
مناقصة رقم 1713/2018
بنى حتتية ، تطوير شارع مواقف في ساحة 903

كرني شومرون - نڤيه مناحيم
بهذا تدعو "عرمي" الى تلقي عروض من مقاولني لتنفيذ االعمال املذكورة أعاله.   .1
واالتفاقية  املناقصة  شروط  فيها  مبا   ، تفاصيل  على  احلصول  ميكن    .2
لواء املركز  12.6.2018 من مكاتب "عرمي" في  ابتداء من  املقترحة - 

بواسطة هاتف : 02-5380302
يجب إنزال وثائق املناقصة مبا في ذلك اخلرائط من موقع الشركة في االنترنت:   

WWW.ARIM.CO.IL بعملية إنزال تشمل تعبئة تفاصيل املتعهد.
يجب تعبئة الوثائق التي تنزل من املوقع ، يجب تعبئتها وتقدميها )شخصيا(   
الى صندوق املناقصات التابع للشركة حتى املوعد املتأخر لتقدمي العروض 

)كاملفصل أدناه(.
التنفيذ املقدرة 5 أشهر من صدور أمر بداية العمل. فترة    .3

شروط حد أدنى   .4
على مقدم العرض ان يكون مسجال حسب قانون تسجيل مقاولني    4.1
بناء  أعمال هندسة  لتنفيذ  1969 ومصنف   - البناء  العمال هندسة 
هندسة  العمال  املقاولني  تسجيل  قوانني  حسب  واحد  موقع  في 

البناء )تصنيف مقاولني مسجلني( - 1984.
مقاول مسجل في فرع : 200 جـ  حجم العرض املالي لعرض املتعهد   
له من  التي صودق عليها  املالية  الرخصة  أن يكون في حدود  يجب 

قبل مسجل املقاولني.
ارفاق كفالة كاملفصل في وثائق املناقصة.   4.2

ان يكون املتعهد مشغال مرخصا.   4.3
يدانوا  لم  مدراؤه  الذي  مشغال  أو  أسهم  صاحب  املتعهد  يكون  ان    4.4

مبخالفات جنائية مقرونة بالعار في السنوات الـ 5 االخيرة.
ستجري جولة مقاولني بتاريخ 18.6.2018 ، في الساعة 11:00 في مكان    .5

اللقاء في موقف سيارات قرب دوار السكوفون في مدخل نڤيه مناحيم.
املناقصة  وثائق  يخص  موضوع  كل  حول  ايضاحات  لطلب  االخير  املوعد   
ان  يجب   .  15:00 الساعة   ،  21.6.2018 يوم  عن  يتأخر  ال  وشروطها، 
يجري التوجه كتابيا وباللغة العبرية ، ويصل الى عنوان البريد االلكتروني: 
michraz@arim.co.il . على املتعهد أن يسجل على طلبه ليد نائب مدير 
يتأكد من وصول  ان  املتعهد  . من مسؤولية  عام هندسة ومهندس "مدن" 
طلب االستيضاح مع سكرتيرة نائب املدير العام ومهندس الشركة بواسطة 

تلفون - 5383333-02 فورا بعد ارساله.
يؤكد بانه ال يقبل طلب استيضاح غير مكتوب.  

والتسعيرات  االسعار  مع  متوافق  للعرض  املالي  احلجم  يكون  ان  يجب    .6
التخفيض  خصم  مع  املناقصة  وثائق  مع  املرفق  التقدير  في  املسجلة 
بنسبة محددة وموحدة تقترح من طرف املتعهد حول كل سعر وسعر من 

االسعار املقررة في التقرير املذكور اعاله.
في   12:00 الساعة   1.7.2018 تاريخ  حتى  العرض  تقدمي  يجب 
مكاتب شركة "عرمي" في شارع يافا 169 ، القدس )في أيام اجلمعة 

والسبت واالعياد وأمسيات العيد ال مجال لتقدمي عروض(.  
ستكون شروط املناقصة حسبما هو مفصل ومذكور في كراس املناقصة مع   

وكل ملحقاتها وتبعاتها.
ميكن االطالع على كتاب الكميات للمناقصة في موقع الشركة في االنترنت   

 . WWW.ARIM.CO.IL : الذي عنوانه
شركة "عرمي" ال تتعهد بقبول العرض االدنى أو أي عرض كان.  

 www.arim.co.il : عنواننا في االنترنيت

شركة لتطوير بلدي م.ض


