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المختص

صفقة إطارية

    عامة

اقتناء قطع غيار السيارات 

2019والشاحنات لسنة 

المصرف الحديث لقطع :1قسط 

غيار السيارات

   

02/2019

3/4/2020

08/05/2019  2019أفريل 02/02/20193/4/2019  2

3112/5/2019    31/12/2019     07/02/2020

22/4/2020    16/03/2020     03/04/2020

438/9/2020    11/08/2020     27/08/2020

48/11/2020    29/09/2020     19/10/2020

510/29/2020    30/12/2020     09/02/2021

24/01/2020    11/10/2019    620110/6/2019زي العملة البلديين:1قسط 

الزي الصيفي ألعوان : 2قسط 

المراقبة

 20/04/2019 23/05/019 23/05/0196/12/2019 27/06/201905/07/0199/25/2019645412/5/2019    23/06/2020    17/07/2020

الزي الصيفي للسواق و :3قسط

الحراس

  04/2019

الزي الشتوي ألعوان :4قسط 

المراقبة والسواق

2019جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية بعنوان سنة 
بلدية صفاقس 

زي الشغل4

7/10/201910/18/201911/15/2019     11/11/2020 Mar-192/28/201901/04/0194/1/20195/7/2019أشغال صيانة الطرقات

شركة الصفاقسية :4و2قسط

الصناعية

4أنظر كشف عدد7/1/20192/25/2019

2أنظر الكشف عدد6/21/20198/16/2019

ماهر ذويب مودرن :3قسط 

اوتو
3أنظر الكشف عدد6/21/20198/16/2019

    تاريخ  تاريخ التسليم الوقتي                                    دفع األقساط أو الفاتورات

التسليم النهائي

1أنظر الكشف عدد التزود بالمحروقات1



2534

 

08/10/2020    18/06/2020    04/11/0195285/4/2020ع ثاني/ط

04/019tuneps405/5/20206/2/2020    05/08/2020

اقتناء و تركيز اإلنارة الركحية 

بالمسرح البلدي

110/25/201911/22/2019    02/12/2019

17/02/2020    21/16/20201/17/2020                      بصفاقس

32/20/20205/7/2020    20/05/2020

736 1/12/2019    10/12/2019    4/1/2020

68 12/2/2020    19/2/2020    6/3/2020

176 5/5/2020    15/5/2020    12/6/2020

409 26/1/2020    1/9/2020    14/9/2020

تكليف محامي او شركة محاماة 

لنيابة بلدية

 صفاقس لدى المحاكم و 

.الهيئات القضائية

اقتناء معدات نظافة و طرقات 

 أقساط5وفق 

 شاحنة ضاغطة 2عدد:1قسط

16سعة من 

3 م17 إلى 

 سيارة بصندوق 1عدد: 3قسط

3م4سعة 

 سيارة بصندوق 1عدد: 4قسط

 مقاعد5خفيفة ذات 

 سيارة لنقل 1عدد:5قسط

3م8األموات سعة 

7/31/202020137211/10/2020  شاحنة خفيفة ذات 1عدد: 2قسط

اربعة ابواب

2/20/20203/23/20203/23/20204/15/20205/28/20207/23/2020

 30/01/20202/7/20202/11/20207712/24/2020--          

   2/12/2020    03/02/2021  10/10/2020

9

11/4/201912/12/201912/12/20191/15/2020

11/5/2019

--             --           

                   

                                                                                              في  اطار مشروع صفقة باالتفاق المباشر

طلب عروض غير مجدي8

Jun-195/17/20196/18/20196/18/20196/25/2019 23/10/2019اقتناء مادة الحليب7

4

6May-194/14/20195/16/2019 16/05/2019  10/07/20198/22/201910/26/2019

طلب عروض ثاني لقسط 5

6وسائل الوقاية قسط 

18/11/01918/11/01911/29/201912/31/20191/10/2020

26/12/2019    13/11/2019    05/07/01911/26/201959310/8/2019الوقاية: 6قسط 

8/10/2020    19/06/2019    05/07/01910/2/201912/31/2019األحذية: 5قسط 



ى

انجاز أشغال ترميم و تهيئة 

السوق المركزي

(قسط وحيد)10

19000385/25/20197/23/20199/19/2019

119000395/25/20197/23/20199/19/2019

Jan-192/16/20193/18/20193/18/20194/18/20194/10/20195/24/2019190006005/0720198/22/20199/19/2019

19000517/8/20198/22/20199/19/2019وفق االجراءات المبسطة

19000497/8/20198/22/20199/19/2019اقتناء المواد الكهربائية

19000507/8/20198/19/20199/19/2019

19000698/13/20199/20/201910/23/2019

19000759/3/20199/20/201910/23/2019

190010111/19/201911/26/201912/18/2019

190010211/19/201911/26/201912/18/2019

190010311/19/201911/26/201912/18/2019

190010011/19/201911/26/201912/18/2019

190011111/19/201912/6/20191/24/2019

190011011/19/201912/6/20191/24/2019

19001421/5/20201/16/20202/7/2020

وفق االجراءات المبسطة

أشغال صيانة و ترميم المسبح 

البلدي بطريق المطار

  03/20193/15/20191/2/20194/2/20197/2/20195/29/20198/15/2019

-أشغال هندسة مدنية–بصفاقس 

13/1/20203/16/20204/3/2020كشف عدد وفق اإلجراءات المبسطة

أشغال صيانة الحدائق العمومية 

بصفاقس

27/5/20207/28/20209/3/2020كشف عدد 04/201915/04/220195/14/20195/14/20196/19/20196/21/20199/4/201910/22/2019  

