
1 

 

 
 

 انكتابت انقارة نهصفقاث
  انمخطط انتقذٌري انسىوي إلبراو انصفقاث انعمومٍت بانذٌوان انوطىً نهبرٌذ            

  2018بعىوان سىت 

 بناءاتالمشاريع              

 

 مشارٌع إعالمٍت

 

 انوسائم, مشارٌع إ

 

اإلدارة انمركسٌت مشارٌع 

 بشرٌتال نهموارد
 

 مىتوجاث برٌذٌت

             

 موضوع انصفقت
آجال 

 اإلوجاز
طرٌقت 

 اإلبراو
 اإلجراءاث

مصذر 

 انتموٌم

انتارٌخ انتقذٌري 

إلعذاد كراساث 

 انشروط

انتارٌخ انتقذٌري 

نإلعالن عه 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نفتح انعروض

انتارٌخ انتقذٌري 

إلحانت انمهف عهى 

 نجىت انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

إلجابت نجىت 

 انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

نىشر وتائج 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نتبهٍغ انصفقت
انتارٌخ انتقذٌري 

 نبذاٌت اإلوجاز

بناء مسطحة للتجارة اإللكترونية 
 بمطار تونس لرطاج 

  يوما180

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 فيفري 2 ميزانية عادية

 فيفري 16

2018 
 2019 جويلية 1 2018 جوان 30 2018 جوان 22 2018 جوان 12 2018 ماي 28 2018 مارس 22

  يوما60  إلتناء مواد استهالكية إعالمية 

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 فيفري 26

2018 
 مارس 01

2018 
 2018 جوان 21 2018 جوان 1 2018 أفريل 3

 جويلية 31

2018 
 2018 أوت 10 2018 أوت 9

إلتناء تجهيزات وبرمجيّات ومواد 
 إستهالكيّة إعالميّة 

  يوما90

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 فيفري 26

2018 
 مارس 01

2018 
 2018 جوان 21 2018 جوان 1 2018 أفريل 3

 جويلية 31

2018 
 2018 أوت 10 2018 أوت 9

  يوما70  إلتناء ممّوجات وبّطاريات

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 فيفري 26

2018 
 مارس 01

2018 
 2018 جوان 21 2018 جوان 1 2018 أفريل 3

 جويلية 31

2018 
 2018 أوت 10 2018 أوت 9

صيانة تجهيزات ومنظومات 
  إعالميّة

  سنوات5

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 مارس 5 ميزانية عادية

 مارس 09

2018 
 2018 جويلية 2 2018 جوان 11 2018 أفريل 10

 جويلية 31

2018 
 2018 أوت 10 2018 أوت 9
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 موضوع انصفقت
آجال 

 اإلوجاز
طرٌقت 

 اإلبراو
 اإلجراءاث

مصذر 

 انتموٌم

انتارٌخ انتقذٌري 

إلعذاد كراساث 

 انشروط

انتارٌخ انتقذٌري 

نإلعالن عه 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نفتح انعروض

انتارٌخ انتقذٌري 

إلحانت انمهف عهى 

 نجىت انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

إلجابت نجىت 

 انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

نىشر وتائج 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نتبهٍغ انصفقت
انتارٌخ انتقذٌري 

