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  الصفقات الخاضعة لإلجراءات المبسطة 
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 التاريخ التقديري
لإلعالن عن 

  المنافسة
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آلخر أجل لقبول 
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مدة 
 صلوحية
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مدة 
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لقبول الصفقة 

  )القبول الوقتي(

التاريخ التقديري 
  لختم الصفقة

  :األشغال

إعادة بناء مكتب بريد 
   بالكاف الدهماني

  2020 أفريل  2019 ماي  يوما 240  2018 سبتمبر  يوما 90  2018 ماي  2018 أفريل  2018 أفريل

 بناء مكتب بريد عين جلولة
  بالقيروان 

  2020 جويلية  2019أوت   يوما 210  2019جانفي   يوما 90  2018 أكتوبر  2018 أوت  2018 أوت

ومسكن إعادة بناء مكتب بريد 
  بالقصرين  عيونوظيفي ل

  2020 جوان  2019جويلية   يوما 240  2018نوفمبر   يوما 90  2018جويلية   2018جوان   2018جوان 

لرطس مكتب بريد  بناء
يوما 90  2018جويلية   2018جوان   2018جوان   بقفصة    2020 جوان  2019جويلية   يوما 240  2018نوفمبر  

بناء مكتب بريد بالد الحضر 
  2020 أفريل  2019 ماي  يوما 240  2018 سبتمبر  يوما 90  2018 ماي  2018 أفريل  2018 أفريل  بتوزر 

رجيم  إعادة بناء مكتب بريد
  بقبلي  معتوق

يوما 90  2018 جوان  2018 ماي  2018 ماي   2020 ماي  2019 جوان  يوما 240  2018 أكتوبر 
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  موضوع الصفقة
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التقديري 

لتوجيه كراس 
  الشرروط

 التاريخ التقديري
لإلعالن عن 

  المنافسة

 التاريخ التقديري
آلخر أجل لقبول 
  العروض وفتحها

مدة 
 صلوحية
  العروض

 التاريخ التقديري
إلمضاء الصفقة 

  )بداية األشغال(

مدة 
  اإلنجاز

التاريخ التقديري 
لقبول الصفقة 

  )القبول الوقتي(

التاريخ التقديري 
  لختم الصفقة

 بناء مكتب بريد مطرش
  بقابس  وتهيئة محل لألرشيف

يوما 90  2018ماي   2018أفريل   2018أفريل    2020 جوان  2019جويلية   يوما 240  2018نوفمبر  

 بناء مكتب بريد دوز العوينة
  بقبلي 

يوما 90  2018ماي   2018أفريل   2018أفريل    2020جوان   2019جويلية   يوما 240  2018نوفمبر  

تأهيل مكتب بريد حي الغزالة 
  بأريانة 

يوما 90  2018جوان   2018ماي   2018ماي    2020ماي   2019جوان   يوما 240  2018أكتوبر  

توسعة مكتب بريد السبيخة 
  وتهيئة المسكن الوظيفي

  بالقيروان 
  2020 سبتمب  2019 أكتوبر  يوما 210  2019مارس   يوما 90   2018 ديسمبر  2018 نوفمبر  2018 نوفمبر

 توسعة مكتب بريد الرجيش
  2019ديسمبر   2019جانفي   يوما 180  2018 جوان  يوما 90  2018 ماي  2018 أفريل  2018 أفريل بالمهدية 

تهيئة وتوسعة مكتب بريد 
 بالقصرين فوسانة 

  2020 جوان  2019جويلية   يوما 240  2018نوفمبر   يوما 90  2018جويلية   2018جوان   2018جوان 

بناء مكتب بريد قرقور 
  2020 فيفري  2019 مارس  يوما 180  2018 أكتوبر  يوما 90  2018 جوان  2018 ماي  2018 أفريل  بصفاقس 

+ تأهيل مكتب بريد العين 
توسعة المسكن الوظيفي 

   بصفاقس
يوما 90  2018ماي   2018أفريل   2018أفريل    2020مارس   2019أفريل   يوما 210  2018سبتمبر  

 تأهيل مكتب بريد الصخيرة
 بصفاقس 

  2020 جوان  2019 جويلية  يوما 210  2018 ديسمبر  يوما 90  2018 أكتوبر  2018 سبتمبر  2018 سبتمبر

