
 

 

 

اإلدارة العامة للجسور والطرقات

 

لفتح العروضلالعالن عن المنافسةإلعداد كراسات الشروط
لتعهد لجنة 

الشراءات بالملف

إلحالة الملف على لجنة 

الصفقات
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقات

:ابرام عقد التامين العشري لجسور ومنشئات فنية تابعة للمشاريع التالية  

 .33 و ط ج Z4الطريق الرابطة  بين البلديات على مستوى  تقاطع الطريق   :  01قسط عدد

 533مضاعفة الطريق المحلية  : 02قسط عدد 

و وصلة المرفأ المالي بأريانة

***
طلب عروض 

مفتوح
***2022-06-202229-06-202222-06-202221-06-01***2022-04-202211-03-202207-02-21الميزانيةعادية

: ابرام عقد التامين العشري لجسور ومنشات على مستوى الطرقات التالية 

  على مستوى مدخل المطار X والطريق الشعاعية 10الطريق الرابطة  بين ط و  : 01قسط عدد

 X3-X20محول  على مستوى تقاطع الطرقات  : 02قسط عدد 

  و المخرج الغربي31 بين ط ج X20الطريق الحزامية  : 03قسط عدد

***
طلب عروض 

مفتوح
***2022-08-202204-07-202228-07-202226-07-05***2022-05-202205-04-01/03/202204 الميزانيةعادية

الطريق -2ابرام عقد التامين العشري لجسور ومنشات  منجزة في اطار مشروع إنجاز محول الطريق الشعاعية ش

شارع عبد العزيز الكامل- الطريق الرابطة شمال جنوب9الوطنية رقم 
***

طلب عروض 

مفتوح
***2022-12-202213-12-202206-12-202205-11-14***2022-09-202226-08-202223-08-01الميزانيةعادية

ابرام عقد التامين العشري لجسور ومنشات  منجزة في اطار  مشروع  تهيئة محول على  مستوى تقاطع الطرقات  

X20-RN7بوالية منوبة 
***

طلب عروض 

مفتوح
***2023-01-202323-01-202313-01-202212-12-26***2022-10-202228-09-202226-09-01الميزانيةعادية

 مسالك في جزئها الفاصل بين الطريق 3x2إلى  ( 21الحهوية  ) Xدراسة جدوى مضاعفة الطربق الحزامية 

(452المحلية )  X3 و الطريق الشعاعية 8الوطنية رقم 
***

طلب عروض 

مفتوح
2022-06-202227-06-202213-06-202207-06-202206-05-16***2022-04-202215-03-14***ميزانية الدولةعادية

*** بوالية منوبةX30  بالطريق الحزامية X20دراسة وصلة ربط الطريق الحزامية 
طلب عروض 

مفتوح
2022-08-202225-08-202210-08-202204-08-202203-07-13***2022-06-202213-05-10***ميزانية الدولةعادية

 A1  مع مختلف الطرقات بين المخرج الغربي للعاصمة و الطريق السيارة X20دراسة محوالت على الطريق الحزامية 
***

طلب عروض 

مفتوح
2022-08-202225-08-202210-08-202204-08-202203-07-13***2022-06-202213-05-10***ميزانية الدولةعادية

*** و مع شارع الشهداء بالمروج3دراسة محولين على مستوى تقاطع الحزامية الخارجية مع الطريق الوطنية رقم
طلب عروض 

مفتوح
2022-06-202227-06-202213-06-202207-06-202206-05-16***2022-04-202215-03-14***ميزانية الدولةعادية

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

مفتوح
2022-05-202226-05-202216-05-202211-05-202210-04-20****2022-03-202221-02-16***ميزانية الدولةعادية

***دراسة الطريق الحزامية لمدينة تطاوين
طلب عروض 

مفتوح
2022-06-202227-06-202213-06-202207-06-202206-05-16***2022-04-202215-03-14***ميزانية الدولةعادية

الحصة الثانية- دراسة إنجاز جسور على الطرقات المرقمة 
-

طلب عروض 

مفتوح
2022-07-202207-06-202227-06-202221-06-202220-05-30***2022-05-202209-04-05***ميزانية الدولةعادية

