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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

والیة بنزرت
مساعدة فنیة في طور اإلنجاز ومراقبة األشغال

2017/01/042017/03/052017/04/042017/06/032017/06/232017/07/032017/07/152017/08/09الدولةدوليطلب عروضخدمات460 1

والیة بنزرت
التزود بقنوات مصنوعة من الحدید المصبوب

2017/01/042017/03/052017/04/042017/06/032017/06/232017/07/032017/07/152017/08/09الدولةدوليطلب عروضتزود913

والیة بنزرت
وضع قنوات مصنوعة من الحدید المصبوب - شبكة الجلب الرئیسیة

2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19الدولةدوليطلب عروضأشغال095 1

والیة بنزرت
أشغال ھندسة مدنیة  - شبكة الجلب الرئیسیة

2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19الدولةدوليطلب عروضأشغال095 1

والیة بنزرت
محطة تصفیة المیاه - 500 ل / ث

2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19الدولةدوليطلب عروضأشغال913

والیة قفصة
دراسة المخطط المدیري لتحسین تزوید المناطق الحضریة بوالیة قفصة بالماء الصالح للشرب

2017/04/112017/06/102017/07/102017/09/082017/09/282017/10/082017/10/202017/11/14الدولةعادیةطلب عروضدراسة365

والیة باجة
إقتناء قنوات وقطع خاصة من الحدید المصبوب

2017/01/292017/03/302017/04/292017/06/282017/07/182017/07/282017/08/092017/09/03الدولةدوليطلب عروضتزود730

والیة باجة
أشغال وضع قنوات من الحدید المصبوب

2017/07/222017/09/202017/10/202017/12/192018/01/082018/01/182018/01/302018/02/24الدولةدوليطلب عروضأشغال730

والیة باجة
بناء منشآت الھندسة المدنیة

2017/05/212017/07/202017/08/192017/10/182017/11/072017/11/172017/11/292017/12/24الدولةدوليطلب عروضأشغال730

والیة بنزرت
تزوید منطقة تشقة من معتمدیة ماطر

2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال540

2017
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والیة القیروان
تزوید العنیزات والروابحیة ( الغویبة)  من معتمدیة الحاجب

2017/07/172017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال540

والیة القیروان
تزوید الجبیالت - ھنشیر كمي ( خیط الوادي)  من معتمدیة حفوز

2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال450

والیة سیدي بوزید
باطن الغزال والعبیدات من معتمدیة جلمة

2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال450

والیة سیدي بوزید
الزرارقیة العامرة من معتمدیة السبالة

2017/10/162017/12/152018/01/142018/03/152018/04/042018/04/142018/04/262018/05/21الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال450

والیة سیدي بوزید
تزوید اوالد منصر الشخار ببئر الحفي

2017/07/172017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال540

والیة قبلي
تلمیذ تنبیر تنیار المنصورة الرابطة فج الریح

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة توزر
تزوید منتجع توزر الصحراوي بوالیة توزر بالماء الصالح للشرب ( مرحلة 2) 

اقتناء و وضع 3 كم من القنوات من متعدد األثلین ذات قطر ال یتجاوز 315 مم و بناء 
مأوى بئر و سیاج

2017/07/172017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة توزر
تزوید منتجع توزر الصحراوي بوالیة توزر بالماء الصالح للشرب ( مرحلة 2) 

كھربة وتجھیز بئر ومحطة ضخ
2017/07/172017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19الدولةعادیةطلب عروضتجھیز360

والیة توزر
تحویل مسار قناة میاه الرجیع لمحطة التحلیة بتوزر

2017/01/052017/02/252017/03/272017/05/262017/06/152017/06/252017/07/072017/08/01الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة جندوبة
2017/03/262017/05/252017/06/242017/08/232017/09/122017/09/222017/10/042017/10/29الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360تزوید المنطقة الریفیة الشتایتیة ( عین بیة)  من معتمدیة فرنانة

والیة جندوبة
تزوید المركبات الریفیة الحجاج وعین الكعكة من معتمدیة فرنانة

2017/04/262017/06/252017/07/252017/09/232017/10/132017/10/232017/11/042017/11/29الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة جندوبة
تزوید المركبات الریفیة الداموس1 و 2 ( سیدي سعید)  من معتمدیة فرنانة

2017/04/262017/06/252017/07/252017/09/232017/10/132017/10/232017/11/042017/11/29الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة جندوبة
تزوید المركب الریفي عین عویجة من معتمدیة جندوبة الجنوبیة

2017/04/212017/06/202017/07/202017/09/182017/10/082017/10/182017/10/302017/11/24الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة جندوبة
تزوید المركب الریفي الفجة من معتمدیة طبرقة

2017/02/242017/04/252017/05/252017/07/242017/08/132017/08/232017/09/042017/09/29الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360
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والیة جندوبة
تحسین نسبة التزود بجندوبة وجزء من والیة باجة 
التزود بقنوات وقطع خاصة من الحدید المصبوب

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الدولةعادیةطلب عروضتزود360

2017/06/162017/08/152017/09/142017/11/132017/12/032017/12/132017/12/252018/01/19الدولةعادیةطلب عروضأشغال270أشغال حفر 13 بئر عمیقة ( البرنامج اإلستعجالي - قسط 2) 

والیة باجة
إحداث محطة معالجة ( 300 ل / ث) 

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الدولةدوليطلب عروضأشغال730

والیة باجة
إقتناء سكور

2017/08/262017/10/252017/11/242018/01/232018/02/122018/02/222018/03/062018/03/31الدولةدوليطلب عروضتزود730

والیة باجة
مشروع تعھد وتجدید قنوات الجلب لتونس الكبرى بمنطقة الشمال الغربي

إقتناء 16 كم من القنوات قطر 1200 مم
عادیةطلب عروضتزود360

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/02/192017/04/202017/05/202017/07/192017/08/082017/08/182017/08/302017/09/24

والیة باجة
مشروع تعھد وتجدید قنوات الجلب لتونس الكبرى بمنطقة الشمال الغربي

وضع 16 كم من القنوات قطر 1200 مم
عادیةطلب عروضأشغال540

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/08/162017/10/152017/11/142018/01/132018/02/022018/02/122018/02/242018/03/21

والیة زغوان
تعویض الحنایا بقنوات من زغوان الى جبل الوسط 

إقتناء 51 كم من القنوات قطر 500 مم
عادیةطلب عروضتزود360

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/04/022017/06/012017/07/012017/08/302017/09/192017/09/292017/10/112017/11/05

والیة زغوان
تعویض الحنایا بقنوات من زغوان الى جبل الوسط 

وضع 51 كم من القنوات قطر 500 مم
عادیةطلب عروضأشغال720

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/08/012017/09/302017/10/302017/12/292018/01/182018/01/282018/02/092018/03/06

والیة تونس
تجدید قنوات الجلب والتوزیع بتونس الكبرى 

إقتناء 18,8 كم من القنوات قطر بین 1400 مم و 400 مم
عادیةطلب عروضتزود360

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/03/112017/05/102017/06/092017/08/082017/08/282017/09/072017/09/192017/10/14

والیة تونس
تجدید قنوات الجلب والتوزیع بتونس الكبرى 

وضع 18,8 كم من القنوات قطر بین 1400 مم و 400 مم
عادیةطلب عروضأشغال720

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/08/112017/10/102017/11/092018/01/082018/01/282018/02/072018/02/192018/03/16

والیة سوسة
مشروع تحسین تزوید سوسة الكبرى بالماء الصالح للشرب

  اقتناء 32 كم من القنوات من الحدید المصبوب قطر اقل او یساوي 800 مم
عادیةطلب عروضتزود360

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19

تجدید وتعزیز قنوات الجلب والتوزیع بالجنوب التونسي 
 اقتناء 42 كم قنوات من الحدید المصبوب قطر أقل أول یساوي 400 مم

عادیةطلب عروضتزود360
الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/04/212017/06/202017/07/202017/09/182017/10/082017/10/182017/10/302017/11/24

عادیةطلب عروضدراسة270إعداد الدراسات لمحطة تحلیة میاه البحر بقرقنة بسعة 6.000 م3/یوم
الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19
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تجدید وتعزیز قنوات الجلب والتوزیع بالجنوب التونسي 
 اقتناء ووضع 29 كم من القنوات المتعدد االثلین قطر 315 مم و بناء وتجھیز وكھربة 

محطة للضخ ببن قردان وبناء سیاج
عادیةطلب عروضتزود وأشغال540

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/01/192017/03/202017/04/192017/06/182017/07/082017/07/182017/07/302017/08/24

تجدید وتعزیز قنوات الجلب والتوزیع بالجنوب التونسي 
 اقتناء 10 كم  قنوات من الخرسانة سابقة االجھاد قطر 500 مم

عادیةطلب عروضتزود360
الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19

تجدید وتعزیز قنوات الجلب و التوزیع بالجنوب التونسي 
  اقتناء الوصالت والصمامات والمعدات المائیة

عادیةطلب عروضتزود360
الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21

عادیةطلب عروضتزود270التزود بعدادات كھرومغناطیسیة
الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/06/112017/08/102017/09/092017/11/082017/11/282017/12/082017/12/202018/01/14

والیة سوسة
مشروع تحسین تزوید سوسة الكبرى بالماء الصالح للشرب

اقتناء الوصالت والصمامات والمعدات المائیة
مبسطةطلب عروضتزود360

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة الدولي

2017/08/162017/10/152017/11/142018/01/132018/02/022018/02/122018/02/242018/03/21

عادیةطلب عروضتزود270التزود بمعدات البحث عن التسربات
الشركة والصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي
2017/03/112017/05/102017/06/092017/08/082017/08/282017/09/072017/09/192017/10/14

