
5.   املوعد األخير لتقدمي توضيحات بخصوص أي شأن بخصوص مستندات
        املناقصة وشروطها، هو 15.11.18 الساعة 15:00. طلب لتلقي 

          توضيحات كاملذكور تتم خطياً باللغة العبرية، لعنوان البريد االلكتروني: 
        michraz@arim.co.il بحيث يتم اإلشارة على الطلب لتلقي 

        توضيحات ُيذكر "لنائب املدير العام للهندسة ومهندس عرمي". نشدد 
        انه لن ُيقبل طلب للتوضيح ليس خطياً، وبأي حال أي معلومات شفهية 

        لن ُتلزم عرمي ألي أمر وشأن.
شروط إلزامية )متراكمة( لغرض تقدمي العرض:    .6

6.1.   على مقدم العرض ان يكون مسجالً وفق قانون تسجيل مقاولني 
             ألعمال هندسة معمارية لعام-1969، ومصنّف لتنفيذ أعمال 

                هندسة معمارية مبوقع واحد وفق أنظمة تسجيل مقاولني ألعمال 
             هندسة معمارية )تصنيف مقاولني مسجلني(، لعام - 1984؛

200ج ؛ 6.2.   على مقدم العرض ان يكون مقاول مسجل بفرع 
6.3.    احلجم املالي لعرض مقدم العرض يكون ضمن الترخيص املالي 

             املصادق لها من طرف مسجل املقاولني؛
6.4.   للعرض ُترفق كفالة بنكية باملبلغ وبالشروط املفصلة مبستندات املناقصة؛
6.2.   على مقدم العرض ان يكون مالك أسهم او مصلحة مدراءها لم 
             ُيدانوا مبخالفات جنائية حتمل العار باخلمس )5( سنوات األخيرة 

              )حتى املوعد األخير لتقدمي العروض(؛
7.   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.
8.   لقاء املقاولني/مقدمي العروض ُيعقد بتاريخ 13.11.18 الساعة 13:00

        مكان اللقاء ببناية عرمي، شارع يافا 169، القدس.
9.   نوضح بهذا ان شروط املناقصة تكون وفقاً للمفصل واملذكور بكراس 
        املناقصة على جميع ملحقاتها ومالحقها، وبكل حالة تناقض بني أياً من 
        بنود هذا اإلعالن وبني مستندات املناقصة )على مالحقها(، تتغلب 

        تعليمات مستندات املناقصة.
10.  نوضح ان "عرمي" ال تلتزم بقبول أرخص عرض او اي عرٍض كان، 

          وال يحق ملقدم عرض بأي حال من األحوال ان يطلب من "عرمي" 
           إسترداد مصاريف صرفها لغرض تقدمي عرض او اي مصاريف أخرى.

www.arim.co.il : عنواننا على اإلنترنت 

مناقصة  رقم  1734/2018
أعمال  مقاولة  وفق  مناطق  لواءات

مبواقع  الشركة
"عرمي"( تتشرف  1.   شركة "عرمي شركة لتطوير مدن م.ض" )فيما يلي: 

         بهذا بالتوجه بدعوة لتلقي عروض ملناقصة علنية لتنفيذ أعمال مقاول 
         مبواقع الشركة وفق مناطق اللواءات بالبند 2 )فيما يلي: "املناقصة"(.

2.   رهناً لشروط هذه املناقصة تعاقد عرمي مع ثالثة مقدمي عروض فائزين 
        بكل واحد من املناطق اآلتية:

الشمال واملركز. 2.1.   منطقة لواءات شركة عرمي - 
القدس واجلنوب. 2.2.   منطقة لواءات شركة عرمي - 

3.   تفاصيل بخصوص األعمال قيد املناقصة وشروطها ميكن تلقيها مبكاتب 
        شركة عرمي املركز/القدس بعد تنسيق مسبق بهاتف 02-5380302.

4.   مستندات املناقصة )ومستندات إضافية مثل املخططات(، يجب تنزيله من 
        موقع الشركة على اإلنترنت WWW.ARIM.CO.IL، إجراء التنزيل 

        يشمل تعبئة تفاصيل مقدم العرض.

في   12:00 الساعة   26.11.2018 تاريخ  حتى  ال��ع��روض  تقدمي  يجب 
مكاتب شركة "عرمي" في شارع يافا 169 القدس،  )أيام اجلمعة، السبت 
العروض(. )فيما يلي: "املوعد األخير  واألعياد لن يكون باإلمكان تقدمي 
لتقدمي العروض"(. نوضج انه بأي حال من األحوال لن ُيقبل عرض بعد 

املوعد األخير لتقدمي العروض.


