اإلثنين  31تموز  2017العدد 3238

إعالنات

 ( J & R AUTO SALEرجا سليمان ابو الحسن )
عماد الدين عدنان الصفح
شركة -مايا -ش.م.م
خضر علي الحاج حسني
( TOMYCO TOYSعلي عبد العزيز الخفاجي)
فايز مصطفى زقزوق
هير اند بيوتي كونسبت ش.م.م.
محمد احمد بن احمد
شركة غلوبل منجمنت اند ترايدنغ ش.م.ل
شركة كنبايه ش.م.ل
معتوق تريدنغ للتجارة (Maatouk Traidingاحمد محمد علي
معتوق)
شركة خروبي للتجارة العامه و الصناعة و النقل ش0م0م0
بترا للتجارة والتعهدات ش.م.م
M J accessorie's
شركة اوفست ش م ل
بران غروب ش.م.م.
الشركة اللبنانية لصناعة البوليميرات ش.م.م.
شركة دال انترنشيونل فود اند سناكس ش.م.م.
ترافل سيستمز ش.م.ل
آر سكوير سي فور جنرال ترايدنغ ش.م.م.
عاهد لتجارة الحديد والخرضوات واملعادن
مينيستري اوف فود ش.م.ل
كابري ش.م.ل
شركة الجمال لالساسات ش.م.م.
سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.
بالل ونضال الجردي
 ( INTERMETAL L.Bراغدة جان سعادة)
شركة نورتن سيكيورتي سيستمز ش.م.م.
شركة ارشيتكت انونيم ش م ل
اوبن برنتنغ كونسبت او ب سي ش م ل
ZAKI TRADING CO S.A.R.L
CHHOURY COMPANY SARL
أوفرسيز فوروردينغ ش.م.ل
اميركان ديكوراتيف فابريكس ش.م.م (فرع شركة اجنبية)
كارول ابراهيم عطا الله
شركة اوتو مول ملكي ش.م.م.
 PAUSEش م ل
معرض  ABOUDI CARللسيارات  -عبد الرحمن علي الدر
اكوا سكاي انترناسيونال ش م م

1256571
1264972
1288984
1290999
1320322
1324709
1351090
1399067
1627553
1770884

RR165282997LB
RR165282921LB
RR165282745LB
RR170299805LB
RR172965577LB
RR172965722LB
RR165282691LB
RR172959925LB
RR165278017LB
RR172959523LB

شركة اكسبو جي اف موتورز ش م م

1784208

RR165281515LB

سعادة كونتراكترز

2827196

1798270
1813933
1971071
2044942
2053675
2055607
2060165
2076971
2114379
2127471
2141258
2168891
2180611
2196171
2228950
2230667
2233985
2236297
2240516
2258671
2263688
2362136
2405048
2421117
2425781
2458363
2464817
2465732

RR165281492LB
RR165277780LB
RR180455902LB
RR180450091LB
RR180460669LB
RR180460672LB
RR180460686LB
RR180460227LB
RR180460275LB
RR180460315LB
RR180460346LB
RR180460434LB
RR180460479LB
RR180460845LB
RR180460023LB
RR165276413LB
RR180460045LB
RR165276400LB
RR180460108LB
RR165284349LB
RR180460598LB
RR180459966LB
RR180456032LB
RR165282334LB
RR180456085LB
RR180457378LB
RR165277515LB
RR165277507LB

اشرف ارديف املدور

2476802

RR180455726LB

اساما احمد سيف

2495265

RR180450454LB

شركة جي اند جي رستورنتز ش م م
شركة الفندقية ال مارينا فيوز ش م ل
الرائد للتجارة العامة(حسن عطوي)
غولدن بريدج (كنعان وهيب الخشن)

2499955
2500018
2501848
2502409

RR180459921LB
RR180459935LB
RR165278105LB
RR180458271LB

شركة سرفيسز اند مور ش م م

2502589

RR180457792LB

رياض علي برو

2503755

RR180459918LB

محمد سعيد مسرة

2515529

RR180457761LB

S&K Group S.A.R.L

2532165

RR180457695LB

بروبراندز.ام.اي .ش.م.م

2561643

RR165277317LB

HiXp s.a.r.l

2568896

RR165277277LB

احمد محي

2595669

RR180458722LB

تري دي مابينغ فاكتوري ش.م.ل

2597330

RR165277192LB

بريميوم فود سيرفيسز ش.م.م.

