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اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

 .3يمكن للمتعهدين املؤهلني والراغبني
(مـ ـ ــن ذوي الـ ـخـ ـب ــرة فـ ــي بـ ـن ــاء ش ـب ـكــات
األنــابـيــب للمياه وال ـخــزانــات ومحطات
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــخ) الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــزيـ ـ ــد مــن
املعلومات من:
السيدة رندة الضاهر
البريد اإللكتروني randa.daher@awali-
pmu.com
واالطالع على وثائق املناقصة في:
م ــؤس ـس ــة مـ ـي ــاه ب ـ ـيـ ــروت وجـ ـب ــل ل ـب ـنــان
( ،)BMLWEجــادة سامي الصلح ،بناية
الـ ـ ـش ـ ــدراوي ،ال ـطــابــق ال ـخ ــام ــس ،ب ـ ــدارو،
بيروت ،لبنان
هاتف+ )961( 1 389 997 :
رقم الفاكس+ )961( 1 387 165 :
 .4يمكن شــراء مجموعة دفاتر الشروط
ووث ــائ ــق املـنــاقـصــة م ــن قـبــل املتعهدين
امل ـه ـت ـمــن ع ـب ــر ت ـق ــدي ــم ت ـف ــوي ــض خـطــي
الــى املكتب املـشــار اليه اع ــاه وبعد دفع
مبلغ ( 5000خمسة آالف) دوالر أميركي
مــن دون حـســاب الـضــريـبــة عـلــى القيمة
امل ـضــافــة (م ــا ي ـس ــاوي  7.537.500ل.ل.
(س ـب ـع ــة م ــاي ــن وخ ـم ـس ـم ــاي ــة وس ـب ـعــة
وثالثون الفًا وخمسماية ليرة لبنانية)
غير قــابــل لــاسـتــرداد يــدفــع إم ــا نـقـدًا أو
ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك أو ع ــن ط ــري ــق «ح ــوال ــة
مصرفية» في الحساب رقم:
26 0999 0000 0001 0027 1429 1134
IBAN LB
 714291134في مصرف لبنان.
يمكن اسـتــام مجموعة دفــاتــر الـشــروط
ووث ــائ ــق امل ـنــاق ـصــة م ــن مــؤس ـســة مـيــاه
ب ـي ــروت وج ـبــل لـبـنــان ( )BMLWEعلى
العنوان املذكور اعاله أو ترسل بواسطة
البريد الى عنوان املتعهد بتكلفة اضافية
( 300ث ــاثـ ـم ــاي ــة) دوالر أمـ ـي ــرك ــي بـعــد
ح ـص ــول مــؤس ـســة م ـي ــاه ب ـي ــروت وجـبــل
لبنان على نسخة من ايصال حوالة 5300
(خمسة آالف وثالثماية) دوالر أميركي
املصرفية (من دون حساب الضريبة على
القيمة املضافة) مع معلومات كاملة عن
عنوان املتعهد.
 .5سيتم إجــراء املناقصة بموجب آليات
International Competitive Bidding
)(ICB
امل ـحــددة فــي امل ـبــادئ التوجيهية للبنك
الدولي
Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits (May 200 Revised October:
1, 2006 & May 1, 2010), and is open to
all bidders from Eligible Source Countries as defined in
the Bidding Documents.
http://sitesresources.worldbank.org/
INTPROCUREMENT/Resources/
ProcGuid-10-06RevMay10-ev2.pdf
 .6يتم تقديم العروض في املكتب املشار
اليه اعــاه قبل الساعة  12:00ظهرًا يوم
االربعاء  7كانون الثاني  ،2015مصحوبة
بكتاب الـضـمــان املــؤقــت للعرض بقيمة
 350.000.00دوالر أم ـي ــرك ــي .ال يمكن
ارسال العرض بالبريد االلكتروني.
 .7سيتم فض العروض بحضور ممثلي
املتعهدين العارضني (ممثل واحد عن كل
متعهد عارض) الذين اختاروا الحضور
في تمام الساعة  12:30ظهر يوم االربعاء
 7كانون الثاني  2015في املكتب املشار
اليه اعاله في جلسة واحدة.
 .8ال هامش افضلية في تقويم العروض
للمتعهدين مقدمي العروض املحليني.
رئيس مجلس االدارة املدير العام
املهندس
جوزف نصير
التكليف 2057
إعالن تلزيم
مشروع اشغال انشاء خطوط توتر متوسط
ومحطات تحويل هوائية
في محافظتي الجنوب والنبطية
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه التاسع عشر من شهر كانون األول
 ،2014ت ـج ــري إدارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لحساب
وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ـ ـ املــديــريــة العامة
لـلـمــوارد املــائـيــة والكهربائية ،مناقصة
تلزيم مشروع اشغال انشاء خطوط توتر
متوسط ومحطات تحويل هوائية

