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الثالثاء  11تموز  2017العدد 3221

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
ُ
امل ّربي شربل سمعان مرعب
(رئيس بلدية زوق مصبح السابق)
زوجته :أمال ريمون زلعوم
ابناه :سيمون وجورج
ابنته :الدكتورة روال زوجة الدكتور
سامي ملكي وعائلتهما
والده :سمعان طانيوس مرعب
شقيقاه :جــاك زوجته تريز سالمه
وعائلتهما
إيلي
شقيقتاه :لور وسميرة
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
ال ـس ــاع ــة ال ـخ ــام ـس ــة م ــن ب ـع ــد ظـهــر
ال ـي ــوم االث ـن ــن  10ت ـمــوز  2017في
كنيسة السيدة الــورديــة الرعائية،
زوق مصبح ،ثم يوارى الجثمان في
مدافن العائلة ،زوق مصبح.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم ال ـثــاثــاء 11
الجاري في صالون كنيسة السيدة
الـ ــورديـ ــة ال ــرع ــائ ـي ــة ،زوق مـصـبــح
ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة قبل
الظهر حتى السابعة مساءً.

انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية
الحاجة سهيال علي حجيج
زوجة املرحوم الحاج طلعت حجيج
أوالده ـ ـ ـ ــا  :ال ـ ـحـ ــاج ن ـج ـي ــب ورضـ ــا
والحاج باسم
بناتها  :دينا و رائدة
اصهرتها  :د .حسني معتوق و د.
حسان يحي
ت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــازي االربـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاء
 ، 2017/07/12من الساعة الرابعة
ً
مساء.
عصرًا حتى السابعة
املـ ـك ــان  :ال ـج ـم ـع ـيــة االس ــام ـي ــة في
منطقة الرملة البيضاء ،مقابل أمن
الدولة.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب.
اآلسفون آل حجيج ،آل ناصر الدين،
آل معتوق ،آل يحيى ،آل سلطان ،آل
الدرويش ،وعموم أهالي ديرنطار.

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
ال ـلــه وقـ ــدره نـنـعــى إلـيـكــم فقيدتنا
الغالية املرحومة
باسمة أحمد أمني قاروط
زوجة الحاج خليل محمد املصري
تقبل التعازي اليوم الثالثاء الواقع
ف ــي  ١١ت ـم ــوز  ،٢٠١٧م ــن ال ـســاعــة
الـثــالـثــة حـتــى الـخــامـســة والـنـصــف
ً
مساء ،في صالة جمعية التخصص
والتوجيه العلمي فــي منطقة بئر
حسن قرب مقر امن الدولة.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

لينا األسعد
حرم الرئيس الراحل كامل األسعد
خليل كامل األسعد
عبد اللطيف كامل األسعد
ووائل كامل األسعد
ِّ
مسلمني ُ
لحكم الله ومؤمنني بقدره
ينعون إلى الجنوب والوطن
العالمة السيد ،والقاضي املسدد،
كهف الالئذين وحضن الخائفني
سماحة حجة اإلسالم
السيد أحمد شوقي األمني
وي ـت ـشــاركــون امل ـص ــاب والـ ـع ــزاء مع
أنجاله األكارم وسائر املحبني

رقد على رجاء القيامة
الدكتور فؤاد جمال موسى
والده املرحوم الدكتور
جمال فؤاد موسى
والدته املرحومة جانيت نقوال معماري
زوجـ ـ ـت ـ ــه ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة مـ ـن ــى ج ـ ــورج
سالمة
اوالده مايا
عمر
ش ـق ـي ـق ـتــاه ال ــدكـ ـت ــورة هـ ــدى ارم ـل ــة
جيمس كوتون
ندى زوجة ناصيف رزق الله
شقيقه املهندس عمر زوجته زينة
يقطني
وعــائــات ـهــم وان ـس ـب ــاؤه ــم يـنـعــونــه
اليكم
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء
وغـ ـ ـدًا االرب ـ ـعـ ــاء  11و  12ال ـج ــاري
مــن الساعة الثالثة مــن بعد الظهر
لغاية السابعة مـسـ ً
ـاء فــي صالون
كنيسة نياح السيدة االرثوذكسية ،
املكحول (رأس بيروت).