الطريق الحزامية من الجهة - منعرج مدينة توزر  : مهمة تدقيق السالمة المرورية لمشاريع الطرقات المهيكلة 

-الطريق الحزامية من الجهة الشمالية لمدينة جندوبة-  الجنوبية لمدينة جندوبة 
2022-05-202226-05-202216-05-202211-05-202210-04-20****2022-03-202221-02-16***ميزانية الدولةاجراءات مبسطةطلب عروض***

  يوم120, بمنطقة عمدون من والية باجة136 ن ك 11دراسة إلصالح مسار الطريق الوطنية رقم 
طلب عروض 

مفتوح
2022-06-202217-05-202223-05-202217-05-202213-04-14***2022-03-202223-02-22بصدد االعدادالميزانيةعادية

  يوم120دراسة معالجة النقاط السوداء
طلب عروض 

مفتوح
2022-07-202215-06-202224-06-202220-06-202216-05-18***2022-04-202226-03-22بصدد االعدادالميزانيةعادية

  يوم120دراسة تدقيق معمق للجسر المتحرك ببنزرت
طلب عروض 

مفتوح
2022-09-202215-08-202226-08-202222-08-202217-08-03***2022-07-202214-06-14بصدد االعدادالميزانيةعادية

  يوم180(Base de données des Ouvrages d'Art)إنجاز دراسة قاعدة بيانات للمنشآت الفنية 
طلب عروض 

مفتوح
2022-09-202215-08-202226-08-202222-08-202217-08-03***2022-07-202214-06-14بصدد االعدادالميزانيةعادية

 يوم360شراف الفني و التثبت في الدراساتإلمهمة مساندة للمتابعة و ا
طلب عروض 

مفتوح
2022-07-202215-06-202224-06-202220-06-202216-05-18***2022-04-202226-03-22بصدد االعدادالميزانيةعادية

2022التقدير السنوي البرام الصفقات العمومية لسنة 

التاريخ التقديري 

التأمين

الدراسات

مصدر التمويلاإلجراءاتطريقة االبرامآجال اإلنجازموضوع الصفقة
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لفتح العروضلالعالن عن المنافسةإلعداد كراسات الشروط
لتعهد لجنة 

الشراءات بالملف

إلحالة الملف على لجنة 

الصفقات
لبداية اإلنجازلتبليغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقات

التاريخ التقديري 

التأمين

مصدر التمويلاإلجراءاتطريقة االبرامآجال اإلنجازموضوع الصفقة

:تكوين إطارات وإداريين في ثالثة مجاالت

 LOT N°1 : Une (01) session de formation :

« Gestion, Inspection et entretien des  routes et des ouvrages  d’art ».

 LOT N°2 : Deux (02) sessions de formation 

« Anglais spécifique et Anglais général »

LOTN°3 : Une (01) session de formation : 

« Psychologie ».

_
طلب عروض 

مفتوح
2022-05-202213-05-202203-04-202227-04-202226-04-06****2022-03-202217-02-15****الميزانيةعادية

3465قسط عدد  -27مهمة المراقبة النجاز أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 
طلب عروض 

مفتوح
2022-06-202227-06-202213-06-202207-06-202206-05-16***2022-04-202215-03-14-ميزانية الدولةعادية

465مهمة المراقبة النجاز أشغال الطريق الحزامية لجرجيس
طلب عروض 

مفتوح
******2022-06-202228-06-202227-06-06***2022-05-202206-04-06-ميزانية الدولةعادية

 شهرا62 الجسر الرئيسي2 القسط  phase préqualificationمراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت 
طلب عروض 

مفتوح
2022-07-202207-06-202207-05-23***2022-03-202221-02-02جاهزةBEI/BADعادية

 شهرا62 الجسر الرئيسي2القسط  phase Consultationمراقبة و متابعة أشغال جسر بنزرت 
طلب عروض 

مفتوح
2023-01-202202-12-202201-11-202221-11-202211-09-12***2022-08-202212-06-28جاهزةBEI/BADعادية

 بين عين 128إعادة ربط الطريق الجهوية عدد "مهمة المراقبة الفنية للمنشآت المبرمجة في إطار مشروع 

