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Développement d'une solution 

Informatique pour la gestion 

d'accés aux restaurants VIA 

CARTE ÉTUDIANT SMART.

 يوما202360 ماي 202305 أفريل 202317 أفريل 202310 أفريل 202305 مارس 20236 فيفري 202317 فبيفري 6013إستشارة

Mit connection directe avec visa et 

master card
 يوما202390 ماي 202326 ماي 202308 ماي 202302 أفريل 202327 مارس 202328 مارس 202313 مارس 6007تفاوض مباشر

 Audit de sécurité du système 

d'information de la Poste 

Tunisienne

 سنوات20233 أوت 202304 جويلية 202317 جوان 202322 جوان 202302 مارس 202324 فيفري 202327 فيفري 12017طلب عروض

Accompagnant ERPسنوات20233 أوت 202329 أوت 202311 جويلية 202317 جوان 202326 أفريل 202317 مارس 202321 مارس 12016طلب عروض 

 التي تم إقتناؤها في Cloudتجديد صيانة معدات  

 في 2016/م إ/04إطار طلب العروض عدد 

إطار جديد

 سنوات20235 أوت 202329 أوت 202311 جويلية 202317 جوان 202326 أفريل 202317 مارس 202321 مارس 12016تفاوض مباشر

حواسيب، آالت طابعة،  )صيانة تجهيزات إعالميّة 

(خزائن تبريد، آالت ماسحة، موّزعات آلية
 سنوات20233 أوت 202329 أوت 202311 جويلية 202317 جوان 202327 أفريل 202318 مارس 202322 مارس 12017طلب عروض

Acquisition et mise en place d'une 

solution  API Management
 يوما2023120 سبتمبر 202305 أوت 202318 جويلية 202324 جويلية 202303 أفريل 202324 مارس 202327 مارس 12021طلب عروض

 يوما2023120 سبتمبر 202305 أوت 202318 جويلية 202324 جويلية 202303 أفريل 202324 مارس 202327 مارس 12022طلب عروضAnnuaire de la Posteتوسعة  

 يوما2023120 سبتمبر 202305 أوت 202318 جويلية 202324 جويلية 202304 أفريل 202325 مارس 202329 مارس 12024طلب عروض إقتناء أنظمة سالمة إعالمية

الدٌوان الوطنً للبرٌد

2023المخّطط التقدٌري السنوي إلنجاز الصفقات والشراءات  بعنوان سنة 

:(إدارة الشراءات المعنٌة  )المشتري العمومً 

:المسؤولة عن إدارة الشراءات المعنٌة

:المجال

إدارة الشراءات فً مجال اإلعالمٌّة

جمٌلة بن األسود

اإلعالمٌّة

99190040

71241650

directioninformatique_achats@poste .tn : اإللكترونً العنوان

:الهاتف

:الفاكس

mailto:directioninformatique_achats@poste%20.tn


Etude de réseau Informatique de 

la Poste
 يوما202390 جوان 202316 ماي 202329 ماي 202324 ماي 202319 أفريل 202319 أفريل 202304 مارس 12030طلب عروض

 يوما202390 جوان 202316 ماي 202329 ماي 202324 ماي 202319 أفريل 202319 أفريل 202304 مارس 6030إستشارةإقتناء مواد إستهالكية للموزعات اآللية

 يوما202390 سبتمبر 202312 أوت 202325 جويلية 202331 جويلية 202311 ماي 202302 أفريل 202305 مارس 12031طلب عروضإقتناء مواد إستهالكية إعالمية

 يوما2023120 سبتمبر 202315 أوت 202328 أوت 202303 جويلية 202314 ماي 202305 أفريل 10 2023 أفريل 12003طلب عروض تطوير منصة مركز النداء

Migration Solution Monétiques vers 

cloud
 يوما202390 جوان 202323 جوان 20235 ماي 202331 ماي 202326 أفريل 202326 أفريل 202311 أفريل 6006تفاوض مباشر

Aménagement site de backup 

(Data Center El Mezannine) 

solution informatique, materiel de 

réseau et securité,onduleurs, 

armoire de climatisation de 

précision, cablage electrique et 

réseau, solution Wifi,VOIP, 

aménagement des espaces, salles 

de supervision (SOC,NOC

Systeme), logiciel de supervision 

et monitoring, ...