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى املغفور له
عاطف صيداوي
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده :امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـه ـ ــادي
صيداوي
والدته :املرحومة نزيهة ّ
نصار
زوجته :الدكتورة رفيف رضا
أوالده :ليلى ،حسن ،عباس
شقيقه :عفيف
ش ـق ـي ـقــاتــه :ع ـف ــاف زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
خليل ّ
صباغ
عايدة زوجة راشد الحسني
ج ــرى ال ـ ّـدف ــن ف ــي ج ـ ّـبــان ــة الـنـبـطـيــة
ظهر يوم األحد في ّ 9
تموز .2017
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت فــي
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة لـلـتـخـ ّـصــص
وال ـتــوج ـيــه ق ــرب أم ــن ال ـ ّـدول ــة بعد
ظ ـهــر ي ــوم الـخـمـيــس ف ــي  13تـ ّـمــوز
مــن الساعة الثالثة وحتى الساعة
ً
مساء.
السابعة
وت ـق ــام ذكـ ــرى أس ـب ــوع ع ـلــى وفــاتــه
في الساعة الحادية عشرة من قبل
ظهر يوم األحد الواقع في  16تموز
في حسينية النبطية للرجال ،وفي
منزل والــده عبد الـهــادي صيداوي
في ّ
حي امليدان للنساء.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون آل ال ـ ـص ـ ـيـ ــداوي ورضـ ــا
ّ
ّ
وصباغ والحسني وعموم
ونصار
أهالي النبطية.

◄ مبوب ►
خرج ولم يعد
هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

غادرت العاملتان األثيوبيتان
SELAM MEHAMED BEDASO
TIGIST DINKU YADETE
م ــن مـ ـن ــزل م ـخ ــدوم ـه ـم ــا ،يـ ـح ــذر مــن
استخدامهما ،ملن يجدهما االتصال
على الرقم 03/889255

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لتلزيم اشـغــال هندسة
مدنية النـشــاء محطة نقالة  66ك.ف .في
م ـن ـط ـقــة عـ ــاصـ ــون ،م ــوض ــوع اس ـت ـق ـصــاء
االسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــار رقـ ـ ـ ـ ــم ث4د 5688/ت ـ ــاري ـ ــخ
 ،2017/5/30قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/7/21عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  5تموز 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1291
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة مــن ي ــوم الـثــاثــاء
الــواقــع فيه  ،2017/08/01وذلــك في قاعة
امل ـنــاق ـصــات ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لــأمــن
الـعــام – املبنى املــركــزي رقــم  /3/الطابق
الـثــالــث ،لتلزيم خــوذ ّ
درج ــات نــاريــة لعام
 2017موضوع دفتر الشروط رقم /201م
ل تاريخ .2017/07/05
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلط ـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد – شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
فــي مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1320
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم
الثالثاء الواقع فيه  ،2017/08/01وذلك في
قاعة املناقصات في املديرية العامة لألمن
الـعــام – املبنى املــركــزي رقــم  /3/الطابق
الـثــالــث ،لتلزيم حبر مختلف لـعــام 2017
موضوع دفتر الشروط االداريــة الخاصة
رقم /203م ل تاريخ .2017/07/05
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلط ـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد – شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
فــي مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1320
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـحــاولــة ثــانـيــة) في
تـمــام الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة والنصف
من يوم الثالثاء الواقع فيه ،2017/08/01
وذل ــك فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة
العامة لألمن العام – املبنى املركزي رقم
 /3/الطابق الثالث ،لتلزيم نظام إطفاء
ح ــري ــق  FM200لـ ـع ــام  2017م ــوض ــوع
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط رقـ ـ ــم /158م ل ت ــاري ــخ
.2017/06/01
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه

املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
والـعـتــاد – شعبة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1320
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تـمــام الـســاعــة التاسعة مــن يــوم الثالثاء
الواقع فيه  ،2017/08/01وذلــك في قاعة
امل ـنــاق ـصــات ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لــأمــن
الـعــام – املبنى املــركــزي رقــم  /3/الطابق
ّ
الـثــالــث ،لتلزيم مــولــدات كهربائية لعام
 2017موضوع دفتر الشروط رقم /199م
ل تاريخ .2017/07/05
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
والـعـتــاد – شعبة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 1320
مناقصة عامة
رقم /3124م ع إ/م م3/
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن نـ ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2017/7/26ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة
ـ ـ مصلحة الصحة فــي قــاعــة املناقصات
الـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
أعمال تنظيف املباني والساحات العامة
التابعة للطبابة العسكرية.
م ــوض ــوع دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
/454م ع إ /م ص تاريخ 2017/2/27
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة ـ ـ
مـصـلـحــة ال ـص ـحــة مـبـنــى عـفـيــف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/7/7
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 1339
إعادة إعالن تلزيم مشروع
حفر بئر استقصائية في بلدة كفرنون ـ ـ
قضاء عكار ـ ـ محافظة عكار
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فـيــه ال ـثــامــن م ــن شـهــر آب  ،2017تـجــري
ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مــركــزهــا الـكــائــن
ف ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ شـ ـ ــارع ب ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ مـنــاقـصــة إع ـ ــادة تـلــزيــم
مـشــروع حفر بئر استقصائية فــي بلدة
كفرنون ـ ـ قضاء عكار ـ ـ محافظة عكار.
ـ ـ التأمني املؤقت/10.000.000/ :ل.ل .فقط
عشرة ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون وف ـق ــا الحـ ـك ــام امل ــرس ــوم رقــم
 9206تاريخ  1968/1/18وتعديالته في
الدرجة الثانية على االقل من الجدول رقم

 5لتنفيذ صفقات حفر اآلب ــار والتحري
ع ــن امل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة بـطــريـقــة ال ــروت ــاري
على ان ال يكون في عهدته اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها نهائيًا
بتاريخ اجراء املناقصة.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قبل الـســاعــة الثانية عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1310
إعالن تلزيم مشروع أشغال إنشاء خطوط
صرف
صحي وقناة لتصريف مياه األمطار في
مـجــرى شـتــوي فــي بـلــدة بمكني ـ ـ ـ قضاء
عاليه
الساعة التاسعة من يــوم االثنني الواقع
ف ـي ــه الـ ــرابـ ــع ع ـش ــر م ــن ش ـه ــر آب ،2017
ت ـجــري ادارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مناقصة تـلــزيــم مـشــروع
أش ـ ـغـ ــال إن ـ ـشـ ــاء خـ ـط ــوط ص ـ ــرف صـحــي
وقناة لتصريف مياه األمطار في مجرى
شتوي في بلدة بمكني ـ ـ قضاء عاليه.
ـ ـ التأمني املؤقت :خمسة وعشرون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ــى لتنفيذ
صفقات األشغال املائية املسجلون وفقًا
الحكام املرسوم  3688تاريخ 1966/1/25
ّ
اضافية.
وشروط
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قبل الـســاعــة الثانية عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1313
إعالن
تـعـلــن ك ـهــرب ــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
العروض العائد لترجمة نصوص بعض
دف ــات ــر الـ ـش ــروط االداري ـ ـ ــة لـ ــزوم مــديــريــة
الــدراســات ،موضوع استقصاء االسعار
رق ــم ث4د 5912/تــاريــخ  ،2017/6/5قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الجمعة 2017/8/11
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  6تموز 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1314
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عــن اسـتــدراج للعروض لشراء
أعمدة خشبية طول  9م( .عدد  ،)300وذلك
وفق املواصفات الفنية والشروط االداريــة
املـ ـح ــددة ف ــي دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـ ــذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسماية
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
الـ ـش ــراء ف ــي امل ـص ـل ـحــة االداريـ ـ ــة ف ــي مــركــز
الشركة فــي البحصاص مــا بــن الساعة 8
صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا

