
  2018المخطط التقديري السنوي للصفقات لسنة 

جنة الصفقات 
 المختصة

 التاريخ التقديري
 

 طريقة االبرام
مصدر 
 التمويل

الكلفة 
 التقديرية
 )بالدينار(

اجال 
 االنجاز

 ع/ر موضوع الصفقة
بداية 
 االنجاز

تبليغ 
 الصفقة

نشر نتائج 
 المنافسة

اجابة لجنة 
 الصفقات

الملف  احالة
على لجنة 
 الصفقات

تعهد لجنة 
الشراءات 

 بالملف

فتح 
 العروض

االعالن عن 
 المنافسة

اعداد 
كراس 
 الشروط

اريع ادارية خاصة بالبلدية :مش  -I- 

21/05 لجنة شراءات  11/05  02/05  ------- ----- 26/04  06/04  07/03  28/02 يوما  90 270.000 ميزانية ط.ع.إ.م   1 اقتناء معدات ووسائل نقل  

20/06 لجنة شراءات  14/06  04/06    24/05  09/05  10/04  03/04  150.000 ميزانية ط.ع.ا.م  
120 

 يوما 
ترميم قصر البلدية الحالي 

 )قسط أول( 
2 

------- 10/03  03/03  26/02  --------- ------- ------ 20/02  29/01  26/01 يوما  30 25.000 ميزانية استشارة   
تركيز مأوي وإتمام تسييج 

 العقار الخلفي للبلدية 
3 

 -II-المشاريع المهيكلة : 

اللجنة البلدية 
 لمراقبة الصفقات 

18/06  11/06  04/06  28/05  22/05   02/05  02/04  26/03  150.000 ميزانية ط.ع. 
180 

 يوما
تركيز محطة ضخ للسوق 

 األسبوعية 
4 

18/04 لجنة الشراءات  12/04  05/04  ---------- -------- 28/03  19/03  19/02  13/02  200.000 ميزانية ط.ع.إ.م 
120 

 يوما 

تهيئة وتجميل ساحة 
 الجمهورية وترصيف

محيطها و تهيئة حديقة 
 نادي التنس 

 

5 

---------- 18/07  11/07  04/07  ------------ ----------- ---------- 26/06  04/06  28/05 يوم 50 100.000 ميزانية استشارة   

المساهمة في ترميم مقر 
المعتمدية الحالي لتوظيفه 

كفرع لصندوق التأمين على 
 المرض 

6 

---------- 25/06  18/06  11/06    ------- 04/06  07/05  30/04 يوما  45 40.000 ميزانية ط.ع   
المساهمة في تهيئة مسلك 

 صحي بالحي الرياضي 
7 

---------- 26/03  19/03  05/03  ------ ------ ----- 27/02  05/02  29/01 يوم 90 150.000 ميزانية استشارة   
إحداث مدارج جانبية بملعب 

 الهادي العنابي 
8 



الشراءاتلجنة   28/05  14/05  07/05  ----------- ----------- 30/04  06/04  07/03  28/02 يوما  90 150.000 ميزانية ط.ع.إ.م   9 تجميل مداخل المدينة  

---------- 25/06  18/06  11/06  ----------- ----------- ----------- 04/06  14/05  07/05 يوما  60 50.000 ميزانية استشارة   
تهيئة سوق لبيع السمك 

 بشاطئ رادس 
10 

---------- 12/06  05/06  26/02  ----------- ----------- ----------- 20/02  29/01  22/01 يوما  45 30.000 ميزانية استشارة   
إحداث مالعب للكرة 

 الحديدية 
11 

مشاريع القرب :   -III- 

---------- 23/07  16/07  09/07  ------ ------ ------ 02/07  11/06  04/06  40.000 ميزانية استشارة 
90 

 يوما 

دراسات مشروع تعبيد حي 
السحايبي وأرض بن عياد 
وتقسيم المعلمين وأرض 

 صولة 

12 

للجنة البلدية 
 لمراقبة الصفقات

18/06  11/06  04/06  28/05  22/05   02/05  02/04  26/03  568.000 ميزانية ط.ع 
180 

 يوم

تعبيد الطرقات أرض بن 
–حي محمد علي –زيد 

أرض بن –حي الياسمين 
نهج االهرام –عامر 

والجبل واالحسان وبن 
 تركية وحي الولجة.

13 

---------- 27/03  22/03  15/03  ------- ----- ------ 21/02  29/01  22/01  17.000 ميزانية استشارة 
30 

 يوم
 14 اقتناء مواد مقطعية 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