 نبذاٌت اإلوجاز

Virtual marketing place 
VMP 

  يوما180

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 مارس 2 ميزانية عادية

 مارس 09

2018 
 2018 جويلية 2 2018 جوان 11 2018 أفريل 10

 جويلية 31

2018 
 2018 أوت 10 2018 أوت 9

  يوماe-banking 180تطوير منظومات 

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 فيفري 28

2018 
 مارس 16

2018 
 2018 جويلية 26 2018 جويلية 5 2018 ماي 16

 جويلية 31

2018 
 2018 أوت 10 2018 أوت 9

إلتناء تجهيزات ومنظومات البريد 
تجديد الموزعات )الالمادي 

 (والبرمجيات

  يوما90

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 مارس 23

2018 
 2018 جويلية 26 2018 جويلية 18 2018 ماي 18 2018 أفريل 2

 جويلية 31

2018 
 2018 أوت 10 2018 أوت 9

 dérouleurs etإلتناء 
enrouleursللبريد الالمادي   

  يوما90

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 مارس 23

2018 
 2018 جويلية 26 2018 جويلية 18 2018 ماي 18 2018 أفريل 2

 جويلية 31

2018 
 2018 أوت 10 2018 أوت 9

تجديد منظومات وتجهيزات مركز 
 1828 البريدي النداء

  يوما180

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 مارس 26

2018 
 2018 أوت 3 2018 جويلية 18 2018 ماي 18 2018 أفريل 2

 سبتمبر 28

2018 
 2018 أكتوبر 8 2018 أكتوبر 5

Etude pour l’amélioration 
des services du bureau 
virtuel 

  يوما60

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 مارس 23

2018 
 2018 أوت 3 2018 جويلية 18 2018 ماي 18 2018 أفريل 2

 سبتمبر 28

2018 
 2018 أكتوبر 8 2018 أكتوبر 5

Etude pour la mise en 
place  de la solution 
Hotspot 

  يوما60

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 مارس 19

2018 
 2018 أوت 3 2018 جويلية 18 2018 ماي 18 2018 أفريل 2

 سبتمبر 28

2018 
 2018 أكتوبر 8 2018 أكتوبر 5



3 

 

 موضوع انصفقت
آجال 

 اإلوجاز
طرٌقت 

 اإلبراو
 اإلجراءاث

مصذر 

 انتموٌم

انتارٌخ انتقذٌري 

إلعذاد كراساث 

 انشروط

انتارٌخ انتقذٌري 

نإلعالن عه 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نفتح انعروض

انتارٌخ انتقذٌري 

إلحانت انمهف عهى 

 نجىت انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

إلجابت نجىت 

 انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

نىشر وتائج 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نتبهٍغ انصفقت
انتارٌخ انتقذٌري 

 نبذاٌت اإلوجاز

 سنوات3 نقل البريد
طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 مارس 30

2018 
 2018 جويلية 3 2018 جوان 29 2018 جوان 22 2018 جوان 12 2018 ماي 25 2018 أفريل 24 2018 أفريل 10

التناء آالت عد وكشف األوراق 
األجنبية  والتونسية متوسطة 

 وكبير الحجم

  يوما90

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 مارس 12

2018 
 2018 جويلية 17 2018 جوان 30 2018 ماي 17 2018 أفريل 16

 جويلية 30

2018 
 2018 سبتمبر 3 2018 أوت 20

التناء دفاتر إدخار ودفاتر 
شيكات واذون بالسحب وكشوفات 

  شهرية وورق مسترسل

  يوما90

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 مارس 12

2018 
 2018 جوان 21 2018 جوان 11 2018 ماي 17 2018 أفريل 16

 جويلية 12

2018 
 جويلية 23

2018 
 2018 أوت 1

  يوما70 مظاريف مصلحية  

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 مارس 12

2018 
 2018 جوان 21 2018 جوان 11 2018 ماي 17 2018 أفريل 16

 جويلية 12

2018 
 جويلية 23

2018 
 2018 أوت 1

  يوما360 إنجاز برنامج تكوين سنوي

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 جويلية 20 2018 جوان 29 2018 ماي 22 2018 أفريل 20 2018 أفريل 16 ميزانية عادية

 جويلية 31

2018 
 2018 سبتمبر 3 2018 أوت 8

  يوما120 التناء وسائل دارجة 

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 جوان 29 2018 جوان 21 2018 جوان 12 2018 ماي 25 2018 أفريل 23 2018 أفريل 19 ميزانية عادية

 جويلية 20

2018 
 2018 أوت 1

التناء آلة طباعة رلمية ذات 
 الوان4

  يوما120

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 مارس 19

2018 
 2018 جويلية 12 2018 جوان 30 2018 ماي 28 2018 أفريل 23

 جويلية 30

2018 
 2018 سبتمبر 3 2018 أوت 20



4 

 

