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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لالشراف على تشغيل
وصيانة املعملني الجديدين للمولدات
العكسية في الــذوق والجية ملــدة خمس
س ـن ــوات ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رقــم ث4د 4860/تــاريــخ  ،2017/5/8قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/9
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /500 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 283
إعالن بيع باملزاد العلني
ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بعلبك – غرفة
الرئيس أحمد محمود
رقم املعاملة2016/79 :
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
بوكالة املحامي سليم بريدي
املنفذ عليهم :أحمد عبده بلوط  -اللبوة
عرفات عبدالله بلوط ـ ـ اللبوة
علي حسن بلوط ـ ـ اللبوة
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـمــة ال ــدي ــن :عقد
قــرض موثق بتأمني من الدرجة األولــى
ً
تحصيال ملبلغ  $/50.000/عدا الفوائد
وامللحقات.
تاريخ التنفيذ2/3/2016 :
تاريخ تبليغ االنذار19/3/2016 :
تاريخ تبليغ الحجز11/4/2016 :
تاريخ قرار الحجز5/4/2016 :
تاريخ تسجيله11/4/2016 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
23/4/2016
تاريخ تسجيله25/4/2016 :
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
العقار رقــم  /262/اللبوة ـ ـ أميري ـ ـ في
محلة الكروم
أرض سليخ مجللة شكله مربع ويوجد
بــداخ ـلــه عـلــى ال ـح ــدود الـجـنــوبـيــة قـنــاة
ب ـ ــاط ـ ــون ق ـ ـيـ ــاس  30 × 20ب ـ ـطـ ــول 85
م ومـ ــن ال ـج ـهــة ال ـشــرق ـيــة ق ـن ــاة بــاطــون
طــول 60م قـيــاس  20 × 30فتكون طول
ال ـق ـن ــاة امل ـح ــدث ــة ب ــاط ــون داخ ـ ــل ال ـع ـقــار
145م ،ويوجد بئر ارت ــوازي غير مجهز
وال يــوجــد عليه إن ـش ــاءات حـتــى تــاريــخ
الكشـف وان هــذا العقار ال يوجد عليه
اعمال زراعية حاليًا شبه متروك.
مساحته/9285/ :م2
ً
حـ ـ ــدوده :ي ـحــده شـ ـ ـمــاال ال ـع ـقــار /269/
وجـ ـن ــوب ــا الـ ـعـ ـق ــاري ــن  /260/و/264/
وشرقًا العقارين  /263/و /268/وغربًا
العقار ./261/
الحقوق العينية:
ـ يــومــي  2525تــاريــخ  6/7/2011تأمني
درج ــة اول ــى مــع حــق الـتـحـ ــويــل ،الــدائــن
البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل .املدين
علي حسن بلوط ،قيمة التأمني خمسون
الف دوالر أميركي.
تعهد املــديــن بعدم البيع أو التأمني أو
الـتــأجـيـ ــر أو تــرتـ ـيــب أي ح ــق عـ ـيـنــي اال
بموافقة الفريق الدائن بملف ./262/
ـ ـ يــومــي  1331تــاريــخ  11/4/2016حجز
تنفــيذي رقــم  79/2016مـصــدر الحجز
دائ ـ ـ ــرة تـنـفـ ـيــذ ب ـع ـل ـبــك ال ـح ــاج ـ ــز الـبـنــك
الـلـبـنــانــي ش.م.ل .امل ـح ـجــوز عـلـيــه علي
ح ـس ــن ب ـل ــوط عـ ــدد االسـ ـه ــم امل ـح ـج ــوزة
 2400سهم.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  1595تـ ــاريـ ــخ 25/4/2016
محضر وصــف العقار من دائـ ــرة تنفيذ
بعلبك املعاملة .79/2016
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـم ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي:
.$/182865/
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
.$/99021.39/

مــوعــد جلـسة املــزايــدة ومـكــان اجــرائـهــا:
نـهــار الخميس الــواقــع فــي 2018/3/22
ال ـس ــاع ــة الـ ــواحـ ــدة ظ ـه ـرًا أمـ ـ ــام ح ـضــرة
القاضي املنفرد في بعلبك رئيس دائرة
التنفيذ.
شــروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
عالوة على الثمن طــوابع االحالة ورسم
الداللة للبلدية  %5وعلى راغـب الشراء
ال ـحـ ـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان ي ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو
اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مـبـلـغــا مــوازيــا
لـبــدل ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القامته ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال
عــد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يـسـتـفـيــد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خــال
ع ـشـريـن يـ ــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
نشرة فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
في البقاع برئاسة القاضية نوال صليبا
امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــم س ـل ـي ـمــان اب ــراه ـي ــم
الفرزلي وسليم وفالمينا وبديعة اوالد
الـ ـي ــاس الـ ـف ــرزل ــي امل ـق ـي ـمــن س ــاب ـق ــا فــي
القرعون واملجهولي محل االقامة حاليًا
للحضور شخصيًا أو مــن ينوب عنهم
قانونًا الى قلم املحكمة في زحلة لتبلغ
ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ع ــن امل ـح ـك ـمــة ب ـتــاريــخ
 2017/12/12ب ــاالس ـت ــدع ــاء امل ـق ــدم من
علي قاسم غيث بوكالة االستاذ عياض
فارس واملسجل برقم اساس 2017/502
قرار .2017/210
مضمون الحكم :تقرر اعالن عدم قابلية
الـعـقــار رق ــم  /8016/ال ـقــرعــون للقسمة
العينية بني الشركاء لالسباب املذكورة
في منت الحكم وازالة الشيوع في العقار
املــذكــور عــن طريق بيعه بــاملــزاد العلني
ب ــن ال ـع ـم ــوم ب ــواس ـط ــة دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
املختصة على ان يعتمد اساسًا للطرح
في املزايدة االولى قيمة التخمني املجرى
من قبل الخبير والبالغ  /38440/دوالر
أميركي او ما يعادله بالعملة الوطنية
بتاريخ البيع ،وعلى ان يعتبر التقرير
ج ــزءًا ال يتجزأ مــن هــذا الحكم وتــوزيــع
نــاتــج الـثـمــن عـلــى ال ـشــركــاء ك ــل بنسبة
ملكيته بحسب قيود الصحيفة العينية
للعقار مــوضــوع الــدعــوى واب ــاغ امانة
ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري ف ــي ال ـب ـق ــاع لـشـطــب
اش ــارة االس ـتــدعــاء عــن صحيفة العقار
رقم /8016/القرعون بالتزامن مع انفاذ
ً
ال ـب ـنــد اوال م ــن هـ ــذه ال ـف ـق ــرة الـحـكـمـيــة
وتضمني املستدعي النفقات كافة ورد
ك ــاف ــة االس ـ ـبـ ــاب واملـ ـط ــال ــب ال ـ ــزائ ـ ــدة أو
املخالفة.
ول ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــى ضـ ـ ــدهـ ـ ــم امل ـ ــذك ـ ــوري ـ ــن
م ـه ـلــة ث ــاث ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
لالستئناف.