في محافظتي الجنوب والنبطية .
ـ ـ التأمني املؤقت :خمسة وعشرون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم اسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـس ـج ـلــون وف ـق ــا ألحـ ـك ــام امل ــرس ــوم رقــم
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الدرجة االولــى لتنفيذ صفقات االشغال
الـكـهــربــائـيــة ال ـج ــدول رق ــم  1/4وش ــروط
اضافية.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ــروض إلـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 2068
إعالن تلزيم
مـ ـش ــروع اشـ ـغ ــال انـ ـش ــاء خـ ـط ــوط تــوتــر
م ـت ــوس ــط ومـ ـحـ ـط ــات ت ـح ــوي ــل ه ــوائ ـي ــة
ف ــي بـ ـل ــدات بـسـكـنـتــا وضـ ـه ــور ال ـشــويــر
وترشيش واملتني ومشيخا ـ ـ قضاء املنت
الساعة العاشرة من يوم األربعاء الواقع
فيه السابع عشر من شهر كانون األول
 ،2014ت ـج ــري إدارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لحساب
وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ـ ـ املــديــريــة العامة
لـلـمــوارد املــائـيــة والكهربائية ،مناقصة
ت ـلــزيــم مـ ـش ــروع اشـ ـغ ــال انـ ـش ــاء خـطــوط
توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية
ف ــي بـ ـل ــدات بـسـكـنـتــا وضـ ـه ــور ال ـشــويــر
وترشيش واملتني ومشيخا ـ ـ قضاء املنت.
ـ ـ التأمني املؤقت :خمسة عشر مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم اسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـس ـج ـلــون وف ـق ــا ألحـ ـك ــام امل ــرس ــوم رقــم
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الدرجة االولــى لتنفيذ صفقات االشغال
الـكـهــربــائـيــة ال ـج ــدول رق ــم  1/4وش ــروط
اضافية.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ــروض إلـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 2070
إعالن
ت ـع ـل ــن ه ـي ـئ ــة ادارة الـ ـسـ ـي ــر واآللـ ـ ـي ـ ــات
واملــركـبــات عــن رغبتها فــي تمديد فترة
ت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض الـ ـع ــائ ــدة لـلـمـنــاقـصــة
الـعـمــومـيــة لـتـلــزيــم صـيــانــة مـبـنــى هيئة
ادارة السير واآلليات واملركبات.
يمكن للراغبني في االشتراك باملناقصة
العمومية املذكورة اعاله ،الحصول على
نسخة من دفتر الشروط لقاء مبلغ وقدره
 /1.500.000/ل.ل .مـلـيــون وخمسماية
الف ليرة لبنانية بواسطة شيك مصرفي
مـسـحــوب م ــن اح ــد امل ـص ــارف الـتـجــاريــة
ل ـص ــال ــح ه ـي ـئــة ادارة ال ـس ـي ــر واآللـ ـي ــات
واملركبات ،وذلك من قلم هيئة ادارة السير
واآلل ـي ــات واملــرك ـبــات الـكــائــن فــي منطقة
الدكوانة ـ ـ مصلحة تسجيل السيارات.
تسلم العروض باليد الى قلم هيئة ادارة
الـسـيــر واآللـ ـي ــات وامل ــرك ـب ــات ال ـكــائــن في
منطقة الدكوانة ـ ـ مبنى مصلحة تسجيل
الـسـيــارات ،علمًا بــأن آخــر موعد لتقديم
الـعــروض هو الساعة الثانية عشرة من
ظهر االربعاء الواقع فيه .2014/12/3
وسـتـتــم جـلـســة ف ــض ال ـع ــروض الـســاعــة
ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة م ــن ن ـه ــار الـخـمـيــس في
 2014/12/4في مبنى هيئة ادارة السير
واآللـيــات واملركبات الكائن في مصلحة
تسجيل السيارات واآلليات في الدكوانة.
الدكوانة في 2014/11/20
رئيس مجلس االدارة املدير العام
املهندس