عادیةطلب عروضتزود وأشغال180تركیز منظومة العد والقیس عن بعد كتجربة نموذجیة في إقلیم جربة
الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واإلجتماعي

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19

والیة القیروان
مركب دار الجمعیة - دار بن عایشة بإقتناء ووضع 16,5 كم قنوات من م.إ. قطر ال یتعدى 

315 مم وبناء خزان 500 م3 وربط وتجھیز بئر
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19( القرض الثالث) 

والیة قفصة
تزوید المنطقة الریفیة منزل میمون ( المرحلة الثانیة)  بإقتناء ووضع 3,7 كلم قنوات من 

متعدد األثلین ذات قطر 160 مم وبناء مأوى لبئرین وسیاجان
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19( القرض الثالث) 

عادیةطلب عروضتزود وأشغال420تركیز مغیرات سرعة لتحسین التعدیل واإلقتصاد في الطاقة بمحطات الضخ
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

( القرض الثالث) 
2017/01/092017/03/102017/04/092017/06/082017/06/282017/07/082017/07/202017/08/14

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360تحسین النجاعة الطاقیة لشبكة شریشیرة بالقیروان
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

( القرض الثالث) 
2017/05/172017/07/162017/08/152017/10/142017/11/032017/11/132017/11/252017/12/20

والیة القیروان
تزوید مركب السوالمیة بالماء الصالح للشرب بإقتناء ووضع 12,7 كم قنوات من م.إ.

مبسطةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

( القرض الرابع) 
2016/12/252017/02/232017/03/232017/05/222017/06/112017/06/212017/07/032017/07/28

والیة بنزرت
تزوید أوتیك الجدیدة بإقتناء ووضع 7 كم قنوات من م.إ.

مبسطةطلب عروضتزود وأشغال365
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

( القرض الرابع) 
2017/01/312017/04/012017/05/012017/06/302017/07/202017/07/302017/08/112017/09/05
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التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

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

مبسطةطلب عروضتزود وأشغال365
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

( القرض الرابع) 
2017/07/172017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19

والیة بنزرت
دوار أم ھاني - منزل بورقیبة بإقتناء ووضع 1 كم قنوات من م.إ. ووبناء خزان بسعة 500 

م3
مبسطةطلب عروضتزود وأشغال365

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19( القرض الرابع) 

والیة بنزرت
الناظور - عین الباردة بإقتناء ووضع 20 كم قنوات من م.إ. و وبناء خزان بسعة 1000 م3

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19( القرض الرابع) 

والیة بنزرت
تزوید منطقة الشالغمیة بمنزل بورقیبة

إقتناء ووضع 10,8 كم من قنوات م.إ وبناء خزان سعة 500 م3
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/03/212017/05/202017/06/192017/08/182017/09/072017/09/172017/09/292017/10/24( القرض الرابع) 

والیة زغوان
الناظور بإقتناء ووضع 1,5 كم قنوات من م.إ. و وبناء خزان بسعة 500 م3

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

( القرض الرابع) 
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19

والیة باجة
تزوید دوار الساحل بإقتناء ووضع 7,5 كم من قنوات م.إ وبناء خزان سعة 100 م3 ومحطة 

ضخ
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
( القرض الرابع) 

2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19

والیة باجة
تزوید لبردي بإقتناء ووضع 10,9 كم من قنوات م.إ وبناء خزان سعة 100 م3 ومحطة 

ضخ
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19( القرض الرابع) 

والیة باجة
تزوید عولجة الدخان

إقتناء ووضع 15,3 كم من قنوات م.إ وبناء خزان سعة 100 م3 ومحطة ضخ
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19( القرض الرابع) 

والیة جندوبة
تزوید ستافورة روقیب وأوالد عیار

إقتناء ووضع 27 كم من قنوات م.إ وبناء خزان سعة 100 م3 ومحطة ضخ
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19( القرض الرابع) 

والیة جندوبة
تزوید شعبة الرایبة بإقتناء ووضع 12 كم من قنوات م.إ وبناء خزانین سعة 100 م3 و 

250 م3 وبناء 3 محطات ضخ وإنجاز بئر وتجھیزه
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19( القرض الرابع) 

والیة الكاف
تزوید مركب السبیعات

إقتناء ووضع 12 كم من قنوات م.إ وبناء خزان سعة 100 م3
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19( القرض الرابع) 

والیة الكاف
تزوید مركب الزوارین

إقتناء ووضع 11,5 كم من قنوات م.إ وبناء خزان نصف علوي سعة 250 م3
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19( القرض الرابع) 

والیة سلیانة
تزوید الزغبة

إقتناء ووضع 9,5 كم من قنوات م.إ وبناء خزان سعة 100 م3
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19( القرض الرابع) 
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التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

والیة سلیانة
تزوید العاومرة

إقتناء ووضع 7 كم من قنوات م.إ وبناء خزان سعة 50 م3
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19( القرض الرابع) 

والیة سلیانة
تزوید الزریبة

إقتناء ووضع 9,2 كم من قنوات م.إ وبناء خزان سعة 50 م3
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19( القرض الرابع) 

والیة سلیانة
تزوید عرقوب خلصة

إقتناء ووضع 35 كم من قنوات م.إ وبناء خزان سعة 100 م3
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19( القرض الرابع) 

والیة القیرون
تزوید مركب الحوامد - بحیرة العود

إقتناء ووضع 40 كم من قنوات م.إ وبناء خزان سعة 250 م3
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19( القرض الرابع) 

والیة القیرون
تزوید مركب المزاھدیة

إقتناء ووضع 57 كم من قنوات م.إ وبناء خزان سعة 500 م3 ومحطة لتكثیف الضخ
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19( القرض الرابع) 

والیة صفاقس
تزوید مركب بوثدي بمد 18 كم قنوات من م.إ. قطر 160 مم

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

( القرض الرابع) 
2017/08/112017/10/102017/11/092018/01/082018/01/282018/02/072018/02/192018/03/16

والیة قابس
مركب شانشو والمنصف ببناء خزان نصف مغمور بسعة 500 م3 وبناء خزان بسعة 150 

م3 ومد 10 كم قنوات من م.إ. قطر 160 مم
عادیةطلب عروضأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/01/142017/03/152017/04/142017/06/132017/07/032017/07/132017/07/252017/08/19( القرض الرابع) 

والیة سیدي بوزید
مركب عوامر الحصب بإقتناء ونقل ووضع 14,1 كم قنوات من م.إ. وبناء خزان ھوائي 

بسعة 250 م3
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19( القرض الرابع) 

والیة سیدي بوزید
تزوید مركب حمایمیة بنور

إقتناء ووضع 23,2 كم من قنوات م.إ وبناء خزان سعة 500 م3
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19( القرض الرابع) 

والیة سیدي بوزید
تزوید مركب البكاكریة - القوازنیة
إقتناء ووضع 15 كم من قنوات م.إ

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2017/08/212017/10/202017/11/192018/01/182018/02/072018/02/172018/03/012018/03/26( القرض الرابع) 

والیة قبلي
مركب سعیدان وستیفطیمي ولیماقس بإقتناء ونقل ووضع 46 كم قنوات من م.إ.  وبناء 

وتجھیز وكھربة محطتي ضخ ومحطة تكثیف الضخ
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2017/05/212017/07/202017/08/192017/10/182017/11/072017/11/172017/11/292017/12/24( القرض الرابع) 

والیة باجة
دعم طاقة إنتاج محطة زھرة مدین وتھیئة محطة معالجة المیاه بفرنانة

إضافة خط معالجة وتجھیزات إلكترومیكانیكیة
2017/02/242017/04/252017/05/252017/07/242017/08/132017/08/232017/09/042017/09/29الوكالة الفرنسیة للتنمیةعادیةطلب عروضأشغال360
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تدعیم طاقة الجلب للضفة الجنوبیة لبنزرت
2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الوكالة الفرنسیة للتنمیةعادیةطلب عروضتجھیز270تجھیزات محطة الضخ

2017/03/172017/05/162017/06/152017/08/142017/09/032017/09/132017/09/252017/10/20الوكالة الفرنسیة للتنمیة / ھبةعادیةطلب عروضدراسة360مشروع التدقیق الطاقي بمحطات ضخ المـیاه (ھبة)

2017/03/172017/05/162017/06/152017/08/142017/09/032017/09/132017/09/252017/10/20الوكالة الفرنسیة للتنمیة / ھبةمبسطةطلب عروضدراسة90دراسة جدوى لتركیز محطة تولید كھرباء (حجم صغیر) بشریشیرة بالقیروان (ھبة)

والیة بنزرت
تدعیم تزوید الضفة الجنوبیة ( المرحلة الثانیة)  بإقتناء 10 كم قنوات من الحدید المصبوب 

قطر 800 مم و قطر 600 مم
2017/02/192017/04/202017/05/202017/07/192017/08/082017/08/182017/08/302017/09/24الوكالة الیابانیة للتعاون الدوليعادیةطلب عروضتزود360

والیة بنزرت
تدعیم تزوید الضفة الجنوبیة ( المرحلة الثانیة)  بناء محطة ضخ ومد 10 كم قنوات

2017/04/212017/06/202017/07/202017/09/182017/10/082017/10/182017/10/302017/11/24الوكالة الیابانیة للتعاون الدوليعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة نابل
تدعیم الموارد المائیة للفرع الشمالي للوطن القبلي بتجھیز ثالثة محطات ضخ

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الوكالة الیابانیة للتعاون الدوليعادیةطلب عروضتجھیز360