تأهيل مكتب بريد ساقية 
 مسكن وظيفي+ الداير

  بصفاقس 
  2020جويلية   2019أوت   يوما 240  2018ديسمبر   يوما 90  2018جويلية   2018جوان   2018جوان 

+ تأهيل مكتب بريد عقارب
 بصفاقس  بناء مسكن وظيفي

  2019 أوت  يوما 240  2018 ديسمبر  يوما 90  2018 أوت  2018 جويلية  2018 جوان
  جويلية

 2020  
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التاريخ التقديري 
لقبول الصفقة 

  )القبول الوقتي(

التاريخ التقديري 
  لختم الصفقة

تأهيل مكتب بريد بئر علي بن 
 بصفاقس  خليفة

  2020جوان   2019جويلية   يوما 210   2018ديسمبر   يوما 90  2018جويلية   2018جوان   2018جوان 

وتوسعة مكتب بريد بن  تهيئة
 بتوزر فرج هللا 

  2020جوان   2019جويلية   يوما 240  2018نوفمبر   يوما 90  2018جوان   2018ماي   2018ماي 

تأهيل مكتب بريد مدنين 
   المدينة

  2020أوت   2019سبتمبر   يوما 210  2019فيفري   يوما 90  2018أكتوبر   2018سبتمبر   2018سبتمبر 

توسعة وتهيئة مكتب بريد 
  بقابس  مطماطة الجديدة

  2020جوان   2019جويلية   يوما 240  2018نوفمبر   يوما 90  2018جويلية   2018جوان   2018 ماي

توسعة وتهيئة مكتب بريد 
  2020جوان   2019جويلية   يوما 240  2018نوفمبر   يوما 90  2018جويلية   2018جوان   2018جوان    قابس الهداية

تهيئة وتوسعة مكتب بريد 
  بتطاوين  غمراسن

  2020جويلية   2019أوت   يوما 240  2019جانفي   يوما 90  2018سبتمبر   2018أوت   2018أوت 

بناء مكتب بريد إضافي أوالد 
  بالمهدية  الحناشي

  2020فيفري   2019 مارس   يوما 180  2018سبتمبر   يوما 90  2018 ماي  2018 أفريل  2018 أفريل

تهيئة عقار بالمركز العمراني 
  الشمالي بتونس 

  2020جويلية   2019أوت   يوما 240  2018ديسمبر   يوما 90  2018نوفمبر   2018أكتوبر   2018أكتوبر 

تهيئة عقار بعين زغوان 
  بتونس 

  2020جويلية   2019أوت   يوما 240  2018ديسمبر   يوما 90  2018نوفمبر   2018أكتوبر   2018أكتوبر 

تهيئة مكتب بريد منصورة 
  السواسي بالمهدية 

  2020فيفري   2019مارس    يوما 180  2018سبتمبر   يوما 90  2018ماي    2018أفريل   2018أفريل 

إعادة السقف الحديدي ودهن 
وتبييض مركز حسابيات 

صيانة الشبكة +  المواد
  الكهربائية 

  2020جويلية   2019أوت   يوما 240  2019جانفي   يوما 90  2018سبتمبر   2018أوت   2018أوت 
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  اإلنجاز

التاريخ التقديري 
لقبول الصفقة 

  )القبول الوقتي(

التاريخ التقديري 
  لختم الصفقة

جهوي المستودع تأهيل ال
  2020أفريل   2019ماي   يوما 180  2018نوفمبر   يوما 90  2018جويلية   2018جوان   2018جوان    بمكتب بريد جبل الجلود

بناء مخزن جهوي ببئر 
  2020نوفمبر   2019ديسمبر   يوما 180  2019جوان   يوما 90  2019جانفي   2018ديسمبر   2018ديسمبر    دراسن بنابل

بناء مخزن جهوي بحي 
  الصالح بسليانة 

  2020أفريل   2019ماي   يوما 180  2018نوفمبر   يوما 90  2018جوان   2018ماي   2018ماي 

توسعة وتهيئة مكتب بريد 
  طبلبو 

  2020 جوان  2019 جويلية  يوما 240  2018نوفمبر   يوما 90  2018جويلية   2018جوان   2018جوان 

تهيئة وتوسعة مكتب بريد 
   ملولش

  2020جويلية   2019أوت   يوما 240  2018ديسمبر   يوما 90  2018أكتوبر   2018سبتمبر   2018سبتمبر 

  التزود بمواد وخدمات

اقتناء ورق صنع الطوابع 
  البريدية

2018 سبتمبر 2018 اوت  2018جويلية   يوما 90  2018 ديسمبر    2018فيفري   2018فيفري   يوما 90 

 bandeإقتناءآلة نقل البضائع 

transporteuse 
2018 ماي 2018 افريل  2018 افريل  يوما 90  2018 جويلية  يوما 90    2018أكتوبر   2018أكتوبر  

تجديد اسطول الحاويات   
  بمركز الفرز

2018 ماي 2018 افريل  2018 افريل  يوما 90  2018 جويلية  يوما 90    2018أكتوبر   2018أكتوبر  

تجهيز مطبعة البريد بمعدات 
مراقبة الجودة والصيانة 

  األولية
2018 جوان 2018 ماي  2018 ماي  يوما 90  2018 اوت  يوما 90    2018نوفمبر   2018نوفمبر  

شاشة ديناميكية  30اقتناء 
 لعرض اسعار العملة

2018 ماي 2018 افريل  2018 افريل  يوما 90  2018 جويلية  يوما 90    2018أكتوبر   2018أكتوبر  
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 التاريخ التقديري
لإلعالن عن 
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التاريخ التقديري 
لقبول الصفقة 

  )القبول الوقتي(

التاريخ التقديري 
  لختم الصفقة

اقتناء آالت تغليف لمركز 
الطرود البريدية ومركز حفظ 

  الطوابع البريدية 
2018 جوان 2018 ماي  2018 ماي  يوما 90  2018 جويلية  يوما 90    2018أكتوبر   2018أكتوبر  

إقتناء آالت قص اكتروني 
وآالت لف وآالت غلق 

  المظاريف كبير ة الحجم
2018 ماي 2018 افريل  2018 افريل  يوما 90  2018 جويلية  يوما 90    2018أكتوبر   2018أكتوبر  

سيارات البريد  5تهيئة   
  المتجول

2018 جويلية 2018 جويلية  2018 جوان  يوما 90  2018 اوت  يوما 90    2018نوفمبر   2018نوفمبر  

اختيار مؤسسة متخصصة في 
تصميم وطبع الحوامل 

  اإلشهارية
  2018نوفمبر   2018نوفمبر   أشهر 6   2018جويلية   يوما 90   2018مارس   2018فيفري   2018فيفري 

  2019جويلية   2019جويلية   سنة   2018جويلية   يوما 90   2018أفريل   2018أفريل   2018مارس   مكتب مساندة في التسويق

  2020جانفي   2019جانفي   يوما 90  2018أكتوبر   يوما 90  2018جوان    2018ماي    2018أفريل   اقتناء شاشات 
إنجاز استبيان وطني لقياس 
مدى رضا الحرفاء حول 
الخدمات المقدمة على مستوى 
مكاتب البريد لعينة تضم 

مكتب  65حريف تمثل  6500
  .بريد

  2018سبتمبر   2018سبتمبر   يوما 60  2018جوان   يوما 60  2018ماي   2018أفريل   2018مارس 

إنجاز دراسة سوق حول 
التسويق المباشر 

Marketing omni-canal 

  2019جانفي   2019جانفي   يوما 60  2018نوفمبر   يوما 60  2018أكتوبر   2018سبتمبر   2018أوت 

  اإلعالمية

Refonte site Web  2018سبتمبر   2018سبتمبر   يوما 60  2018جويلية   يوما 120  2018أفريل   2018مارس   2018مارس  
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لقبول الصفقة 

  )القبول الوقتي(

التاريخ التقديري 
  لختم الصفقة

Câblage des sites de La 

Poste Tunisienne 
  2018نوفمبر   2018نوفمبر   يوما 90  2018أوت   يوما 120  2018جوان    2018جوان   2018ماي 

  