هدى سلوم
التكليف 2046
دعوة
صادرة عن دائرة تنفيذ املنت باملعاملة الرقم
2014/846
ال ـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :خـ ـش ــار أوه ـن ـس ـي ــان
مجهول محل اإلقامة
بتاريخ  2014/9/18استدعت املنفذات
ص ــوص ــي وان ـ ــي واس ـت ـي ــر ش ــاداري ـف ـي ــان
ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـحـ ـك ــم الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر عـ ـ ــن ق ــاض ــي
اإليجارات في املنت قرار  2014/205تاريخ
 2014/4/29واملـتـضـمــن اعـ ــان سـقــوط
اج ــارت ــك مــن الـتـمــديــد الـقــانــونــي للمحل
الكائن في الطابق االول الجهة الشمالية
ال ـشــرق ـيــة م ــن ال ـع ـق ــار  594بـ ــرج حـمــود
وإلزامك بإخالء املأجور وتسليمه خاليًا
وشــاغ ـرًا مــن أي ــة م ــوج ــودات وأي شاغل
وتضمينكم النفقات كافة.
لذلك،
ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـح ـضــور الـيـهــا
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
اإلنذار وطلب التنفيذ ومربوطاته خالل
مهلة عشرين يومًا تلي النشر وإال يعتبر
ً
الـتـبـلـيــغ ح ــاص ــا وق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة مـقــامــا
مختارًا لك ويصار الــى متابعة التنفيذ
وفقًا لألصول.
مأمور تنفيذ املنت
محمد حيدر أحمد

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات
هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

03/662991

إعالن قضائي
بتاريخ  2014/11/11قرر رئيس محكمة
بــدايــة صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خالصة عن االستدعاء املقدم من شوقي
إبراهيم برجي واملسجل برقم 2014/1735
وال ــذي يطلب فيه شطب إش ــارة الدعوى
عن العقار  301قانا واملسجلة برقم يومي
 269ت ــاري ــخ  1947/4/23دعـ ــوى شفعة
م ـق ــام ــة ل ـ ــدى م ـح ـك ـمــة ل ـب ـن ــان ال ـج ـنــوبــي
.1947/4/16
فمن له مصلحة باالعتراض أن يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر
رئيس القلم
سالم الغوش

مطلوب
Omatra /Pirelli is looking for dedicated
sales representatives, sales manager.
University degree. Experience is a plus.
Please send C.V. to:
lebanon@omatra.org

مفقود
ُ
فـقــدت إقــامــة بنغالدشية بــاســم Yeasmin
 Aktar Adel Khanال ــرج ــاء م ـمــن يـجــدهــا
االتصال على الرقم 03/559148

في المكتبات

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال

تطلب مندوبي مبيعات
تطلب مندوبي مبيعات
(إشتراكات وإعالنات) في كافة المناطق
(إشتراكات وإعالنات) في كافة المناطق
اللبنانية ،راتب  +عمولة
اللبنانية ،راتب  +عمولة
للراغبينُ ،يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد
للراغبينُ ،يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد
االلكتروني jobs@al-akhbar.com :
االلكتروني jobs@al-akhbar.com :

نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