والیة قفصة
تزوید مدینة السند بإقتناء ووضع قنوات لربط البئر العمیقة

2017/03/062017/05/052017/06/042017/08/032017/08/232017/09/022017/09/142017/10/09الوكالة الیابانیة للتعاون الدوليعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

إختیار قائمة محدودة لمكاتب الدراسات للمساعدة  الفنیة إلنجاز مشروع محطة تحلیة 
میاه البحر بصفاقس بسعة 100.000 م3 /الیوم قابلة للتوسعة إلى 200.000 م3/الیوم

2017/01/142017/03/152017/04/142017/06/132017/07/032017/07/132017/07/252017/08/19الوكالة الیابانیة للتعاون الدوليدوليطلب عروضدراسة-

اختیار قائمة محدودة إلنجاز محطة تحلیة میاه البحر بصفاقس بسعة 100.000 م3 / 
الیوم قابلة للتوسعة إلى 200.000 م3/الیوم

2017/04/162017/06/152017/08/152017/10/142017/11/152017/11/252017/11/302017/12/15الوكالة الیابانیة للتعاون الدوليدوليطلب عروضدراسة-

2017/06/292017/08/282017/09/272017/12/012017/12/262018/01/102018/01/252018/03/01البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضتزود360إقتناء 74 كم من القنوات من نوع الزھر قطر 400 مم و 500 مم

تحسین تزوید مدینة سلیانة
مد 21 كم قنوات وبناء خزانین سعة 100 م3 و 2500 م3 بناء محطة ضخ

2017/02/192017/04/202017/05/202017/07/192017/08/082017/08/182017/08/302017/09/24البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضتزود وأشغال540

والیة القصرین
تزوید مدینة القصرین بتدعیم الموارد بانجاز خزانین سعة 2500 م3 الواحد

2016/12/272017/02/252017/03/272017/05/262017/06/152017/06/252017/07/072017/08/01البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضأشغال540

والیة قبلي
تزوید المنطقة العلیا لمدینة قبلي باقتناء ووضع 10 كم قنوات وبناء خزان سعة 1500 م3 

وبناء وتجھیز وكھربة محطة
2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

حفر وإكساء 15 آبار عمیقة : 5 آبار بقفصة الشرقیة و 5 آبار بقفصة الغربیة و 5 آبار 
ببن قردان

2017/05/292017/07/262017/08/252017/10/242017/11/132017/11/282017/12/132018/01/12البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضأشغال270

2017/05/042017/07/032017/08/022017/10/062017/10/312017/11/152017/11/302018/01/04البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضأشغال270حفر وإكساء 10 آبار عمیقة : بدقاش وقبلي وسیدي بوزید
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والیة سیدي بوزید
إنجاز حوض للتبخر بالمكناسي

2017/05/292017/07/282017/08/272017/10/312017/11/272017/12/122017/12/272018/01/31البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضأشغال270

والیة قفصة
تحسین تزوید مدینة أم العرائس بالماء الصالح للشرب بتجھیز محطة ضخ

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19البنك األلماني إلعادة اإلعمارمبسطةطلب عروضتجھیز270

والیة نابل
مضاعفة قناة جلب المیاه الخام إنطالقا من محطة الضخ بالخوین إلى مركب معالجة المیاه 

ببلي بوضع قنوات من الحدید المصبوب وقطع خاصة
2017/01/192017/03/202017/04/192017/06/182017/07/082017/07/182017/07/302017/08/24البنك العالميعادیةطلب عروضأشغال180

والیة القصرین
تزوید تجمعات سكنیة في اطار البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2016

اقتناء ونقل ووضع 30,8 كم من م.إ. مع حفر بئر وتجھیزھا وبناء محطة لرفع الظغط
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

المجلس الجھوي لوالیة 
القصرین

2017/04/192017/06/182017/07/182017/09/162017/10/062017/10/162017/10/282017/11/22

والیة المھدیة
تزوید تجمعات سكنیة بمختلف مناطق الوالیة في نطاق البرنامج الجھوي لسنة 2016

إقتناء ووضع 40 كم من قنوات
2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19المجلس الجھوي لوالیة المھدیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة باجة
حي السالمة وأوالد بو عامین وتجمع المشریة من معتمدیة تیبار في إطار برنامج التنمیة 

الجھویة وتجمع أوالد أحمد بمنطقة أوالد سالمة من معتمدیة تستور في إطار برنامج التنمیة 
الجھویة لسنة 2015

2017/04/132017/06/122017/07/122017/09/102017/09/302017/10/102017/10/222017/11/16المجلس الجھوي لوالیة باجةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة جندوبة
تزوید تجمعات سكنیة بمعتمدیات جندوبة وجندوبة الشمالیة وتزوید تجمعات سكنیة بمعتمدیات 
بوسالم وبلطة وغار الدماء وتزوید تجمعات سكنیة بمعتمدیة طبرقة وتزوید تجمع عظیمة من 

معتمدیة بوسالم

2017/04/032017/06/022017/07/022017/09/152017/10/052017/10/152017/10/272017/11/21المجلس الجھوي لوالیة جندوبةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة جندوبة
تزوید 4 تجمعات سكنیة ریفیة بمنطقة شمتو وتزوید تجمع الكحایلیة ضمن البرنامج الجھوي 

للتنمیة لسنة 2015
2017/01/142017/03/152017/04/142017/06/132017/07/032017/07/132017/07/252017/08/19المجلس الجھوي لوالیة جندوبةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة جندوبة
تزوید منطقة الزرایبیة من معتمدیة غار الدماء ضمن البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2012 

بمد 11,4 كم قنوات من م.إ. وتركیز مأوى لتعقیم المیاه
2017/04/192017/06/182017/07/182017/09/162017/10/062017/10/162017/10/282017/11/22المجلس الجھوي لوالیة جندوبةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة سلیانة
تزوید تجمع الشرفة سیدي عباس والذراع ومرج العجلة بإقتناء ووضع قنوات 14 كم قنوات 

وأشغال بناء محطتي ضخ وخزان بسعة 50 م3 ومخفض للضغط
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19المجلس الجھوي لوالیة باجةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة صفاقس
تزوید تجمعات بمعتمدیات الحنشة والعامرة ضمن البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2016

اقتناء ووضع 9,250 كم من م.إ. وبناء وتجھیز وكھربة محطة ضخ
2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19المجلس الجھوي لوالیة صفاقسعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة صفاقس
تزوید تجمعات بمعتمدیات صفاقس الشمالیة ضمن البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2017

اقتناء ووضع 30 كم من م.إ.
2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19المجلس الجھوي لوالیة صفاقسعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة قابس
تزوید تجمعات سكنیة بوالیة قابس ضمن البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015

2017/02/092017/04/102017/05/102017/07/092017/07/292017/08/082017/08/202017/09/14المجلس الجھوي لوالیة قابسعادیةطلب عروضتزود وأشغال360
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والیة مدنین
تزوید تجمعات سكنیة مختلفة بجربة ضمن برنامج التنمیة لسنة 2015

2017/02/242017/04/252017/05/252017/07/242017/08/132017/08/232017/09/042017/09/29المجلس الجھوي لوالیة مدنینعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة مدنین
تزوید تجمعات سكنیة مختلفة بجربة ضمن برنامج التنمیة لسنة 2016

2017/02/242017/04/252017/05/252017/07/242017/08/132017/08/232017/09/042017/09/29المجلس الجھوي لوالیة مدنینعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة مدنین
تزوید تجمعات سكنیة مختلفة بجربة ضمن برنامج التنمیة لسنة 2017

2017/02/242017/04/252017/05/252017/07/242017/08/132017/08/232017/09/042017/09/29المجلس الجھوي لوالیة مدنینعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة بنزرت
تزوید التجمع السكني بكاب الزبیب - رأس الجبل

مد 6 كم قنوات110 مم وبناء خزان 50 م3 ومحطة ضخ مع تجھیزھا وكھربتھا
2017/09/112017/11/102017/12/102018/02/082018/02/282018/03/102018/03/222018/04/16المجلس الجھوي لوالیة بنزرتعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة باجة
تزوید تجمعات الشطایطیة والموازیس من معتمدیة نفزة

إقتناء ووضع 10 كم من م.إ. و بناء محطة ضخ و خزان 100 م3 و 4 مخفضات للضغط
2017/02/192017/04/202017/05/202017/07/192017/08/082017/08/182017/08/302017/09/24المجلس الجھوي لوالیة باجةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة باجة
تزوید الرقایعیة وأوالد بوعلي وتفرشة البحریة العلیا في اطار البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 

2013 بإقتناء ووضع قنوات من م.إ  لتزوبد تفرشة البحریة العلیا  وإنجاز خزان بسعة 
100 م3 وبیت للسكور وبیت للتعقیم االلي ومحطة ضخ وإقتناء ووضع قنوات من م.إ. 

