشركة-طلبیةتزود وأشغال120إقتناء وتركیز وسائل ضد الحرائق

والیات الوسط
تنظیف وتعقیم الخزانات الراجعة بالنظر ألقالیم الوسط

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةمبسطةطلب عروضخدمات360

والیة صفاقس
كراء آلة جرافة حافرة وشاحنة وتوفیر تراب الوادي لفائدة إقلیم صفاقس المدینة

كراء جرافة لفائدة إقلیم صفاقس الجنوبیة
2018/03/152018/03/102018/04/092018/06/082018/06/282018/07/082018/07/182018/08/17الشركةمبسطةطلب عروضخدمات360

مدنین
كراء شاحنات ثقیلة وخفیفة

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركةمبسطةطلب عروضخدمات730

 
كراء جرافة وشاحنة وإقتناء رمل للقیام بأعمال صیانة قنوات جلب المیاه من بلي إلى 

صفاقس
2018/01/152018/02/142018/03/162018/05/152018/06/042018/06/142018/06/242018/07/24الشركةمبسطةطلب عروضخدمات360

والیات باجة وجندوبة
كراء جرافتین لفائدة إقلیمي باجة وجندوبة

2018/01/152018/02/142018/03/162018/05/152018/06/042018/06/142018/06/242018/07/24الشركة-إستشارةخدمات90
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

 قابس
كراء شاحنة لنقل البضائع
كراء ألة جارفة والة رافعة

2018/01/302018/03/012018/03/312018/05/302018/06/192018/06/292018/07/092018/08/08الشركة-إستشارةخدمات360

جربة
كراء جرافة

2018/04/012018/05/012018/05/312018/07/302018/08/192018/08/292018/09/082018/10/08الشركة-إستشارةخدمات360

بن عروس
صفقة إطاریة لصیانة نظام التكییف القلیم بن عروس

2018/02/152018/03/172018/04/162018/06/152018/07/052018/07/152018/07/252018/08/24الشركة-إستشارةخدمات080 1

2018/01/222018/02/212018/03/232018/05/222018/06/112018/06/212018/07/012018/07/31الشركة-إستشارةخدمات360كراء جرافة وشاحنة لفائدة دائرتي اإلنتاج بقابس ومدنین

قابس
غسل وصیانة السیارات االداریة التابعة القلیم قابس

2018/01/152018/02/142018/03/162018/05/152018/06/042018/06/142018/06/242018/07/24الشركة-طلبیةخدمات360

بن عروس
كراء وسیلة نقل المعدات من دائرة التموین إلي مقر اإلقلیم

2018/01/152018/02/142018/03/162018/05/152018/06/042018/06/142018/06/242018/07/24الشركة-طلبیةخدمات360

بن عروس
صیانة السیارات والشاحنات القلیم بن عروس

2018/01/152018/02/142018/03/162018/05/152018/06/042018/06/142018/06/242018/07/24الشركة-طلبیةخدمات360

تطاوین 
غسل وصیانة السیارات اإلدایة التابعة إلقلیم تطاوین (لمدة سنتین)

2018/01/152018/02/142018/03/162018/05/152018/06/042018/06/142018/06/242018/07/24الشركة-إستشارةخدمات730

2018/04/022018/05/022018/06/012018/07/312018/08/202018/08/302018/09/092018/10/09الشركة-طلبیةدراسة45دراسة حول مقر إقلیم المھدیة
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