2598305

RR165277189LB

اف سي سي اي ش م م
ماجد احمد محمد نعمان اسماعيل
جناح وفيق سعيد
شركة زاد القصر ش.م.م
مؤسسة علي غزال
مايا امنة يحي قباني
سيمون بولس ربيز
همام عساف سماحة
شارل بشاره عون
سمير يوسف طوبيا االشقر
مصطفى عوني كروم
نجوى نهاد االسعد
رينه اميل معوض
فؤاد حالق
ميشال طانيوس ربيز
بول عسيلي
عقل انطوان خليل
سيد هاشم عبد الرحمن الهاشم
يوسف غيث
سمعان يوسف سمور
مريم فخري
ADSPACE International S.A.R.L
باسمة علي مزهر
سميه اسكندر مسعود
فهد عبد اللطيف الدايخ
خالد سالم بن احمد بن محفوظ
عاطف سعيد ضاهر
ابراهيم نقوال جبارة
محمد عبود علي العمودي
احمد سالم احمد بامحرز
عبد الحسني ابراهيم حب الله
ميريام حسني فواز
قاسم بن علي الوزير
عزت محمد بهيج قدورة
اسبيرو حداد
منى محمود العشي
حبيب حيدر حامد
تيمور عبد الله عبد الغفار علي رضا
ورثة وليم أسعد قازان
علي عبد الله العيسائي
بدر عبد العزيز علي عبد الكريم ابل
نعيم حسني مراد رضوان
صادق جورج الجميل
نجيب سلمان الجردي
امني سلمان الجردي

2844930
2885449
2893124
2893515
2899804
2942115
2943555
2945749
2946552
2946603
2948198
2948416
2948731
2949063
2949371
2949930
2953718
2954044
2965285
2965400
2968725
2984825
2988729
3006604
3006923
3006940
3006950
3006964
3006995
3007199
3007201
3007208
3007790
3008579
3008635
3010343
3010346
3010347
3010352
3010360
3011369
3011372
3011582
3011941
3011946

شركة سانيبالس ش.م.م.

2638420

RR180458705LB

ر ي ك ش.م.ل

2658252

RR180457280LB

اسس ش م م

2667676

RR180457130LB

فانتشور فاسيليتيز ش.م.ل

2674280

RR180457126LB

وافي مصطفى خالد

2746091

RR180456973LB

شركة ام .ام .للتجارة واملقاوالت ش.م.م

2755652

RR165276617LB

جورج انطوان مسيحي

2757933

RR165278034LB

دي ان واي سرفيسز ش.م.ل

2759813

RR180450012LB

شركة ال بلو بيل للتجارة العامة واملقاوالت ش.م.م

2769152

RR180456899LB

25

اوستي  wوورلد

2769265

RR180456885LB

محمود ابراهيم التجارية

2770111

RR180456845LB

فريد محمد خير البريدي

2774549

RR180457245LB

شركة اس اي اي اس ش م م

2792115

RR180457157LB

serious sami s.a.r.l

2796668

RR180459161LB

ادفانسد انتغرايشن ش.م.ل.

2804151

RR180458461LB

محل جيوفاني

2810222

RR180459144LB

داغر فود اند بافريدج ش.م.م

2810744

RR180458373LB

2820450

RR180458753LB
RR165282215LB
RR180459246LB
RR180457611LB
RR180457599LB
RR165279318LB
RR180459847LB
RR180459586LB
RR180459609LB
RR180456655LB
RR180459657LB
RR180458400LB
RR180459277LB
RR180459285LB
RR180459294LB
RR180459303LB
RR180459325LB
RR180459365LB
RR180459436LB
RR180459440LB
RR180456372LB
RR180456390LB
RR180456505LB
RR180457801LB
RR180456620LB
RR180456222LB
RR180456236LB
RR180456240LB
RR180456253LB
RR180456275LB
RR180456338LB
RR180456341LB
RR180457925LB
RR180457951LB
RR180458002LB
RR180458020LB
RR180458033LB
RR180458055LB
RR180458064LB
RR180458078LB
RR180458081LB
RR180458104LB
RR180458152LB
RR180458210LB
RR180458197LB
RR180458206LB
RR180458223LB
التكليف 1434

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم ال ـعــروض
العائد لشراء مفروشات وتجهيزات مكتبية لزوم
دائ ـ ــرة امل ـن ـيــة ،م ــوض ــوع اس ـت ـق ـصــاء االسـ ـع ــار رقــم
ث4د 7080/تاريخ  ،2017/7/4قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2017/8/4عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء العروض
امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول عـلــى نـسـخــة مـجــانــا من
دفتر الـشــروط مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ امــانــة السر
ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.

علمًا بــأن الـعــروض التي سبق وتـقــدم بها بعض
املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول ومــن املمكن في
م ـط ـلــق االحـ ـ ـ ــوال ت ـق ــدي ــم عـ ـ ــروض ج ــدي ــدة اف ـضــل
للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء لبنان
ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  27تموز 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1457