لتزوبد الرقایعیة وأوالد بوعلي

2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19المجلس الجھوي لوالیة باجةعادیةطلب عروضتزود وأشغال450

والیة نابل
 تزوید حي التالل - من معتمدیة دار شعبان الفھري

وضع 5 كم قنوات من م.إ وبناء خزان 100 م3 ومحطة ضخ
2017/03/112017/05/102017/06/092017/08/082017/08/282017/09/072017/09/192017/10/14المجلس الجھوي لوالیة نابلعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة نابل
تزوید الحي السكني الشعبي الجدید بتاكلسة

مد 10 كم قنوات قطر 160 مم وبناء خزان 250 م3 ومحطة ضخ مع تجھیز
2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19المجلس الجھوي لوالیة نابلعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة سلیانة
تزوید تجمعات وادي اللوز ووادي ناجیة من معتمدیة الكریب

أشغال ھندسة مدنیة
2017/01/292017/03/302017/04/292017/06/282017/07/182017/07/282017/08/092017/09/03المجلس الجھوي لوالیة سلیانةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة أریانة
تزوید مناطق وادي الزیرو و وادي الخیاط بإقتناء و وضع  4,5 كم قنوات وبناء خزانین 

سعة 100 م3 و 250 م3 تجھیز محطة ضخ
2017/06/162017/08/152017/09/142017/11/132017/12/032017/12/132017/12/252018/01/19المجلس الجھوي لوالیة أریانةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة زغوان
تزوید منطقتي البیاضة والشعالیل في نطاق البرنامج الجھوى للتنمیة 2016

إقتناء ووضع 7,8 كم من القنوات مع تجھیزات وبناءات ھندسة مدنیة
2017/01/092017/03/102017/04/092017/06/082017/06/282017/07/082017/07/202017/08/14المجلس الجھوي لوالیة زغوانمبسطةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة بنزرت
تزوید الحي السكني الشعبي الجدید بسجنان--ببنزرت

مد 3 كم قنوات قطر 200 مم
2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19المجلس الجھوي لوالیة بنزرتمبسطةطلب عروضتزود وأشغال300
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والیة صفاقس
تزوید تجمعات سكنیة بمعتمدیة قرقنة ضمن البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2016

إقتناء ووضع 4,94 كم قنوات
2017/04/212017/06/202017/07/202017/09/182017/10/082017/10/182017/10/302017/11/24المجلس الجھوي لوالیة صفاقسمبسطةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة القیروان
تزوید المنطقة الصناعیة بالسبیخة 2-والیة القیروان

حفر و تجھیز و كھربة و ربط بئر عمیقة و بناء خزان نصف مغمور سعتھ 1500 م3 و 
اقتناء و وضع 16500 متر خطي من قنوات ح.م. ذات قطر 400 و 300 مم.

2017/06/162017/08/152017/09/142017/11/132017/12/032017/12/132017/12/252018/01/19الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال540

والیة الكاف
تزوید المنطقة الصناعیة بالسرس باقتناء ووضع 5600 م قنوات من الحدید المصبوب 

ومعدات مائیة وبناء خزان 1500 م3 وبناء خزان 1500 م3 وبیت سكور ووبیت تعقیم 
اآللي

2017/08/162017/10/152017/11/142018/01/132018/02/022018/02/122018/02/242018/03/21الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضأشغال540

والیة الكاف
تزوید المنطقة الصناعیة قار محامید باقتناء ووضع 8000 م قنوات من متعدد االثلین 

ومعدات مائیة وبناء خزان 1500 م3 وبناء خزان 500 م3 وبیتي سكور و محطة ضخ 
وبیتي تعقیم اآللي

2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضأشغال540

والیة نابل
 المنطقة الصناعیة بقرنبالیة:  إتمام أشغال الصفقة الملغاة مع مقاولة SBT بعد فتح الممرات 

من طرف AFI بإقتناء ووضع 5 كم قنوات من م.إ.
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة بنزرت
المنطقة الصناعیة بسجنان بالماء الصالح للشرب / تمویل الوكالة الصناعیة والشركة  

اقتناء و مد 11 كم قنوات من م,إ وبناء خزان 500 م3 ومحطة إلزالة الحدید ومحطة ضخ 
مع تجھیزھا وكھربتھا

2017/02/242017/04/252017/05/252017/07/242017/08/132017/08/232017/09/042017/09/29الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة نابل
تزوید المنطقة الصناعیة ببوعرقوب بإنجاز خزان بسعة 2500 م3  ومحطة ضخ ونقل 

ووضع 10 كم قنوات من الحدید المصبوب و م.إ.
2017/05/022017/07/012017/07/312017/09/292017/10/192017/10/292017/11/102017/12/05الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة زغوان
تزوید المنطقة الصناعیة بجبل الوسط ( مرحلة 2) 

مد 10 كم قنوات قطر315  وبناء خزان 2500 م3 ومحطة ضخ
2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة بنزرت
تزوید المنطقة الصناعیة بغزالة ( الشبكات الخارجیة) 

مد 13 كم قنوات160 مم وبناء خزان 250 م3 ومحطة ضخ مع تجھیزھا وكھربتھا
2017/07/172017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة القصرین
تزوید المنطقة الصناعیة بالقصرین

إنشاء محطة إزالة الحدید بالدغرة وتدعیم الشبكة وضع 12,8 كم قنوات من م.إ.
2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال540

والیة القصرین
تزوید المنطقة الصناعیة بتالة

2017/04/112017/06/102017/07/102017/09/082017/09/282017/10/082017/10/202017/11/14الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال540

24/10





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)

والیة القصرین
تزوید المنطقة الصناعیة بسبیطلة

2017/03/172017/05/162017/06/152017/08/142017/09/032017/09/132017/09/252017/10/20الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال540

والیة المھدیة
تزوید المنطقة الصناعیة الجم

إقتناء ووضع 11 كم من قنوات م.إ قطر 315 مم
2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة المنستیر
تزوید المنطقة الصناعیة براس المرج بمنزل حیاة - زرمدین

بناء خزان نصف مغمور بسعة 1000 م3 وإقتناء ووضع 8,6 كم من قنوات م.إ قطر 315 
مم وتجھیز وكھربة محطة ضخ

2017/07/172017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة القیروان
تزوید المنطقة الصناعیة بالوسالتیة

حفر وتجھیز وكھربة وربط بئر عمیقة وبناء خزان نصف مغمور سعة 250 م3 وإقتناء 
ووضع 5 كم من قنوات م.إ قطر 160 و200 مم

2017/08/162017/10/152017/11/142018/01/132018/02/022018/02/122018/02/242018/03/21الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة سیدي بوزید
تزوید المنطقة الصناعیة بجلمة

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة سیدي بوزید
تزوید المنطقة الصناعیة بأم العظام

2017/03/262017/05/252017/06/242017/08/232017/09/122017/09/222017/10/042017/10/29الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال540

والیة بن عروس
تزوید المنطقة الصناعیة بوتین فیل

بناء محطة ضخ جدیدة في حرمة خزانات برج سدریة وإلغاء المحطة القدیمة
2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الوكالة العقاریة الصناعیةمبسطةطلب عروضتزود وأشغال360

والیات نابل وبنزرت
إقتناء وتركیب معدات إلكترومیكانیكیة ومعدات تعقیم لفائدة المنطقة الصناعیة بقرنبالیة 

 IMBA والقطب التكنولوجي للصناعات الغذائیة ببنزرت وتزوید مقاسم الشركة العقاریة
ببنزرت

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الوكالة العقاریة الصناعیةمبسطةطلب عروضتزود وأشغال270

والیة زغوان
تزوید المنطقة الصناعیة بجبل الوسط ( مرحلة 2) 

تجھیز وكھربة
2017/10/162017/12/152018/01/142018/03/152018/04/042018/04/142018/04/262018/05/21الوكالة العقاریة الصناعیةمبسطةطلب عروضتجھیز360

والیة بنزرت
تزوید مقاسم الشركة العقاریة Revolution وELAMRA وSNIT ( نھج باشحامبة) 
مد 11 كم قنوات و بناء 3 خزانات 250 م3 وبناء خزان 50م3 ومحطة لرفع الضغط 

ومحطتین ضخ

2017/04/212017/06/202017/07/202017/09/182017/10/082017/10/182017/10/302017/11/24الوكالة العقاریة للسكنىعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة سیدي بوزید
تحسین تزوید مدینة سیدي بوزید / تقسیم الیاسمین

2017/06/262017/08/252017/09/242017/11/232017/12/132017/12/232018/01/042018/01/29الوكالة العقاریة للسكنىعادیةطلب عروضتجھیز180
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إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
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التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

والیة بنزرت
تزوید مقاسم الشركة العقاریة Revolution وELAMRA وSNIT ( نھج باشحامبة)  

ببنزرت
تجھیز وكھربة

2017/05/212017/07/202017/08/192017/10/182017/11/072017/11/172017/11/292017/12/24الوكالة العقاریة للسكنىمبسطةطلب عروضتجھیز365

والیة تونس
x4 تحویل وحمایة محطة ضخ بحوزة الطریق المحلیة

تحویل وبناء محطة ضخ مع التجھیز والكھربة
2017/04/112017/06/102017/07/102017/09/082017/09/282017/10/082017/10/202017/11/14وزارة التجعیزعادیةطلب عروضأشغال360

والیة زغوان
تحویل القنوات المتواجدة بحرمة الطریق الوطنیة رقم 4 بین الفحص وسلیانة

إقتناء 10 كم قنوات من الحدید المصبوب قطر 500 مم
2017/06/162017/08/152017/09/142017/11/132017/12/032017/12/132017/12/252018/01/19وزارة التجھیزعادیةطلب عروضتزود270

والیة زغوان
تحویل القنوات المتواجدة بحرمة الطریق الوطنیة رقم 4 بین الفحص وسلیانة

مد 17 كم قنوات  حدید مصبوب ومتعدد االثلین
2017/08/162017/10/152017/11/142018/01/132018/02/022018/02/122018/02/242018/03/21وزارة التجھیزعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة بنزرت
تزوید توسعة سجن برج الرومي--ببنزرت

مد 3 كم قنوات وبناء خزان 500 م3 ومحطة ضخ مع تجھیزھم
2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21وزارة الداخلیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة بنزرت
تزوید توسعة سجن برج الرومي--ببنزرت

تجھیزوكھربة
2017/10/162017/12/152018/01/142018/03/152018/04/042018/04/142018/04/262018/05/21وزارة الداخلیةمبسطةطلب عروضتجھیز365

والیة بنزرت
تزوید مشروع مارینا بنزرت -المرحلة الثانیة

مد 10 كم قنوات وبناء خزان 1500 م3 ومحطة ضخ مع تجھیزھم
2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21مارینا بنزرتعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة بنزرت
تزوید مشروع مارینا بنزرت -المرحلة الثانیة

تجھیزوكھربة
2017/10/162017/12/152018/01/142018/03/152018/04/042018/04/142018/04/262018/05/21مارینا بنزرتعادیةطلب عروضتجھیز360

والیة نابل
تزوید النزل السیاحي PortPrince بعین أقطر -- قربص

مد 3 كم قنوات قطر200 و بناء خزان 250 م3 ومحطة ضخ
2017/08/162017/10/152017/11/142018/01/132018/02/022018/02/122018/02/242018/03/21وزارة السیاحةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة نابل
تزوید النزل السیاحي PortPrince بعین أقطر -- قربص

تجھیز وكھربة
2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21وزارة السیاحةمبسطةطلب عروضتجھیز365

والیة نابل
تزوید المركب التجاري لشركة SORING --بنابل

مد 4 كم قنوات قطر200 و بناء خزان 250 م3 ومحطة ضخ
SORING2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة نابل
تزوید المركب التجاري لشركة SORING --بنابل

تجھیز وكھربة
SORING2017/10/162017/12/152018/01/142018/03/152018/04/042018/04/142018/04/262018/05/21مبسطةطلب عروضتجھیز365
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التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

والیة نابل
تزوید مركب األكادیمیة العسكریة بفندق جدید- 

مد 12 كم قنوات قطر200 و315 و بناء خزان 500 م3 ومحطة ضخ
2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21وزارة الدفاععادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة نابل
تزوید مركب األكادیمیة العسكریة بفندق جدید- 

تجھیز وكھربة
2017/10/162017/12/152018/01/142018/03/152018/04/042018/04/142018/04/262018/05/21وزارة الدفاعمبسطةطلب عروضتجھیز365

تزوید مقاسم المنطقة الصناعیة بمرناق / البرج التونسي                                       
إقتناء ووضع 17 كم قنوات من م.إ. وإنجاز خزانین بسعة 500 م3 ومحطتي  ضخ

عادیةطلب عروضتزود وأشغال480
البرج التونسي والسجن المدني 

بمرناق والشركة الوطنیة 
إلستغالل وتوزیع المیاه

2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19

تزوید القطب التكنولوجي سیدي ثابت بالماء الصالح للشرب – الشبكة الخارجیة-.            
وضع 5,6 كم قنوات من مالحدید المصبوب

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19القطب التكنولوجي سیدي ثابتعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

تزوید التقاسیم ( أ) ، ( ب) ، ( س) ، و ( د)  من المنطقة الغربیة لضفاف بحیرة تونس الشمالیة 
بالماء الصالح للشرب – الشبكة الخارجیة-.                                     وضع 3,5 كلم 

من قنوات ح.م. قطر 800 مم و  إنجاز خزان سعة 10,000 م3
عادیةطلب عروضتزود وأشغال1090

شركة البحیرة للتطھیر 
واإلستصالح واإلستثمار

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19

والیة تونس
تحویل القنوات في إطار مشروع السكة الحدیدیة السریعة
تحویل 3 كم قنوات من الحدید المصبوب قطر 500 مم

مبسطةطلب عروضتزود وأشغال360
شركة السكك الحدیدیة 

السریعة
2017/02/242017/04/252017/05/252017/07/242017/08/132017/08/232017/09/042017/09/29

والیة المنستیر
صفقة إطاریة لتمدید الشبكات بإقلیم المكنین

2017/07/122017/09/102017/10/102017/12/092017/12/292018/01/082018/01/202018/02/14الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة باجة
صفقة إطاریة لتمدید الشبكات بإقلیم باجة

2017/05/182017/07/172017/08/162017/10/152017/11/042017/11/142017/11/262017/12/21الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة نابل
صفقة إطاریة لتمدید الشبكات وانجاز توصیالت جدیدة القلیم منزل تمیم

2017/01/142017/03/152017/04/142017/06/132017/07/032017/07/132017/07/252017/08/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة قبلي
صفقة إطاریة لتمدید الشبكات

2017/06/162017/08/152017/09/142017/11/132017/12/032017/12/132017/12/252018/01/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة سیدي بوزید
صفقة إطاریة لتمدید الشبكات

2017/04/212017/06/202017/07/202017/09/182017/10/082017/10/182017/10/302017/11/24الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة تونس
صفقة إطاریة لتمدید الشبكات بإقلیم تونس الجنوبیة وتونس المدینة

2017/02/092017/04/102017/05/102017/07/092017/07/292017/08/082017/08/202017/09/14الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة بن عروس
صفقة إطاریة لتمدید الشبكات بإقلیم بن عروس

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة بن عروس
صفقة إطاریة لتمدید الشبكات بإقلیم الزھراء

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1
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والیة سوسة
صفقة إطاریة لصیانة شبكة التوزیع وانجاز توصیالت

2017/01/042017/03/052017/04/042017/06/032017/06/232017/07/032017/07/152017/08/09الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة سوسة
صفقة إطاریة النجاز توصیالت بوحدات األشغال الزھور ومساكن 1 ومساكن 2

2017/06/022017/08/012017/08/312017/10/302017/11/192017/11/292017/12/112018/01/05الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة المھدیة
صفقة إطاریة النجاز توصیالت

2017/04/112017/06/102017/07/102017/09/082017/09/282017/10/082017/10/202017/11/14الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة القیروان
صفقة إطاریة الصالح الكسور والتسربات على شبكة التوزیع

2017/03/032017/05/022017/06/012017/07/312017/08/202017/08/302017/09/112017/10/06الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة بنزرت
صفقة اطاریة الصالح الكسور والتسربات وانجاز توصیالت جدیدة باقلیم ببنزرت

2017/01/312017/04/012017/05/012017/06/302017/07/202017/07/302017/08/112017/09/05الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة سلیانة
صفقة اطاریة الصالح الكسور والتسربات وانجاز توصیالت جدیدة باقلیم سلیانة

2017/01/242017/03/252017/04/242017/06/232017/07/132017/07/232017/08/042017/08/29الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة صفاقس
صفقة إطاریة النجاز وتجدید توصیالت بمعتمدیات صفاقس المدینة وصفاقس الغربیة 

والنجاز وتجدید توصیالت وإصالح كسور وتسربات بمعتمدیة قرقنة
2017/01/312017/04/012017/05/012017/06/302017/07/202017/07/302017/08/112017/09/05الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة صفاقس
صفقة إطاریة النجاز توصیالت بمناطق راجعة بالنظر إلقلیم صفاقس الجنوبیة

2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة قفصة
صفقة إطاریة الصالح الكسور والتسربات على شبكة التوزیع

2017/01/312017/04/012017/05/012017/06/302017/07/202017/07/302017/08/112017/09/05الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة قفصة
صفقة إطاریة النجاز التوصیالت الجدیدة بوالیة قفصة

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة سیدي بوزید
صفقة إطاریة الصالح الكسور والتسربات على شبكة التوزیع

2017/04/112017/06/102017/07/102017/09/082017/09/282017/10/082017/10/202017/11/14الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة توزر
صفقة إطاریة إلصالح كسور وتسربات وصیانة الشبكات

2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة قبلي
إنجاز توصیالت وإصالح كسور

2017/02/192017/04/202017/05/202017/07/192017/08/082017/08/182017/08/302017/09/24الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة أریانة
صفقة إطاریة إلصالح الكسور والتسربات بإقلیم المنار

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة تونس
صفقة إطاریة إلنجاز التوصیالت بمناطق تابعة إلقلیم المرسى

2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال360
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2017/02/092017/04/102017/05/102017/07/092017/07/292017/08/082017/08/202017/09/14الشركةمبسطةطلب عروضأشغال720إصالح التسربات وصیانة المنشآت المائیة بتونس الكبرى

والیات القصرین وسیدي بوزید
إصالح الكسور والتسربات على قنوات الجلب سبیطلة-جلمة

2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

2017/01/142017/03/152017/04/142017/06/132017/07/032017/07/132017/07/252017/08/19الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بمادة الكلور والصودا الكاویة

2017/02/032017/04/042017/05/042017/07/032017/07/232017/08/022017/08/142017/09/08الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بمادة مسحوق الصودیوم 30 و 48 درجة

2017/08/032017/10/022017/11/012017/12/312018/01/202018/01/302018/02/112018/03/08الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بمادة متعدد اإللكترولیت

2017/08/032017/10/022017/11/012017/12/312018/01/202018/01/302018/02/112018/03/08الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بسبائك الرصاص

التزود بوصالت میكانیكیة وأطواق لمآخذ الماء من البالستیك ومن الحدید للقنوات المصنوعة 
من مادة متعدد اإلثیلین

2017/09/152017/11/142017/12/142018/02/122018/03/042018/03/142018/03/262018/04/20الشركةعادیةطلب عروضتزود360

2017/01/232017/03/242017/04/232017/06/222017/07/122017/07/222017/08/032017/08/28الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بقنوات مصنوعة من مادة متعدد اإلثلین قطر یتراوح بین 90 و 315 مم

2017/01/292017/03/302017/04/292017/06/282017/07/182017/07/282017/08/092017/09/03الشركةعادیةطلب عروضتزود720التزود بمادة كبریتات األلومین