 موضوع انصفقت
آجال 

 اإلوجاز
طرٌقت 

 اإلبراو
 اإلجراءاث

مصذر 

 انتموٌم

انتارٌخ انتقذٌري 

إلعذاد كراساث 

 انشروط

انتارٌخ انتقذٌري 

نإلعالن عه 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نفتح انعروض

انتارٌخ انتقذٌري 

إلحانت انمهف عهى 

 نجىت انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

إلجابت نجىت 

 انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

نىشر وتائج 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نتبهٍغ انصفقت
انتارٌخ انتقذٌري 

 نبذاٌت اإلوجاز

تأهيل وتوسعة مكتب بريد جلمة 
 بسيدي بوزيد 

  يوما240

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 4 2018 أوت 20 2018 ماي 24 2018 أفريل 23 2018 أفريل 10 ميزانية عادية

 سبتمبر 20

2018 
 سبتمبر 30

2018 
 2018 أكتوبر 1

إعادة بناء مكتب بريد بئر الحفي 
 بسيدي بوزيد 

  يوما240

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 4 2018 أوت 20 2018 جوان 5 2018 ماي 2 2018 أفريل 10 ميزانية عادية

 سبتمبر 20

2018 
 أكتوبر 30

2018 
 2018 نوفمبر 1

بناء مركب بريدي بالمطب 
 التكنولوجي حي الغزالة 

  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 4 2018 أوت 20 2018 جوان 5 2018 ماي 2 2018 أفريل 10 ميزانية عادية

 سبتمبر 20

2018 
 أكتوبر 30

2018 
 2018 ديسمبر 1

  يوما240 بناء مركب بريدي بالشابي بتوزر 

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 4 2018 أوت 20 2018 جوان 5 2018 ماي 2 2018 أفريل 10 ميزانية عادية

 سبتمبر 20

2018 
 أكتوبر 30

2018 
 2018 نوفمبر 1

تأهيل مكتب بريد نهج تبسة 
 بالكاف 

  يوما240

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 4 2018 أوت 20 2018 جوان 5 2018 ماي 2 2018 أفريل 10 ميزانية عادية

 سبتمبر 20

2018 
 أكتوبر 30

2018 
 2018 نوفمبر 1

تأهيل مكتب بريد وإحداث وكالة 
طرود بريدية وكالة  و بريد سريع

ومركز ديواني باإلدارة الجهوية 
 بسليانة 

  يوما240

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 4 2018 أوت 20 2018 جوان 5 2018 ماي 2 2018 أفريل 10 ميزانية عادية

 سبتمبر 20

2018 
 أكتوبر 30

2018 
 2018 نوفمبر 1

بناء مكتب بريد حي األنس 
 بصفالس 

  يوما240

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 4 2018 أوت 20 2018 جوان 5 2018 ماي 2 2018 أفريل 10 ميزانية عادية

 سبتمبر 20

2018 
 أكتوبر 30

2018 
 2018 ديسمبر 1
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 موضوع انصفقت
آجال 

 اإلوجاز
طرٌقت 

 اإلبراو
 اإلجراءاث

مصذر 

 انتموٌم

انتارٌخ انتقذٌري 

إلعذاد كراساث 

 انشروط

انتارٌخ انتقذٌري 

نإلعالن عه 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نفتح انعروض

انتارٌخ انتقذٌري 

إلحانت انمهف عهى 

 نجىت انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

إلجابت نجىت 

 انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

نىشر وتائج 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نتبهٍغ انصفقت
انتارٌخ انتقذٌري 

 نبذاٌت اإلوجاز

تأهيل الممر الفرعي نهج المعسكر 
 بتونس 

  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 4 2018 أوت 20 2018 جوان 5 2018 ماي 2 2018 أفريل 10 ميزانية عادية