و إصالح و تقوية الجزء الرابط بين قربص و عين الفكرون و عين العتروس  ( كلم2.5)أقطر و قربص 

,  بوالية نابل"و حماية الطريق من سقوط الحجارة ( كلم2)

2022-03-202208-03-202203-03-02******2022-02-202223-02-202217-02-02بصدد االعدادميزانية الدولةاجراءات مبسطةطلب عروض شهرا24

31-03-202230-05-202220-06-2022

20-07-202219-08-202208-09-2022

18-07-202216-09-202206-10-2022

07-11-202207-12-202227-12-2022

18-04-202217-06-202207-07-2022

08-08-202207-09-202227-09-2022

 : 2 القسط Phase préqualification عبر جسر ثابت 4وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة أ

الجسر الثابت
 شهر38

طلب عروض دولي 

 مسبوق بانتقاء أولي
2022-05-202205-04-202215-03-15 -2022-02-202108-11-16جاهزةBEI/BADعادية

 : 2 القسط Phase consultation عبر جسر ثابت 4وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة أ

الجسر الثابت
 شهر38

طلب عروض دولي 

 مسبوق بانتقاء أولي
2023-04-202306-03-202307-03-202306-02-202303-01-04- 2022-09-202206-05-09 جاهزةBEI/BADعادية

***PMIR2- الحصة األولى - أشغال تهذيب الطرقات المرقمة 
طلب عروض 

مفتوح
2023-05-202322-04-202320-04-202310-03-202329-02-27***2022-11-202228-10-10جاهزةBADعادية

***PMIR2-  بين النفيضة و القيروان 2أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 
طلب عروض 

مفتوح
2023-06-202320-05-202319-05-202309-04-202325-03-24***2022-12-202223-11-08في طور اإلنجازBADعادية

التغليف بالخرسانة اإلسفلتية: 2022برنامج - الصيانة الدورية لشبكة الطرقات 
 180بين 

 يوم240و

طلب عروض 

مفتوح
2022-07-202201-06-202210-05-202227-05-202213-04-14***2022-03-202223-02-22بصدد االعدادالميزانيةعادية

 يوم180, بمنطقة عمدون من والية باجة136 ن ك 11إصالح مسار الطريق الوطنية رقم 
طلب عروض 

مفتوح
2022-02-202201-01-202224-01-202317-01-202203-12-20***2022-12-202201-11-01بصدد االعدادالميزانيةعادية

 يوم180إقتناء وتركيز آالت ثابتة لمراقبة وزن العربات بالطرقات
طلب عروض 

مفتوح
2022-09-202201-08-202218-08-202210-07-202229-07-21***2022-07-202201-06-01بصدد االعدادالميزانيةعادية

  يوم120صيانة وإعادة تشغيل آلة ثابتة لمراقبة وزن العربات على مستوى قنطرة رادس حلق الوادي
طلب عروض 

مفتوح
2022-09-202201-08-202218-08-202210-07-202229-07-21***2022-07-202201-06-01بصدد االعدادالميزانيةعادية

  يوم120إقتناء معدات مراقبة
طلب عروض 

مفتوح
2022-06-202201-05-202218-05-202210-04-202228-04-20***2022-03-202231-03-01بصدد االعدادالميزانيةعادية

***اقتناء وسائل نقل لفائدة المشاريع
طلب عروض 

مفتوح
2022-06-202224-06-202217-06-202207-06-202203-05-19***2022-04-202218-03-16بصدد االعدادالميزانيةعادية 

مهمة المراقبة و االشراف لألشغال

األشغال

17-10-2022 ***1قسط عدد-أشغال مضاعفة  المدخل الجنوبي لمدينة تونس 
طلب عروض 

مفتوح
BEI ( MR2)27-10-2022عادية

***أشغال إنجاز الطريق الحزامية لمدينة قربة
طلب عروض 

مفتوح
2023-02-202313-02-202302-01-26***2022-06-02جاهزةBEI ( MR2)عادية

2022-10-10***2022-02-14جاهزة

14-10-2022

اقتناء و صيانة معدات

2022-10-202204-09-28***2022-03-02جاهزة ***أشغال إنجاز الطريق الحزامية لجرجيس
طلب عروض 

مفتوح
BEI ( MR2)عادية
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