 يوما2023120 سبتمبر 202319 سبتمبر 202301 أوت 202307 جويلية 202317 ماي 202308 أفريل 202312 أفريل 12007طلب عروض

 صيانة آلتي طابعة المقتناة في إطار طلب 

 من طرف المزّود 2013/م إ/01العروض عدد 

Tunisie Eléctronique و تجديد صيانتها في 

إطار صفقة بالتفاوض المباشر

سنتين2023 سبتمبر 202322 سبتمبر 202304 أوت 202310 جويلية 202321 ماي 202312 أفريل 202317 أفريل 12010تفاوض مباشر

Etude pour l'organisation et la mise 

à jour du manuel de procèdures 

pour l'unité conformités

 يوما202390 سبتمبر 202326 سبتمبر 202308 أوت 202314 جويلية 202324 ماي 202315 أفريل 202319 أفريل 12014طلب عروض

Aquisition des onduleurs يوما2024120 أكتوبر 202313 سبتمبر 202325 أوت 202331 أوت 202311 جوان 202302 ماي 202308 ماي 12002طلب عروض 

 Mise en place un système de 

GED, (Gestion électronique des 

documents) 

 يوما2024120 أكتوبر 202317 سبتمبر 202329 سبتمبر 202304 أوت 202314 جوان 202305 ماي 202309 ماي 12002طلب عروض

 يوما2023120 نوفمبر 202310 أكتوبر 202323 سبتمبر 202328 سبتمبر 202308 جوان 202330 جوان 202305 ماي 12030طلب عروضإقتناء تجهيزات ومعدات إعالمية وشبكية

Lecteurs codes à barres sans fils 

2D
 يوما2023120 أوت 202318 جويلية 202331 جويلية 202326 جويلية 202320 جوان 202320 جوان 202305 ماي 6030إستشارة

 أشهر20236 سبتمبر 202322 سبتمبر 202304 أوت 202328 أوت 202321 جويلية 202320 جويلية 202305 جوان 9030تفاوض مباشرتطوير منظومة النقديات

 لضمان Select Systemتطوير نظام 

l'interopérabilité
 اشهر20236 أفريل 202303 مارس 202331 مارس 202306 فيفري 202328 فيفري 20236 جانفي 202330 جانفي 9027تفاوض مباشر

 يوما2023120 ديسمبر 202326 ديسمبر 202308 نوفمبر 202313 أكتوبر 202323 أوت 202314 جويلية 202320 جويلية 12014طلب عروضPDAإقتناء آالت طرفية للتسليم 

Mise en place d'une solution RFIDيوما2024120 مارس 202405 فيفري 202416 جانفي 202422 جانفي 202302 أكتوبر 202323 سبتمبر 202328 سبتمبر 12022طلب عروض 



Acquition d'une solution de 

contenarisation
 أشهر20246 مارس 202415 فيفري 202426 فيفيري 202401 جانفي 202312 نوفمبر 202303 أكتوبر 202309 أكتوبر 12002طلب عروض

certification (PCIDSS) سنتين2024 مارس 202419 مارس 202401 فيفري 202405 جانفي 202315 نوفمبر 202306 أكتوبر 202310 أكتوبر 12005طلب عروض

 أشهر20246 مارس 202426 مارس 202408 فيفري 202412 جانفي 202322 نوفمبر 202313 أكتوبر 202318 أكتوبر 12013طلب عروضConsignes automatiquesإقتناء 

 يوما2024120 أفريل 202405 مارس 202418 فيفري 202422 فيفيري 202302 نوفمبر 202324 أكتوبر 202330 أكتوبر 12024طلب عروضCloud privéeتوسعة 

Mise en place d'une solution client 

léger
 يوما2024120 أفريل 202412 مارس 202425 فيفري 202429 فيفري 202309 ديسمبر 202301 نوفمبر 202306 أكتوبر 12031طلب عروض

 يوما2024120 أفريل 202419 أفريل 202401 مارس 202407 فيفري 202316 ديسمبر 202308 نوفمبر 202313 نوفمبر 12006طلب عروضTPE إقتناء آالت طرفية للدفع اإللكتروني 

 يوما2024120 ماي 202410 أفريل 202422 مارس 202428 مارس 202308 ديسمبر 202329 ديسمبر 202304 نوفمبر 12028طلب عروضتجديد معدات الطباعة للبريد الالمادي

 )إقتناء تجهيزات ومنظومات البريد الالمادي     

(تجديد موزعات وبرمجيات 
 أشهر20246 ماي 202414 أفريل 202426 أفريل 202401 مارس 202412 جانفي 202302 ديسمبر 202305 نوفمبر 12030طلب عروض

mise en place d'une solution de 

mail post V2
 أشهر20246 ماي 202428 ماي 202410 أفريل 202415 مارس 202425 جانفي 202315 ديسمبر 202320 ديسمبر 12015طلب عروض