 سبتمبر 20

2018 
 أكتوبر 30

2018 
 2018 ديسمبر 1

بناء ثالث طوابك إضافية 
بالمركب البريدي تونس 

 الجمهورية 
  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 4 2018 أوت 20 2018 جوان 5 2018 ماي 2 2018 أفريل 10 ميزانية عادية

 سبتمبر 20

2018 
 أكتوبر 30

2018 
 2018 ديسمبر 1

تخليص كبيرة الحجم  آلة إلتناء 
وطبع ليمة التخليص مع خادم 
األالت والتناء صناديك بريد 
 الكترونية مع خادم للصناديك

  يوما120

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 3 2018 أوت 20 2018 أوت 2 2018 جويلية 17 2018 جويلية 9 2018 جوان 8 2018 ماي 7 2018 أفريل 10 ميزانية عادية

  يوما90 التناء آالت كشف لمسطحة البريد

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 3 2018 أوت 20 2018 أوت 2 2018 جويلية 17 2018 جويلية 9 2018 جوان 8 2018 ماي 7 2018 أفريل 10 ميزانية عادية

  يوما60 التناء اكياس بريدية

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 3 2018 أوت 30 2018 أوت 22 2018 أوت 18 2018 جويلية 30 2018 جوان 12 2018 ماي 8 2018 أفريل 7 ميزانية عادية

إلتناء شاشات ومعلمات اشهارية 
 دينامكية داخلية وخارجية

  يوما120

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 3 2018 أوت 30 2018 أوت 22 2018 أوت 18 2018 جويلية 30 2018 جوان 12 2018 ماي 8 2018 أفريل 7 ميزانية عادية

  يوما120 التناء دراجات نارية

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 3 2018 أوت 30 2018 أوت 22 2018 أوت 18 2018 جويلية 30 2018 جوان 12 2018 ماي 8 2018 أفريل 7 ميزانية عادية
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 موضوع انصفقت
آجال 

 اإلوجاز
طرٌقت 

 اإلبراو
 اإلجراءاث

مصذر 

 انتموٌم

انتارٌخ انتقذٌري 

إلعذاد كراساث 

 انشروط

انتارٌخ انتقذٌري 

نإلعالن عه 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نفتح انعروض

انتارٌخ انتقذٌري 

إلحانت انمهف عهى 

 نجىت انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

إلجابت نجىت 

 انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

نىشر وتائج 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نتبهٍغ انصفقت
انتارٌخ انتقذٌري 

 نبذاٌت اإلوجاز

Etude du réseau 
informatique de la 
Poste 

  يوما60

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 سبتمبر 26 2018 سبتمبر 6 2018 جويلية 6 2018 ماي 31 2018 ماي 21 ميزانية عادية

 ديسمبر 31

2018 
 2019 جانفي 11 2019 جانفي 10

  يوما360 تأهيل مكتب بريد تستور بباجة 

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 أكتوبر 5 2018 سبتمبر 20 2018 سبتمبر 4 2018 جويلية 1 2018 جوان 1 2018 ماي 2 ميزانية عادية

 أكتوبر 30

2018 
 2019 جانفي 2

  يوماSELFPOST 120 إلتناء وتركيز أجهزة

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 أكتوبر 29 2018 أكتوبر 9 2018 أوت 9 2018 جوان 27 2018 جوان 18 ميزانية عادية

 ديسمبر 31

2018 
 2019 جانفي 11 2019 جانفي 10

إعادة بناء مكتب بريد لليبية 
 الشرلية بنابل 

  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 أكتوبر 20 2018 أكتوبر 1 2018 أوت 1 2018 جويلية 1 2018 جوان 1 ميزانية عادية

 نوفمبر 10

2018 
 نوفمبر 30

2018 
 2018 ديسمبر 1

بناء مركب بريدي بالمتلوي 
مكتب بريد، : المحطة بمفصة

مركز توزيع، بريد سريع ومساكن 
 وظيفية

  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 أكتوبر 20 2018 أكتوبر 1 2018 أوت 1 2018 جويلية 1 2018 جوان 1 ميزانية عادية