311/8/202011/19/202012/10/2020كشف عدد 

بصدد الخالص41/25/20213/11/2021كشف عدد 

2016/26/20197/23/20199/4/2019وفق اإلجراءات المبسطة

اقتناء العجالت و المواد 4

المطاطية

May-193/15/20194/16/20194/16/20195/22/20195/14/20197/2/20192007/27/20197/23/20199/4/2019

2207/9/20197/23/20199/4/2019

2478/13/20198/28/20199/19/2019

2548/20/20198/29/20199/19/2019

2789/3/20199/20/201910/11/2019

34810/22/201911/11/201912/3/2019

34210/18/201911/11/201912/3/2019

35510/27/201911/11/201912/3/2019

45912/30/201912/31/20191/24/2020

46412/31/20191/15/20202/7/2020

4/27/2020

3

---            

11/30/20203/16/2020كشف عدد 2

20209/11/2020جويلية Sep-1911/28/20191/20/20201/20/2020               --         --13/11/2021كشف عدد10/28/202012/29/2019



وفق اإلجراءات المبسطة

اقتناء و تركيز معدات و 5

منظومات إعالمية

1قسط4 و 1قسط

 04 وفق عدد 2019 لسنة 

أقساط

8/14/20199/3/20199/3/20199/23/202112/3/201912/16/2019

4قسطإلعادة اإلعالن 2 و 3قسط Jun-199/20/2019للمرة األولى

11/27/2019

3قسط12/2/2019وفق اإلجراءات المبسطة

اقتناء و تركيز معدات و 

منظومات إعالمية

وتم الفتح فعليا 

بتاريخ 

10/12/2019 

بسبب تعطل خدمة 

تينابس

3519/2/202010/8/202012/21/2020قسط6/17/2020

 02 وفق عدد 2019 لسنة 

3 و 2أقساط 

Jun-1907/11/201902/1

2/2019

غير مثمر إلعادة  2القسط12/2/20192/7/20202/7/2021

اإلعالن للمرة الثالثة

6/30/2020

للمرة الثانية

وفق اإلجراءات المبسطة

اقتناء و تركيز معدات و 

منظومات إعالمية

Jun-192/17/20203/6/20203/6/20205/12/20205/15/20209/28/202011/24/202083912/23/20203/2/2021بصدد الخالص

 للمرة 3 قسط عدد 2019 لسنة 

الثالثة

38010/7/201911/18/201912/6/2019و2و1قسط وفق اإلجراءات المبسطة

اقتناء المواد الصحية و الحديدية 

و مواد

7910/7/201911/22/201912/18/2019

9612/1/201912/5/201912/18/2019 أقساط04 و لوازم الدهن وفق 

9812/1/201912/5/201912/18/2019

10012/1/201912/5/201912/18/2019

9912/1/201912/5/201912/18/2019

10812/19/201912/26/20191/24/2020

410712/19/201912/26/20191/24/2020قسط عدد 

11012/31/20191/3/20201/24/2020

32947/29/20198/27/201912/6/2019

32487/25/20198/27/201912/6/2019

396910/2/201910/29/201911/22/2019

512111/18/201912/26/20191/24/2020

559812/15/201912/26/20191/24/2020

557012/15/201912/26/20191/24/2020

6/21/20217/22/2019 8Jul-194/20/20195/15/20195/15/20196/20/2021

6

7

551/14/20203/16/20204/23/2020



16/12/2020      27/11/2020    111/17/2020كشف عدد وفق اإلجراءات المبسطة

أشغال تجديد و تعصير شبكة 

االنارة العمومية

11/7/2020    26/02/2021      18/03/2021

 جانفي  14 بشارعي قرطاج و 

وتركيز أجهزة التحكم

2كشف عدد 

عن بعد

19/6/2020 وفق اإلجراءات المبسطة

دراسة و مراقبة مشاريع 10

الطرقات ضمن البرنامج

 

 وفق 2019 التشاركي لسنة 

قسطين

21/12/20202/9/2021    112/2/2020وفق اإلجراءات المبسطة

أشغال التنوير العمومي بالدوائر 

البلدية للبرنامج

22/26/2021    09/03/20213/18/2021

 ببلدية 2019التشاركي لسنة 

صفاقس

10/12/2020 1113/201912/4/201912/27/201912/27/20196/12/20206/12/20209/28/2020

12/17/20212/12/20205/12/20203    10/7/2020      24/08/2020

9/12/201912/2/20191/27/2020

Dec-1910/4/201910/21/201910/21/201912/17/2021

9Sep-196/12/20197/11/20197/11/20199/12/2019