2017/02/152017/04/162017/05/162017/07/152017/08/042017/08/142017/08/262017/09/20الشركةعادیةطلب عروضتزود360اقتناء أعمدة صاعدة لألبار

2017/02/232017/04/242017/05/242017/07/232017/08/122017/08/222017/09/032017/09/28الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بصنادیق للعدادات حجم صغیر وكبیر وأبواب كوة مصنوعة من البالستیك المقوى

2017/07/032017/09/012017/10/012017/11/302017/12/202017/12/302018/01/112018/02/05الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بعدادات قطر 15 مم و 20 مم

2017/01/142017/03/152017/04/142017/06/132017/07/032017/07/132017/07/252017/08/19الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بقطع خاصة ووصالت ذو لحام كھربائي مصنوعة من مادة متعدد اإلثیلین

2017/01/012017/03/022017/04/012017/05/312017/06/202017/06/302017/07/122017/08/06الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بمواد مكتبیة

2017/08/112017/10/102017/11/092018/01/082018/01/282018/02/072018/02/192018/03/16الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بورق مسترسل

2017/09/152017/11/142017/12/142018/02/122018/03/042018/03/142018/03/262018/04/20الشركةعادیةطلب عروضتزود360أغشیة التناضح العكسي لمحطات التحلیة
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2017/08/212017/10/202017/11/192018/01/182018/02/072018/02/172018/03/012018/03/26الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بوسائل نقل

2017/10/212017/12/202018/01/192018/03/202018/04/092018/04/192018/05/012018/05/26الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بمعدات ثابتة

2017/08/022017/10/012017/10/312017/12/302018/01/192018/01/292018/02/102018/03/07الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بعدادات قطر یفوق 20 مم

2017/03/192017/05/182017/06/172017/08/162017/09/052017/09/152017/09/272017/10/22الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بالبدلة الخاصة

اقتناء قنوات قطر 150 مم - قطر 125 مم - قطر 80 مم مستلزمات االبار العمیقة واقتناء 
مضخات عائمة ومضختین 30 لتر/ث - 165 م لمحطة الضخ كساب

2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19الشركةعادیةطلب عروضتزود360

2017/07/182017/09/162017/10/162017/12/152018/01/042018/01/142018/01/262018/02/20الشركةمبسطةطلب عروضتزود360 التزود بأثاث مكاتب

والیة قابس
تجدید 5 كم قنوات التوزیع بالحامة وقابس

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

والیة توزر
تدعیم الموارد المائیة بمدینة نفطة

2017/08/012017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

والیة الكاف
تحسین تزوید مدینة الكاف - المرحلة األولى

إقتناء ووضع 14 كم قنوات من م.إ. قطر 315 مم  ووضع 12 كم قنوات من الحدید 
المصبوب قطرھا 400 مم

2017/08/162017/10/152017/11/142018/01/132018/02/022018/02/122018/02/242018/03/21الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة نابل
تحسین تزوید مدینة منزل حر

إقتناء 4 كم قنوات من الحدید المصبوب أو الخرسانة قطر 500 مم
2017/03/012017/04/302017/05/302017/07/292017/08/182017/08/282017/09/092017/10/04الشركةعادیةطلب عروضتزود360

والیة نابل
تحسین تزوید مدینة منزل حر

وضع 10 كلم قطر 315 و 400 مم  وبناء خزان 1500 م3 ومحطة ضخ وتجھیز
2017/06/162017/08/152017/09/142017/11/132017/12/032017/12/132017/12/252018/01/19الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة بنزرت
تحسین تزوید مدینتي الناظور والماثلین

بناء خزان 500 م3 و 50 م3 ووضع 6 كلم قنوات قطر 315 ومحطة ضخ
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة بنزرت
تحسین تزوید طابق الضغط 85 لمدینة بنزرت

التزود بـ 8 كم من القنوات من الحدید المصبوب قطر أقل من 600 مم
2017/03/312017/05/302017/06/292017/08/282017/09/172017/09/272017/10/092017/11/03الشركةعادیةطلب عروضتزود360
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والیة بنزرت
تحسین تزوید طابق الضغط 85 لمدینة بنزرت

بناء خزانین 2500 م3 وخزان 1000 م3 ومحطة ضخ ومحطة لتقویة الضخ ومد 12 كم 
من القنوات قطر 600 مم و 315 مم مع التجھیز والكھربة

2017/06/162017/08/152017/09/142017/11/132017/12/032017/12/132017/12/252018/01/19الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة بنزرت
تحسین تزوید مدینة منزل بورقیبة ( مرحلة مستعجلة من المخطط المدیري) 

إقتناء 6 كم قنوات من الحدید المصبوب قطر أقل من 600 مم
2017/01/292017/03/302017/04/292017/06/282017/07/182017/07/282017/08/092017/09/03الشركةعادیةطلب عروضتزود360

والیة بنزرت
تحسین تزوید مدینة منزل بورقیبة ( مرحلة مستعجلة من المخطط المدیري) 

وضع 15 كم قنوات
2017/06/162017/08/152017/09/142017/11/132017/12/032017/12/132017/12/252018/01/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

والیة نابل
تحسین تزوید المنطقة العلیا بالحمامات ( مرحلة مستعجلة من المخطط المدیري) 

وضع 5 كلم قطر أقل من 200  وبناء خزان 500 م3 ومحطة ضخ مع تجھیز وكھربة
2017/04/262017/06/252017/07/252017/09/232017/10/132017/10/232017/11/042017/11/29الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة نابل
تحسین تزوید مركب سلتان فندق الجدید - بقرمبالیة

وضع 8 كلم قطر أقل من 200  وبناء خزان 500 م3 ومحطة ضخ مع تجھیز وكھربة
2017/04/262017/06/252017/07/252017/09/232017/10/132017/10/232017/11/042017/11/29الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة نابل
تعویض جزء من قناة الجلب المزوة لمدن بني خالد ومنزل بوزلفة 

إقتناء 3 كم من قنوات المصنوعة من الخرسانة قطر 500 مم
2017/05/262017/07/252017/08/242017/10/232017/11/122017/11/222017/12/042017/12/29الشركةعادیةطلب عروضتزود360

والیة نابل
تأمین وتدعیم تزوید مركب عین غراب والمیدة انطالقا من بئر عین غراب الغیر مستغل بناء 

محطة الزالة الحدید ووضع 2 كلم قطر 200 مم
2017/03/262017/05/252017/06/242017/08/232017/09/122017/09/222017/10/042017/10/29الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة تطاوین
تحسین تزوید مدینة تطاوین الجنوبیة ( الرقبة وغرغار)  بالماء الصالح للشراب

إقتناء ونقل ووضع 6,7 كم قنوات من م.إ. وبناء خزان 500 م3
2017/02/192017/04/202017/05/202017/07/192017/08/082017/08/182017/08/302017/09/24الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة توزر
تحسین تزوید المنطقة العلیا لمدینة نفطة بالماء الصالح للشراب

بناء خزان نصف مغمور سعة 1500 م3 و بیت تعقیم وسیاج وإقتناء ووضع 6 كم قنوات 
من م. إ. ذات قطر یساوي أو أقل من 315 مم

2017/02/092017/04/102017/05/102017/07/092017/07/292017/08/082017/08/202017/09/14الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة جندوبة
تدعیم تزوید منطقتي السالیمیة وام لیلة من معتمدیة طبرقة بالماء الصالح للشرب

بناء محطتین لرفع الضغط  ومد 02 كم من قنوات متعدد االثلین
2017/04/232017/06/222017/07/222017/09/202017/10/102017/10/202017/11/012017/11/26الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة الكاف
تحسین تزوید بومفتاح بالكاف بناء محطتي تكسیر الضغط وتغییر 4 كم من القنوات قطر 

90 مم و 160 مم
2017/07/052017/09/032017/10/032017/12/022017/12/222018/01/012018/01/132018/02/07الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة الكاف
تحسین تزوید تجمع بوجابر من معتمدیة قلعة سنان بتغییر 4 كم من القنوات وتھیئة القنوات بـ 

3 منشآت لتكسیر الضغط
2017/05/042017/07/032017/08/022017/10/012017/10/212017/10/312017/11/122017/12/07الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360
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والیة توزر
تدعیم الموارد المائیة بمدینة تمغزة

2017/08/012017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة نابل
تعویض جزء من قناة الجلب المزوة لمدن بني خالد ومنزل بوزلفة 

وضع 3 كم من قنوات الخرسانة قطر 500 مم
2017/05/262017/07/252017/08/242017/10/232017/11/122017/11/222017/12/042017/12/29الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365

والیة تونس
إقتناء ووضع 250 متر خطي من القنوات المصنوعة من الخرسانة ذات صفیحة حدیدیة 
قطر 1600 مم بین مشروع محول المخرج الشرقي ومشروع RFR ( محطتي الحراریة 

وبوقطفة) 

2017/03/012017/04/302017/05/302017/07/292017/08/182017/08/282017/09/092017/10/04الشركةتفاوض مباشرطلب عروضتزود وأشغال180

والیة قابس
ربط وتجھیز وكھربة بئر دیسة ومنارة

2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

والیة تونس
تركیز منظومة أتوماتیكیة ومضخة لحقن مادة الجافال ومعدات لحقن المواد الكیمیائیة بمركب 

غدیر القلة
2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19الشركةمبسطةطلب عروضتجھیز180

والیة تونس
إقتناء معدات (ICP pour analyse metaux lourds) لفائدة مخبر مراقبة جودة 

المیاه بغدیر القلة
2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةمبسطةطلب عروضتزود60