 نوفمبر 10

2018 
 نوفمبر 30

2018 
 2018 ديسمبر 1

توسعة )تأهيل مركز الفرز 
 المركب البريدي تونس لرطاج 

  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 أكتوبر 20 2018 أكتوبر 1 2018 أوت 1 2018 جويلية 1 2018 جوان 1 ميزانية عادية

 نوفمبر 10

2018 
 نوفمبر 30

2018 
 2018 ديسمبر 1

إلتناء وتجهيز منظومة للمرالبة 
 بالكاميرا داخلية وخارجية  

  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 أكتوبر 20 2018 أكتوبر 1 2018 أوت 1 2018 جويلية 1 2018 جوان 1 ميزانية عادية

 نوفمبر 10

2018 
 نوفمبر 30

2018 
 2018 ديسمبر 1
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 موضوع انصفقت
آجال 

 اإلوجاز
طرٌقت 

 اإلبراو
 اإلجراءاث

مصذر 

 انتموٌم

انتارٌخ انتقذٌري 

إلعذاد كراساث 

 انشروط

انتارٌخ انتقذٌري 

نإلعالن عه 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نفتح انعروض

انتارٌخ انتقذٌري 

إلحانت انمهف عهى 

 نجىت انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

إلجابت نجىت 

 انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

نىشر وتائج 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نتبهٍغ انصفقت
انتارٌخ انتقذٌري 

 نبذاٌت اإلوجاز

Acquisition d'une 
plateforme e- learning 

  يوما180

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 جويلية 13

2018 
 جويلية 27

2018 
 سبتمبر 27

2018 
 2018 ديسمبر 20 2018 نوفمبر 29

 ديسمبر 31

2018 
 2019 جانفي 11 2019 جانفي 10

Boite postale numérique                   180يوما  

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 جويلية 20

2018 
 جويلية 27

2018 
 سبتمبر 27

2018 
 2018 نوفمبر 30 2018 نوفمبر 14

 ديسمبر 31

2018 
 2019 جانفي 11 2019 جانفي 10

  يوما90 الورق
طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 جويلية 16

2018 
 2019 جانفي 3 2019 جانفي 2 2018 ديسمبر 3 2018 نوفمبر 6 2018 أكتوبر 18 2018 سبتمبر 7 2018 أوت 6

  يوما60 (أعوان النوافذ )اإلكساء 

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 جويلية 16

2018 
 2019 جانفي 3 2019 جانفي 2 2018 ديسمبر 3 2018 نوفمبر 6 2018 أكتوبر 18 2018 سبتمبر 7 2018 أوت 6

إعادة بناء مكتب بريد ومسكنين 
+ وظيفيين بسبيطلة بالمصرين 

 فضاء تكوين 
  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 ديسمبر 20 2018 ديسمبر 8 2018 أكتوبر 4 2018 سبتمبر 3 2018 أوت 1 ميزانية عادية

 ديسمبر 30

2018 
 2019 مارس 1 2019 فيفري 20

  يوما360 بناء مركب بريدي بالدوالي بمفصة 

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 ديسمبر 20 2018 ديسمبر 8 2018 أكتوبر 4 2018 سبتمبر 3 2018 أوت 1 ميزانية عادية

 ديسمبر 30

2018 
 2019 مارس 1 2019 فيفري 20

تأهيل مكتب بريد زرمدين 
 بالمنستير 

  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 ديسمبر 20 2018 ديسمبر 8 2018 أكتوبر 4 2018 سبتمبر 3 2018 أوت 1 ميزانية عادية

 ديسمبر 30

2018 
 2019 مارس 1 2019 فيفري 20

تأهيل مكتب بريد المتلوي المنجم 
 بمفصة 

  يوما240

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 ديسمبر 20 2018 ديسمبر 8 2018 أكتوبر 4 2018 سبتمبر 3 2018 أوت 1 ميزانية عادية

