
كتيب  ف��ي  واملفصل  للمذكور  وف��ق��اً  تكون  املناقصة  ش��روط 
املناقصة مع كامل مرفقاتها ومالحقها.

ميكن االطالع على كتاب الكميات للمناقصة في موقع الشركة 
 .WWW.ARIM.CO.IL  :على اإلنترنت وعنوانه

ال تلتزم "عرمي" بأرخص عرض أو أي عرض آخر.
 www.arim.co.il : عنواننا في االنترنت   

 12:00 18.10.2018 الساعة  يجب تقدمي العروض حتى تاريخ 
ال��ق��دس،  )أي��ام   169 في ش��ارع يافا  في مكاتب شركة "ع��رمي" 

اجلمعة، السبت واألعياد لن يكون باإلمكان تقدمي العروض(.

مناقصة رقم   1723/2018
أعمال  مخرج  صرف  شمالي

عكا  شمال  هكيرم ج
1.  "عرمي" تستدرج عروضاً من مقاولني لتنفيذ األعمال املذكورة أعاله.

2.  تفاصيل ومواد، مبا في ذلك شروط املناقصة واإلتفاقية املقترحة، ميكن 
       تلقيها في مكاتب "عرمي" لواء الشمال بهاتف: 04-8402141.

       مكاتب الشركة تكون مغلقة بسريان املوعد بعيد العرش )سوكوت(.
يجب تنزيل مستندات املناقصة مبا في ذلك املخططات من موقع الشركة على 
تعبئة  يشمل  ال��ذي  تنزيل  بإجراء   WWW.ARIM.CO.IL اإلنترنت 

تفاصيل مقدم العرض.
       املستندات التي مت تنزيلها من املوقع، يجب تعبئتها وتقدميها )فعلياً( بصندوق 

       مناقصات الشركة حتى املوعد األقصى لتقدمي العروض )كاملفصل أدناه(.
18 )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، ومصنف لتنفيذ أعمال هندسة معمارية في موقع واحد وفقا ً 
                    ألنظمة تسجيل املقاولني العمال هندسة البناء )تصنيف مقاولني مسجلني(، - 1984.
                 مقاول مسجل بالفرع: 100 ج 3 و-200 ج 1  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.
        4.4.  مقدم العرض هو مالك أسهم او مشغل مدرائه لم يدانوا مبخالفات جنائية التي 

                  حتمل العار بال�-5 سنوات األخيرة.
5.  جتري جولة املقاولني بتاريخ 8.10.2018 الساعة 12:00  
        مكان اللقاء مكاتب املديرية باملوقع، شمال غربي محطة الوقود 

      باز مقابل كلية اجلليل الغربي، عكا شمال.
 موعد أخير لطلب توضيحات بخصوص كل غرض بشأن كل مستندات املناقصة  

التوجه  يقدم   .15:00 الساعة   ،11.10.2018 أق��ص��اه  ت��اري��خ  لغاية  وش��روط��ه��ا، 
مقدم   .michraz@arim.co.il الكتروني  بريد  لعنوان  العبرية،  باللغة  خطياً 
العرض يذكر عبر توجهه ألجل مهندس "عرمي". تقع املسؤولية عى مقدم العرض 
للتاكد من وصول الطلب للتوضيح من مهندس "عرمي" هاتفياً - 02-5383333 

مباشرة بعد ارساله. يؤكد انه لن يقبل توجه للتوضيح لم يكن خطياً.
6.  احلجم املالي للعرض يكون وفقا لألسعار 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 أعاله.