رئيس القلم
راغب شحادة
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب امل ـحــامــي ع ـمــاد جــرجــس ال ـخــازن
بالتفويض عن مجلس ادارة شركة V59
 REAL ESTATEش.م.ل .سـنــد تمليك
ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ــاس ــم /ش ــرك ــة ف ــي 59
العقارية ش.م.ل .بالقسم  59من العقار
 730رأس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب كـمــال يحي االغ ــا كسباه بوكالته
عن كل من محمد بسام خالد حاسبيني
وفــراس احمد خالد حاسبيني بصفته
من ورثة خالد محمد حاسبيني سندات
ت ـم ـل ـيــك بـ ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع عـ ــن حـصــص
م ــورثـ ـه ــم  /خ ــال ــد م ـح ـم ــد حــاس ـب ـي ـنــي
بالعقار  1838مصيطبة وبالقسمني 1

و 2من العقار  1836مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب امل ـحــامــي ع ـمــاد جــرجــس ال ـخــازن
بالتفويض عن مجلس ادارة شركة V58
 REAL ESTATEش.م.ل .سـنــد تمليك
ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ــاس ــم /ش ــرك ــة ف ــي 58
العقارية ش.م.ل .بالقسم  58من العقار
 730رأس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب مصطفى أحمد حمو بوكالته عن
بولس فريد الشامي ملورثه فريد مخايل
ال ـش ــام ــي س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
للعقار  48قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب بــدر عبدالحسني حـســان بوكالته
عــن كــل مــن وف ــاء وفاطمه علي حجازي
مل ــورث ـه ـم ــا حـ ـي ــدر ع ـل ــي حـ ـج ــازي سـنــد
تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 1332
معركه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد حسني علوية بوكالته عن
زيـنــب حـســن ح ـمــادي ملوكلها عبدالله
م ـح ـمــود م ــون ــس س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضائع للعقار  112بدياس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسن علي فنيش سند تمليك بدل
عن ضائع للعقار  528دردغيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب غالب عبد الحسن زلزلي بوكالته
ً
عن عباس ابراهيم سرور بصفته وكيال
ع ــن ب ــاس ــم جـعـفــر سـ ــرور بـصـفـتــه قيمًا
عن والــده املحجوز عليه جعفر ابراهيم
سرور سند تمليك بدل عن ضائع للعقار
 1144بازوريه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ــب ع ـب ــدال ـل ــه اب ــراهـ ـي ــم اديـ ـ ــب ملــوكـلــه
مصطفى عـلــي حـيــدر سـنــد تمليك بــدل
عن ضائع للعقار  661قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة

أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن تلزيم مشروع
أش ـغــال غــب الـطـلــب الن ـشــاء خـطــوط توتر
مـتــوســط وم ـح ـطــات تـحــويــل هــوائ ـيــة في
محافظتي البقاع وبعلبك  -الهرمل
الـســاعــة الـتــاسـعــة مــن يــوم االثـنــن الــواقــع
فيه الخامس مــن شهر آذار  ،2018تجري
ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شــارع بــوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بيروت ،لحساب املديرية العامة للموارد
امل ــائـ ـي ــة وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة م ـن ــاق ـص ــة ت ـلــزيــم
مشروع أشغال غب الطلب النشاء خطوط
توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية
في محافظتي البقاع وبعلبك  -الهرمل.
ـ ـ التأمني املؤقت/90.000.000/ :ل.ل .فقط
تسعون مليون 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 ـس ـج ـل ــون وفـ ـق ــا الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الــدرجــة االول ــى لتنفيذ صفقات االشـغــال
ال ـك ـهــربــائ ـيــة الـ ـج ــدول رق ــم  1/4وش ــروط
اضافية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 310
إعالن تلزيم مشروع
أش ـغــال غــب الـطـلــب الن ـشــاء خـطــوط توتر
مـتــوســط وم ـح ـطــات تـحــويــل هــوائ ـيــة في
محافظتي الشمال وعكار
الساعة التاسعة مــن يــوم الثالثاء الواقع
فيه الـســادس مــن شهر آذار  ،2018تجري
ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شــارع بــوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بيروت ،لحساب املديرية العامة للموارد
امل ــائـ ـي ــة وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة م ـن ــاق ـص ــة ت ـلــزيــم
مشروع أشغال غب الطلب النشاء خطوط
توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية
في محافظتي الشمال وعكار.
ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت/135.000.000/ :ل.ل.