 ديسمبر 30

2018 
 2019 مارس 1 2019 فيفري 20
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 موضوع انصفقت
آجال 

 اإلوجاز
طرٌقت 

 اإلبراو
 اإلجراءاث

مصذر 

 انتموٌم

انتارٌخ انتقذٌري 

إلعذاد كراساث 

 انشروط

انتارٌخ انتقذٌري 

نإلعالن عه 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نفتح انعروض

انتارٌخ انتقذٌري 

إلحانت انمهف عهى 

 نجىت انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

إلجابت نجىت 

 انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

نىشر وتائج 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نتبهٍغ انصفقت
انتارٌخ انتقذٌري 

 نبذاٌت اإلوجاز

Cachet postal 
électronique 

  يوما180

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 سبتمبر 21

2018 
 سبتمبر 28

2018 
 2019 جانفي 31 2019 جانفي 10 2018 نوفمبر 9

 مارس 29

2019 
 2019 أفريل 10 2019 أفريل 8

       TPE       يوما120 إلتناء  آالت طرفية  

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 سبتمبر 21

2018 
 سبتمبر 28

2018 
 2019 جانفي 31 2019 جانفي 10 2018 نوفمبر 9

 مارس 29

2019 
 2019 أفريل 10 2019 أفريل 8

إعادة بناء مكتب بريد الروحية 
 بسليانة 

  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2019 أفريل 1 2019 مارس 29 2019 مارس 5 2019 فيفري 12 2019 جانفي 22 2018 نوفمبر 2 2018 أكتوبر 1 2018 سبتمبر 3 ميزانية عادية

إعادة بناء مكتب بريد الحنشة 
 بصفالس 

  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2019 أفريل 1 2019 مارس 29 2019 مارس 5 2019 فيفري 12 2019 جانفي 22 2018 نوفمبر 2 2018 أكتوبر 1 2018 سبتمبر 3 ميزانية عادية

إعادة بناء مكتب بريد الرديف 
 المحطة بمفصة 

  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2018 ديسمبر 10 2018 نوفمبر 27 2018 نوفمبر 2 2018 أكتوبر 1 2018 سبتمبر 3 ميزانية عادية

 ديسمبر 20

2018 
 ديسمبر 27

2018 
 2018 ديسمبر 30

  يوما360 تأهيل مكتب بريد بنزرت 

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2019 ماي 2 2019 مارس 29 2019 مارس 5 2019 فيفري 12 2019 جانفي 22 2018 نوفمبر 2 2018 أكتوبر 1 2018 سبتمبر 3 ميزانية عادية

  يوما180 تطوير منّصات الحوسبة السحابية

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 أكتوبر 22

2018 
 أكتوبر 31

2018 
 ديسمبر 14

2018 
 2019 مارس 6 2019 فيفري 14

 مارس 29

2019 
 2019 أفريل 10 2019 أفريل 8
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 موضوع انصفقت
آجال 

 اإلوجاز
طرٌقت 

 اإلبراو
 اإلجراءاث

مصذر 

 انتموٌم

انتارٌخ انتقذٌري 

إلعذاد كراساث 

 انشروط

انتارٌخ انتقذٌري 

نإلعالن عه 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نفتح انعروض

انتارٌخ انتقذٌري 

إلحانت انمهف عهى 

 نجىت انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

إلجابت نجىت 

 انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

نىشر وتائج 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نتبهٍغ انصفقت
انتارٌخ انتقذٌري 

 نبذاٌت اإلوجاز

Plan informatique- Etude 
pour la préparation du 
plan informatique de la 
Poste pour la période 
2018-2020 

  يوما70

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 أكتوبر 23

2018 
 أكتوبر 31

2018 
 ديسمبر 14

2018 
 2019 مارس 6 2019 فيفري 14

 مارس 29

2019 
 2019 أفريل 10 2019 أفريل 8

  يوما60 (اعوان التوزيع )اإلكساء 

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2019 أفريل 1 2019 مارس 22 2019 مارس 7 2019 فيفري 19 2019 جانفي 22 2018 ديسمبر 3 2018 نوفمبر 1 2018 أكتوبر 2 ميزانية عادية