والیة تونس
تجدید قطع خاصة للمنشآت المائیة بدار بوخریص وببرج حفصي

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال270

والیة تونس
ربط قناة  قطر 1200 مم من الحدید المصبوب مع 1190 برأس الطابیة

2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة تونس
تھیئة موقع خزن وتوزیع الكلور الغازي بغدیر القلة وماطر

2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال270

والیة تونس
إقتناء مضخة ومولد كھربائي للحام لفائدة وحدات التدخل إلصالح القنوات بتونس الكبرى 

وإقتناء 07 مضخات ( diesel) 15 ل/ث 20 م لحاجیات الحضیرة
2017/01/312017/04/012017/05/012017/06/302017/07/202017/07/302017/08/112017/09/05الشركةمبسطةطلب عروضتزود180

والیات مختلفة
اقتناء قطع خاصة وظابطات قطر بین 400 مم و 1250 مم إلصالح قنوات الجلب 

بالشمال الشرقي
2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةمبسطةطلب عروضتزود270

والیات مختلفة
اقتناء معدات كھربائیة لمحطات الضخ واالبار العمیقة

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الشركةمبسطةطلب عروضتزود270

والیة نابل
اقتناء معدات كھرمیكانیكیة لمحطة قرمبالیة

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةمبسطةطلب عروضتزود270
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والیة نابل
اقتناء وتركیب قطع غیار لمحطتي الضخ sr و sp واقتناء محرك كھربائي لتعویض 

محركات المضخات بمحطة ضخ المیاه الخام sp بمركب بلي
2017/03/302017/05/292017/06/282017/08/272017/09/162017/09/262017/10/082017/11/02الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

والیة بنزرت
إقتناء وتركیب معدات كھرمیكانیكیة بمحطة الضخ جومین

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365

والیة بنزرت ووالیة باجة
تجدید معدات كھربائیة لمحطة المعالجة بماطر ومحطة المعالجة سیدي الجدیدي وإقتناء 

وتركیب خالیا كھربائیة بمحطة الضخ بجومین
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

والیة باجة
تركیب 03 آالت قیس ( piézomètres)  بسد كساب

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

والیة جندوبة
إقتناء وتركیب خالیا كھربائیة بمحطة عین دراھم وبمحطة فرنانة

2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19الشركةمبسطةطلب عروضتزود وأشغال180

والیة نابل
ربط بئر ببوعرقوب

وضع 2,5 كم من قنوات م.إ قطر 400 مم وربط البئر بقناة میاه الشمال
2017/01/142017/03/152017/04/142017/06/132017/07/032017/07/132017/07/252017/08/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة سوسة
وضع قنوات بین سد المصري ومحطة بلي 

أشغال ربط 0,25 كم قطر 600 مم من ح.م. بین سد المصري ومحطة بلي
2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال270

والیة صفاقس
تجدید معدات كھربائیة بالمحول الكھربائي لمحطة التحلیة بقرقنة

2017/07/172017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19الشركةمبسطةطلب عروضتجھیز365

والیة قابس
إقتناء حنفیات ومعدات مختلفة للشبكة الجنوب التونسي وشبكة اإلنتاج بقابس

2017/01/142017/03/152017/04/142017/06/132017/07/032017/07/132017/07/252017/08/19الشركةمبسطةطلب عروضتجھیز180

والیة قابس
اقتناء ووضع محول كھربائي واشغال ھندسة مدنیة ببئر سیدي بلبابة ومحطة ضخ المیاه 

المحالة بمحطة التحلیة بقابس
2017/01/142017/03/152017/04/142017/06/132017/07/032017/07/132017/07/252017/08/19الشركةمبسطةطلب عروضتجھیز180

والیة مدنین
إقتناء تجھیزات لتوسعة إنتاج محطة التحلیة ببن قردان

2017/01/142017/03/152017/04/142017/06/132017/07/032017/07/132017/07/252017/08/19الشركةمبسطةطلب عروضتزود270

والیة قابس
ربط وتجھیز وكھربة بئر الحامة

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365

والیة قابس
CF9 تكثیف الضغط ببئر

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365
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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

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

والیة قابس
أشغال بمحطة تحلیة المیاه ببلخیر

حمایة حوض تبخر میاه الرجیع لمحطة تحلیة المیاه ببلخیر
2017/01/142017/03/152017/04/142017/06/132017/07/032017/07/132017/07/252017/08/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365

2017/08/112017/10/102017/11/092018/01/082018/01/282018/02/072018/02/192018/03/16الشركةمبسطةطلب عروضأشغال270حمالت مراقبة الشبكات والبحث عن التسربات

متابعة مخطط التصرف البیئي واإلجتماعي لمشروع تھیئة محطتي معالجة المیاه ST2 و 
2017/03/022017/04/012017/05/012017/06/302017/07/202017/07/302017/08/112017/09/05الشركةمبسطةطلب عروضدراسةST1360 بغدیر القلة و STB1 ببلي

والیة تونس
صفقة إطاریة لصیانة محطات ضخ الجافال

2017/07/172017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

دائرة التوزیع بتونس الكبرى
تنظیف وتطھیر خزانات المیاه بتونس الكبرى

2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

دائرة التوزیع بتونس الكبرى
إقتناء معدات قیس ومراقبة عن بعد

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الشركةمبسطةطلب عروضتزود360

2017/01/142017/03/152017/04/142017/06/132017/07/032017/07/132017/07/252017/08/19الشركةمبسطةطلب عروضتزود365اقتناء الكربون المنشط (charbon actif) لمحطات التصفیة

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365كراء جرافة وشاحنة واقتناء رمل للقیام بأعمال صیانة قنوات جلب المیاه من بلي إلى صفاقس

والیة نابل
بناء مقر إقلیم الشركة بقرمبالیة

2017/07/172017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

والیة بنزرت
بناء مقر إقلیم الشركة بمنزل بورقیبة

2017/05/112017/07/102017/08/092017/10/082017/10/282017/11/072017/11/192017/12/14الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

والیات نابل وبنزرت وباجة وبن عروس وأریانة وتونس
تھیئة وتھذیب خزانات ومنشآت مائیة

2016/12/272017/02/252017/03/272017/05/262017/06/152017/06/252017/07/072017/08/01الشركةعادیةطلب عروضأشغال540

والیات بن عروس وتونس
 تھیئة وحدة أشغال برادس وتھیئة إقلیم الزھراء وصیانة المبنى اإلداري إلقلیم تونس المدینة 

وتھیئة المبنى التابع إلقلیم تونس المدینة بسیدي عبد هللا
2017/03/172017/05/162017/06/152017/08/142017/09/032017/09/132017/09/252017/10/20الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

والیة سیدي بوزید
تھیئة مقر إقلیم سیدي بوزید

2017/05/032017/07/022017/08/012017/09/302017/10/202017/10/302017/11/112017/12/06الشركةعادیةطلب عروضأشغال270

والیة سوسة
بناء إقلیم الشركة بمساكن

2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال540

والیة المنستیر
بناء فرع بجمال من والیة المنستیر

2017/07/032017/09/012017/10/012017/11/302017/12/202017/12/302018/01/112018/02/05الشركةعادیةطلب عروضأشغال450
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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

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

والیة قابس
بناء وحدة أشغال بالحامة ( مرتبط باقتناء عقار) 

2017/08/112017/10/102017/11/092018/01/082018/01/282018/02/072018/02/192018/03/16الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

والیة سیدي بوزید
بناء وحدتي أشغال بسیدي بوزید المدینة وببئر الحفي  ( مرتبط بالتسویة العقاریة) 

2017/09/112017/11/102017/12/102018/02/082018/02/282018/03/102018/03/222018/04/16الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

والیة مدنین
بناء وحدتي أشغال بمیدون ( جربة)  وببن قردان

2017/01/092017/03/102017/04/092017/06/082017/06/282017/07/082017/07/202017/08/14الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

والیة مدنین
بناء مخبر مختص في میدان التحلیة

2017/03/212017/05/202017/06/192017/08/182017/09/072017/09/172017/09/292017/10/24الشركةعادیةطلب عروضأشغال540

والیة المھدیة
أشغال تھیئة خزان بقصور الساف سعة 2500 م3 وأشغال تھیئة خزان بالساحل الجنوبي 80 

سعة 2500 م3
2017/06/162017/08/152017/09/142017/11/132017/12/032017/12/132017/12/252018/01/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة نابل
بناء سیاج حائطي ومآوى للمواد الكمیائیة لمحطة تصفیة المالعبي وأشغال بناء أسیجة حول 

خزانات تابعة إلقلیم منزل تمیم
2017/02/052017/04/062017/05/062017/07/052017/07/252017/08/042017/08/162017/09/10الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة بنزرت
أشغال بناء أسیجة حول خزانات تابعة إلقلیم بنزرت وتھیئة مستودع

2017/02/022017/04/032017/05/032017/07/022017/07/222017/08/012017/08/132017/09/07الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة باجة
أشغال تھیئة وبناء أسیجة حول خزانات ودھن وترمیم وصیانة الخزانات والمنشآت المائیة

2017/02/092017/04/102017/05/102017/07/092017/07/292017/08/082017/08/202017/09/14الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة باجة
تھیئة محطة الضخ بالمسید باجة

2017/07/062017/09/042017/10/042017/12/032017/12/232018/01/022018/01/142018/02/08الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365

والیة صفاقس
بناء بیت سكور في فضاء خزان مركز كمون معتمدیة منزل شاكر وبناء أسیجة حول خزاني 

منزل شاكر والحنشة وتھیئة وحدة أشغال منزل شاكر
2017/07/172017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة صفاقس
بناء سیاج حول خزان الشعال-خزان الرقایقة من معتمدیة الغریبة و خزان السواني من 

معتمدیة الصخیرة و سیاج حول خزان السكاینة من معتمدیة المحرس و بناء سیاج حول خزان 
عقارب وتھیئة بیت سكور خزان محرس وتھیئة بیت سكور خزان سیدي علوش

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة تطاوین
صیانة مقر اقلیم تطاوین

2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365

والیة تطاوین
 صیانة المنشآت المائیة التابعة لإلقلیم تطاوین

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365

والیة قبلي
صیانة وتسییج خزانات التوزیع

2017/01/142017/03/152017/04/142017/06/132017/07/032017/07/132017/07/252017/08/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360
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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

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

والیة بنزرت
بناء أسیجة بخزان رأس العین وحوض تجمیع میاه بسیدي حسون (CE6) بمنزل بورقیبة 

وبناء مأوى بئر ماطر 5
2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة تونس
أشغال تھیئة مخبر مراقبة جودة المیاه بغدیر القلة

2017/07/172017/09/152017/10/152017/12/142018/01/032018/01/132018/01/252018/02/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365طالء ودھن وأشغال ھندسة مدنیة للمنشآت المائیة بنابل، بماطر، بزغوان وسلیانة

والیة سوسة
بناء بیت حارس لمحطة كاسر الضغط بالنفیضة وسیاج ومرفق صحي لكاسر الضغط 

بالزناطیر القلعة الكبرى وبناء بیت حارس ومرفق صحي لمحطات الضخ ببوفیشة وسیدي 
بوعلي وبنبلة وكركر وبناء مأوى محول كھربائي بمحطة الضخ بكركر وبناء وحدة مراقبة 

وبیت مواد كیمیائیة ومرفق صحي بمركب الزھور

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365صیانة وترمیم ودھن مباني مركب بلي وأشغال تھیئة فضاء بلي بغراسة أشجار وأعمال بستنة

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

2017/08/162017/10/152017/11/142018/01/132018/02/022018/02/122018/02/242018/03/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة مدنین
بناء وحدة أشغال بمحطة التحلیة بجرجیس خاصة بمصلحة اإلنتاج بجرجیس

2017/08/162017/10/152017/11/142018/01/132018/02/022018/02/122018/02/242018/03/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة مدنین
توسعة وتھیئة وحدتي األشغال بمدنین الخاصة بمصلحة اإلنتاج بمدنین

2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة تطاوین
بناء وحدة أشغال خاصة بقسم اإلنتاج بتطاوین

2017/08/162017/10/152017/11/142018/01/132018/02/022018/02/122018/02/242018/03/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

انجاز أشغال طالء ودھن لصیانة محطتي التحلیة بكل من جربة وجرجیس، بقابس والمنشآت 
المحیطة

2017/02/142017/04/152017/05/152017/07/142017/08/032017/08/132017/08/252017/09/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365

والیة جندوبة
بناء وحدة أشغال بعین دراھم

2017/05/112017/07/102017/08/092017/10/082017/10/282017/11/072017/11/192017/12/14الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة جندوبة
إعادة انشاء جدار دعم بوحدة أشغال جندوبة

2017/05/112017/07/102017/08/092017/10/082017/10/282017/11/072017/11/192017/12/14الشركةمبسطةطلب عروضأشغال270

والیة تونس
تھیئة مقر الشركة بمقرین

2017/09/162017/11/152017/12/152018/02/132018/03/052018/03/152018/03/272018/04/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة تونس
تھیئة بھو المبنى "أ" بمنفلوري

2017/03/112017/05/102017/06/092017/08/082017/08/282017/09/072017/09/192017/10/14الشركةمبسطةطلب عروضأشغال270
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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

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

والیة بنزرت
تھیئة وحدة أشغال بسجنان وتھیئة وحدة أشغال بماطر

2017/03/172017/05/162017/06/152017/08/142017/09/032017/09/132017/09/252017/10/20الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة جندوبة
صیانة إدارة إقلیم جندوبة / المرحلة الثانیة

2016/11/112017/01/102017/02/092017/04/102017/04/302017/05/102017/05/222017/06/16الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة تونس
إعادة تھیئة المبنى اإلداري بسیدي عبد هللا

2016/12/272017/02/252017/03/272017/05/262017/06/152017/06/252017/07/072017/08/01الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة المنستیر
تھیئة مقر إقلیم الشركة بالمنستیر

2017/03/032017/05/022017/06/012017/07/312017/08/202017/08/302017/09/112017/10/06الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

والیة سوسة
تھیئة الخزان السداسي بالزھور

2017/03/162017/05/152017/06/142017/08/132017/09/022017/09/122017/09/242017/10/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال150

والیة القصرین
تھیئة 04 كاسر ضغط على قناة الجلب بین سبیطلة وصفاقس

2017/04/022017/06/012017/07/012017/08/302017/09/192017/09/292017/10/112017/11/05الشركةمبسطةطلب عروضأشغال150

والیة المھدیة
إتمام بناء وحدة أشغال بالسواسي

2017/04/212017/06/202017/07/202017/09/182017/10/082017/10/182017/10/302017/11/24الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة مدنین
دراسة المخطط المدیري لشبكات التوزیع بجرجیس

2017/01/312017/04/012017/05/012017/06/302017/07/202017/07/302017/08/112017/09/05الشركةعادیةطلب عروضدراسة360

والیة تطاوین
دراسة المخطط المدیري لمدینة تطاوین وأحوازھا

2017/02/112017/04/122017/05/122017/07/112017/07/312017/08/102017/08/222017/09/16الشركةعادیةطلب عروضدراسة360

والیة توزر
دراسة المخطط المدیري لمدینة توزر وأحوازھا

2017/06/112017/08/102017/09/092017/11/082017/11/282017/12/082017/12/202018/01/14الشركةعادیةطلب عروضدراسة360

والیة تونس
دراسة المخطط المدیري لتونس الكبرى

2017/10/162017/12/152018/01/142018/03/152018/04/042018/04/142018/04/262018/05/21الشركةعادیةطلب عروضدراسة270

والیات الساحل
دراسة المخطط المدیري لشبكات التقسیم بالساحل الجنوبي

2017/04/162017/06/152017/07/152017/09/132017/10/032017/10/132017/10/252017/11/19الشركةعادیةطلب عروضدراسة360

Mise en place de Comptabilité auxilière client3002017/03/062017/04/052017/05/052017/08/032017/08/082017/08/132017/08/182017/08/28الشركةعادیةطلب عروضخدمات

Infrastructure Avancée des serveurs, systems , 
sauvegarde et stockage des données

2017/03/162017/04/152017/05/152017/08/132017/08/182017/08/232017/08/282017/09/07الشركةعادیةطلب عروضتزود180

2017/04/152017/05/152017/06/142017/09/122017/09/172017/09/222017/09/272017/10/07الشركةعادیةطلب عروضتزود270إقتناء معدات إعالمیة

 mise en place d'une solution voix IP et telemeetting  3002017/08/212017/09/202017/10/202018/01/182018/01/232018/01/282018/02/022018/02/12الشركةعادیةطلب عروضخدمات
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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

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

Développement d'un moteur de facturation et de 
relance

2017/03/112017/04/102017/05/102017/07/092017/07/292017/08/082017/08/202017/09/14الشركةمبسطةطلب عروضخدمات180

Mise à niveau de la solution de sécurité  Internet et VPN2702017/04/202017/05/202017/06/192017/07/292017/08/032017/08/082017/08/132017/08/23الشركةمبسطةطلب عروضخدمات

 Acquisition nouvelles licences ERP (opérationnelles et
(décisionnelles

2017/07/172017/09/152017/10/152017/11/242017/11/292017/12/042017/12/092017/12/19الشركةتفاوض مباشرطلب عروضخدمات30

أشغال حفر 10 بئر عمیقة : سلیانة 2 مكرر ورملیة 2 مكرر ( والیة سلیانة)  والجوف-
لنسارین وصوار و وتبرسق-خالد ( والیة باجة)  وطبرقة-بركوكش( والیة جندوبة)  عین 

البطریة ( والیة زغوان)  ووقار محامید ( والیة الكاف)  سیدي عسكر وعفسات -زیتونة ( والیة 
جندوبة) 

عادیةطلب عروضأشغال270
الشركة والغیر والمیزانیة 

التكمیلیة لسنة 2012
2017/01/292017/03/302017/04/292017/06/282017/07/182017/07/282017/08/092017/09/03

أشغال حفر 06 آبار عمیقة : الفالتة ( والیة الكاف)  سیدي عیش ( والیة قفصة)  ورمادة 
عادیةطلب عروضأشغال270( والیة تطاوین)  و والروحیة ( والیة سلیانة)  وعین مذاكر وكندار - عكارة ( والیة سوسة) 

الشركة والمیزانیة التكمیلیة 
لسنة 2012

2017/05/162017/07/152017/08/142017/10/132017/11/022017/11/122017/11/242017/12/19

أشغال حفر 07 آبارعمیقة : الخبطة 3 ونكریف 6 والكحیل 10 ( والیة تطاوین)  وبئر 
الحفي 4 ( والیة سیدي بوزید)  وبنیة 2 مكرر –بني خداش وقصر الشریف 1 ( والیة 

مدنین)  ووذرف 2 مثلث ( والیة قابس) 
2017/01/242017/03/252017/04/242017/06/232017/07/132017/07/232017/08/042017/08/29الشركةعادیةطلب عروضأشغال270

2017/04/152017/06/142017/07/142017/09/122017/10/022017/10/122017/10/242017/11/18الشركةعادیةطلب عروضأشغال180اقتناء أنابیب ومصفاة لآلبار المزمع إحداثھا في إطار التأمین والتدعیم والتعویض
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