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مناقصة رقم 1706/2019
أعمال جنائن وري يشمل زراعة وتوفير 

 اشجار زينة 
في عكا شمال الكرم ج'

االعمال  لتنفيذ  مقاولني  من  عروض  لتلقي  بهذا  تدعو  "عرمي"   .1
املذكور اعاله .

 ، املقترح  والعقد  املناقصة  شروط  ذلك  في  مبا   ، تفاصيل    .2
الشمال  لواء  "عرمي"  مكاتب  في  عليها  احلصول  باالمكان 

بهاتف : 04-8402141.
يجب تنزيل وثائق املناقصة مبا في ذلك البرامج من موقع االنترنت   

التابع للشركة في العنوان
تعبئة  يشمل  الذي  التنزيل  اجراء  في   WWW.ARIM.CO.IL  

تفاصيل املتعهد.
الوثائق التي مت انزالها من املوقع ، يجب تعبئتها وتقدميها )يدويا( في   
صندوق املناقصات للشركة حتى املوعد االخير لتقدمي العروض )كما 

هو مفصل أدناه(.
30 )شهرا( من أمر بدء العمل. التنفيذ املقدرة  فترة    .3

شروط حد ادنى  .4
على مقدم العرض ان يكون مسجال حسب قانون تسجيل املقاولني    4.1
1969، ومصنف لتنفيذ اعمال هندسة  العمال هندسة بنائية- 
العمال  املقاولني  تسجيل  بنود  حسب  واحد  موقع  في  بنائية 

هندسة بنائية )تصنيف مقاولني مسجلني( – 1984.
مقاول مسجل في فرع : 200 ج احلجم املالي لعرض املتعهد يجب أن يكون   

في اطار احلجم املالي املصادق له من قبل مسجل املقاولني .
ارفاق كفالة كما هو مفصل في وثائق املناقصة.   4.2

املتعهد هو مشغل مرخص.   4.3
في  يدانوا  لم  مدرائه  مشغل  أو  أسهم  صاحب  هو  املتعهد    4.4
اخلمس  السنوات  في  وصمة  لها  التي  جنائية  مخالفات 

االخيرة.
جولة مقاولني جتري في تاريخ 14.1.2019 الساعة 11:00 مكان    .5
باز مقابل  الوقد  ، شمالي غرب محطة  املوقع  ادارة  مكاتب  اللقاء 

كلية اجلليل الغربي ، عكا شمال .
وثائق  كل  بخصوص  موضوع  الي  ايضحات  لطلب  اخير  موعد   
املناقصة وشروطها، ال يتأخر عن يوم 17.1.2019 ، الساعة 15:00.
بريد  لعنوان   ، العبرية  باللغة  الكتابة  بواسطة  يجري  التوجه   
في  يذكر  املتعهد   .  MICHRAZ@ARIM.CO.IL االلكتروني 

طلبه انه موجه لنائب مدير عام هندسة ومهندس "عرمي".
من مسؤولية املتعهد التأكد من وصول طلب االيضاح من سكرتيرة   
فورا   02-5383333  : بهاتف  الشركة  ومهندس  العام  املدير  نائب 

بعد ارساله . يوضح انه ال يقبل طلب ايضاح ليس مكتوبا.
املذكورة  والتسعيرات  اسعار  مبوجب  يكون  للعرض  املالي  احلجم    .6
احملددة  بالنسبة  تخفيض  وبخصم  املناقصة  لوثائق  املرفق  في 
املتعهد لكل واحد وواحد من االسعار  التي تقترح من قبل  واملوحدة 

والتسعيرات احملددة في امللحق املذكور اعاله .
12:00 في مكاتب  الساعة   28.1.2019 تاريخ  العرض حتى  يجب تقدمي   
 ، ايام اجلمعة، السبت  ، القدس )في   169 في شارع يافا  شركة "عرمي" 

االعياد وامسيات االعياد ال ميكن تقدمي عروض(.

شروط املناقصة تكون حسب املفصل واملذكور في كراس املناقصة   
وملحقاته.

باالمكان االطالع على كتاب الكميات للمناقصة في موقع الشركة في   
.WWW.ARIM.CO.IL  : عنوان

"عرمي" ال تلتزم بقبول العرض االرخص أو اي عرض كان.  
www.arim.co.il : عنواننا في االنترنت


