
 12:00 الساعة   17.1.2018 تاريخ  العروض حتى  تقدمي  يجب 
في مكاتب شركة "عرمي" في شارع يافا 169 القدس، في مغلف 
اجلمعة،  )اي���ام  املناقصة  مستندات  م��ع  للمقاولني  يسلم  خ��اص 

السبت واألعياد لن يتمكن تقدمي العروض(.
ميكن االطالع على كتيِّب الكميات خاصة ملناقصة في موقع الشركة 

 WWW.ARIM.CO.IL  :على اإلنترنت وعنوانه
ال تلتزم "عرمي" بقبول أرخص عرض أو أي عرض آخر.    
 www.arim.co.il : عنواننا على االنترنت   

مناقصة  رقم   1694/2017
أعمال حفريات وبنى حتتية مرحلة أ

في جان يفنه
1.  "عرمي" تدعو بهذا عروضاً من مقاولني لتنفيذ األعمال املذكورة أعاله.
2.  تفاصيل، مبا في ذلك شروط املناقصة والعقد املقترح، بدءاً من-

لواء املركز         31.12.2017 ميكن تلقيها في مكاتب "عرمي" 
       بهاتف: 02-5380302 

موقع  من  املخططات  ذلك  في  مبا  املناقصة  مستندات  تنزيل  يجب 
ب��إج��راء   WWW.ARIM.CO.IL اإلن��ت��رن��ت   على  ال��ش��رك��ة 

تنزيل يشمل تعبئة تفاصيل مقدم العرض.
وتقدميها  تعبئتها  يجب  امل��وق��ع،  م��ن  تنزيلها  مت  ال��ت��ي  املستندات 
األخير  املوعد  حتى  الشركة  خاصة  املناقصات  بصندوق  )فعلياً( 

لتقدمي العروض )كاملفصل أدناه(.
24 )أشهر( من أمر بدء العمل. التنفيذ املتوقعة  3.   فترة 

شروط الزامية   .4
       4.1.  يتوجب على مقدم العرض أن يكون مسجالً وفق القانون في 
                     سجل املقاولني ألعمال هندسة بناء  1969-، ومصنَّف لتنفيذ 
                 أعمال هندسة معمارية في موقع واحد وفقا ً ألنظمة تسجيل 
                    املقاولني ألعمال هندسة البناء )تصنيف مقاولني مسجلني(، - 1984.
                 مقاول مسجل بالفرع: 200 ج5 و- 100 ج3 احلجم املالي 

                 لعرض مقدم العرض يجب ان يكون ضمن التصريح املالي 
                 املصادق له من قبل مسجل املقاولني.

        4.2. إرفاق كفالة كاملفصل في مستندات املناقصة.
        4.3. مقدم العرض هو مشغل مرخص.

بتاريخ 3.1.2018  الساعة 11:00 مكان  5.  جولة املقاولني ُتعقد 
       اللقاء: باملجلس احمللي جان يفنه، بقسم الهندسة غرفة 

       اجللسات، شارع هرتسل 6.
كل  بخصوص  ش���أن   ك��ل  بخصوص  توضيحات  لطلب  أخ��ي��ر  م��وع��د 
مستندات املناقصة وشروطها، لغاية تاريخ أقصاه 9.1.2018، الساعة 
باللغة العبرية، لعنوان بريد الكتروني 15:00. يقدم التوجه خطياً 

الجل  توجهه  عبر  يذكر  ال��ع��رض  مقدم   .michraz@arim.co.il
مهندس "عرمي". تقع املسؤولية عى مقدم العرض للتاكد من وصول 
 02-5383333  - هاتفياً  "ع���رمي"  مهندس  م��ن  للتوضيح  الطلب 

مباشرة بعد ارساله. يؤكد انه لن يقبل توجه للتوضيح لم يكن خطياً.
6.  احلجم املالي للعرض يكون وفقا لالسعار والتعريفة املسجلة في 
       التقدير املرفق ملستندات املناقصة وبخصم  التخفيض بنسبة ثابتة 
        وموحدة من قبل مقدم العرض على كل واحد من األسعار والتعريفة 

       املسجلة في التقدير املذكور.