تأهيل مكتب بريد الزهراء 
 بالمهدية 

  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2019 ماي 2 2019 مارس 29 2019 مارس 5 2019 فيفري 20 2019 فيفري 1 2018 ديسمبر 7 2018 نوفمبر 2 2018 أكتوبر 1 ميزانية عادية

تأهيل مكتب بريد لصر هالل 
 بالمنستير 

  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2019 ماي 2 2019 مارس 29 2019 مارس 5 2019 فيفري 20 2019 فيفري 1 2018 ديسمبر 7 2018 نوفمبر 2 2018 أكتوبر 1 ميزانية عادية

تأهيل المحالت اإلدارية 
والواجهات بالمركب البريدي 

 تونس لرطاج 
  يوما360

طلب 

عروض 

 مفتوح
 2019 ماي 2 2019 مارس 29 2019 مارس 5 2019 فيفري 20 2019 فيفري 1 2018 ديسمبر 7 2018 نوفمبر 2 2018 أكتوبر 1 ميزانية عادية

Lettre recommandée 
électronique               

  يوما180

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 نوفمبر 23

2018 
 نوفمبر 30

2018 
 2019 أفريل 8 2019 مارس 18 2019 جانفي 18

 جويلية 31

2019 
 2019 أوت 15 2019 أوت 14

تطوير منصة المصادلة 
 Certificationاإللكترونية 

électronique    

  يوما180

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 نوفمبر 16

2018 
 نوفمبر 30

2018 
 2019 أفريل 8 2019 مارس 18 2019 جانفي 18

 جويلية 31

2019 
 2019 أوت 15 2019 أوت 14
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 موضوع انصفقت
آجال 

 اإلوجاز
طرٌقت 

 اإلبراو
 اإلجراءاث

مصذر 

 انتموٌم

انتارٌخ انتقذٌري 

إلعذاد كراساث 

 انشروط

انتارٌخ انتقذٌري 

نإلعالن عه 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نفتح انعروض

انتارٌخ انتقذٌري 

إلحانت انمهف عهى 

 نجىت انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

إلجابت نجىت 

 انصفقاث

انتارٌخ انتقذٌري 

نىشر وتائج 

 انمىافست

انتارٌخ انتقذٌري 

 نتبهٍغ انصفقت
انتارٌخ انتقذٌري 

 نبذاٌت اإلوجاز

إلتناء موّزعات آلية لألوراق 
 النمدية

  يوما320

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 نوفمبر 23

2018 
 نوفمبر 30

2018 
 2019 أفريل 8 2019 مارس 18 2019 جانفي 18

 جويلية 31

2019 
 2019 أوت 15 2019 أوت 14

إلتناء تجهيزات ومنظومات البريد 
آالت طباعة ووضع )الالمادي 

 (تحت المضاريف

  يوما150

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 ديسمبر 21

2018 
 ديسمبر 31

2018 
 2019 ماي 6 2019 افريل 15 2019 فيفري 15

 جويلية 31

2019 
 2019 أوت 15 2019 أوت 14

Mise on place d'une 
solution HotSpot WIFI au 

profit  des  clients de la 
Poste 

  يوما180

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 ديسمبر 21

2018 
 ديسمبر 31

2018 
 2019 ماي 6 2019 افريل 15 2019 فيفري 15

 جويلية 31

2019 
 2019 أوت 15 2019 أوت 14

accompagnement ERP 90يوما  

طلب 

عروض 

 مفتوح
 ميزانية عادية

 ديسمبر 24

2018 
 ديسمبر 31

2018 
 2019 ماي 6 2019 افريل 15 2019 فيفري 15

 جويلية 31

2019 
 2019 أوت 15 2019 أوت 14

 
 


