
ם י י ח ה ת  ו כ י א ל  ש ת  י ת תש ה  -  " ם י ר ע "

מכרז מס' 1506/2012
עבודות שלב ב' כבישים 3 ו-4 פירוקים ריצוף, גינון והתאמות 

במושב ניר גלים 
"ערים" מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע העבודות הנ"ל.  .1

פרטים וחומר, לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע, אפשר לקבל במשרדי   .2
בין השעות  א'-ה'  בימים  ירושלים   169 יפו  ברחוב   , מחוז מרכז  "ערים" 

,14:30 - 8:30
לא  אשר  כחוק,  מע"מ  בתוספת   ₪  800 של  תשלום  תמורת   02-5380302 בטל   

יוחזר.
תקופת הביצוע המשוערת 6 )חודשים( מצו תחילת העבודה.  .3

על מגיש ההצעה להיות רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות   .4
התשכ"ט - 1969, ומסווג לביצוע עבודות הנדסה בנאיות באתר אחד לפי תקנות 
רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ד - 

 .1984
קבוצת סיווג: 200 ג' היקפה הכספי של הצעת המציע חייב להיות בגדר ההיתר   

הכספי המאושר לו מטעם רשם הקבלנים.
סיור קבלנים ייערך בתאריך כ"ח אב תשע"ב 16.8.2012 בשעה 10:00.  .5

מקום המפגש: כניסה למושב גלים  )מצומת איזור תעשיה צפוני אשדוד(.  
היקפה הכספי של ההצעה יהא בהתאם למחירים ולתעריפים הנקובים באומדן   .6
המצורף למסמכי המכרז ובניכוי ההנחה בשיעור קבוע ואחיד שתוצע מטעמו של 

המציע על כל אחד ואחד מהמחירים ומהתעריפים הנקובים באומדן הנ"ל.

 12:00 בשעה   3.9.2012 תשע"ב  אלול  ט"ז  תאריך  עד  להגיש  יש  ההצעה  את   
שתימסר  מיוחדת  במעטפה  ירושלים,   169 יפו  ברח'  "ערים"  חברת  במשרדי 

לקבלנים עם חומר המכרז.
צרופותיה  כל  על  המכרז  בחוברת  והאמור  המפורט  על-פי  יהיו  המכרז  תנאי   

ונספחיה.
ניתן לצפות בכתב הכמויות של המכרז באתר האינטרנט של החברה שכתובתו:  

WWW.ARIM.CO.IL  
אין "ערים" מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  
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استدعاء لالنضمام لقائمة املستشارين واملخططني للشركة
شركة "عرمي" شركة لتطوير بلدي م.ض )فيما يلي: "الشركة"( تطلب 
انشاء قائمة مستشارين ومخططني وتستدرج بهذا احلصول على عروض 
من شركات، شراكات وافراد االنضمام لقائمات املستشارين واملخططني 
للشركة،  املطلوبة  التخصصات  وف���روع  للتخصصات  وف��ق��اً  للشركة، 

كاملفصل في املوقع.
للشركة  واملخططني  املستشارين  لقائمة  لالنضمام  تراشيح  تقدمي   .1
بالعنوان:  االنترنت  موقع  في  احملوسبة  الشبكة  بواسطة  فقط  تتاح 
وسيلة  بكل  ترشيح  تقدمي  ميكن  ل��ن   WWW.ARIM.CO.IL
موقع  بواسطة  ول��ي��س  اخ���رى  بوسيلة  للشركة  ي��ق��دم  ع��رض  اخ���رى. 

االنترنت، لن يعالج.
تخصص  فرع  التخصص/  مجال  بشان  عرضه  تقدمي  ملرشح  يحق   .2
واحد او اكثر، وفقاً العتبراته، يوجب على مقدم العرض ارفاق شهدة 

تسجيل املتجر، شهادات تاهيل وبروفيل الشركة.
كي  الشركة  لقائمة  االنضمام  و/او  االجراء  هذا  يشكل  ال  انه  يوضح   .3
كان  تعاقد  حجم  و/او  تعاقد  اي  املنضم  مخطط  ملستشار/او  يؤكد 
لتنفيذ اي اعمال، ولن تكن الشركة ملزمة بتشغيل مستشار/او مخطط 

املنضم لقائمة الشركة.
4. شروط االجراء املفصلة وايضاً الشرح املفصل بشان تقدمي العروض 
موقع  في  عليها  احلصول  يوكم  املتوجهني،  من  املطلوبة  واملستندات 
االن��ت��رن��ت ل��ل��ش��رك��ة. ف��ي ح���ال ت��ن��اق��ص ب��ني امل��ذك��ور ف��ي ه���دا االع���الن 
للمذكور في موقع االنترنت للشركة يتغلب املذكور في موقع االنترنت.

ميكن  واستفسارات،  اسئلة  الج��ل  و/او  وض��وح  ع��دم  ح��ال  اي  في   .5
االلكتروني:   بالبريد  او   .314 داخلي   02-538333 هاتفياً:  التوجه 

hadas.arim.co.il
عزرا ميني

املدير العام
www.arim.co.il  عنواننا في االنترنت  

 

احلياة جودة  اساس   -  » »عرمي 