فقط ماية وخمسة وثــاثــون مليون 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 ـس ـج ـل ــون وفـ ـق ــا الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الــدرجــة االول ــى لتنفيذ صفقات االشـغــال
ال ـك ـهــربــائ ـيــة الـ ـج ــدول رق ــم  1/4وش ــروط
اضافية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 311
إعالن تلزيم مشروع
أش ـغــال غــب الـطـلــب الن ـشــاء خـطــوط توتر
مـتــوســط وم ـح ـطــات تـحــويــل هــوائ ـيــة في
محافظتي الجنوب والنبطية
الساعة التاسعة من يــوم االربـعــاء الواقع
فـيــه الـســابــع مــن شـهــر آذار  ،2018تجري

عرض مغرٍ .شقة للبيع أول طريق بعبدا 300 .م ، 2طابق
 3 ،4غرف نوم 4 ،حاممات 2 ،صالون ،غرفة سفرة وغرفة
خادمة .مطلة من جميع االتجاهات .ضمن مجمع سكني
يتألف من مبنيني ويضم (حدائق ،مسبح ،ملعب كرة
مرضب ،مواقف ،مولد كهرباء ،وحراسة).
السعر 675 :الف دوالر لالتصال03/383187 :

ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شــارع بــوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بيروت ،لحساب املديرية العامة للموارد
امل ــائـ ـي ــة وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة م ـن ــاق ـص ــة ت ـلــزيــم
مشروع أشغال غب الطلب النشاء خطوط
توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية
في محافظتي الجنوب والنبطية.
ـ ـ التأمني املؤقت/90.000.000/ :ل.ل .فقط
تسعون مليون 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 ـس ـج ـل ــون وفـ ـق ــا الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الــدرجــة االول ــى لتنفيذ صفقات االشـغــال
ال ـك ـهــربــائ ـيــة الـ ـج ــدول رق ــم  1/4وش ــروط
اضافية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 312
إعالن تلزيم مشروع
أش ـغــال غــب الـطـلــب الن ـشــاء خـطــوط توتر
مـتــوســط وم ـح ـطــات تـحــويــل هــوائ ـيــة في
محافظتي جبل لبنان
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فـيــه ال ـثــامــن م ــن شـهــر آذار  ،2018تـجــري
ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شــارع بــوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بيروت ،لحساب املديرية العامة للموارد
امل ــائـ ـي ــة وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة م ـن ــاق ـص ــة ت ـلــزيــم
مشروع أشغال غب الطلب النشاء خطوط
توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية
في محافظتي جبل لبنان.
ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت/135.000.000/ :ل.ل.
فقط ماية وخمسة وثــاثــون مليون 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 ـس ـج ـل ــون وفـ ـق ــا الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الــدرجــة االول ــى لتنفيذ صفقات االشـغــال
ال ـك ـهــربــائ ـيــة الـ ـج ــدول رق ــم  1/4وش ــروط
اضافية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 313
إعالن تلزيم مشروع
أش ـغ ــال حـفــر بـئــر اسـتـقـصــائـيــة ف ــي بـلــدة
لـ ّـبــايــا ـ ـ ـ قـضــاء الـبـقــاع الـغــربــي ـ ـ ـ محافظة
البقاع
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة مــن يــوم الجمعة
ال ــواق ــع فـيــه ال ـثــانــي مــن شـهــر آذار ،2018
ت ـج ــري ادارة امل ـنــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شــارع بــوردو
ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
وامل ـيــاه ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة لـلـمــوارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
أش ـغ ــال حـفــر بـئــر اسـتـقـصــائـيــة ف ــي بـلــدة
لـ ّـبــايــا ـ ـ ـ قـضــاء الـبـقــاع الـغــربــي ـ ـ ـ محافظة
البقاع.
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
املصنفون وفقًا الحكام املرسوم رقم 9206
تاريخ  1968/1/18وتعديالته في الدرجة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى االقـ ـ ــل م ــن ال ـ ـجـ ــدول رقـ ــم 5
لتنفيذ صفقات حفر اآلبــار والتحري عن
املياه الجوفية بطريقة الروتاري على ان ال
يكون في عهدته اكثر من خمس صفقات
مشاريع حفر آبار أخرى لم يجر استالمها
استالمًا نهائيًا بتاريخ اجراء املناقصة.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة

