
مناقصة رقم: 1780/2020
إمتام تطوير واسفلت، 

تنفيذ  مناطق عامة مفتوحة 603-607 وتضليالت
 يف جادة پيلح هـَ

1. "عريم" تدعو اىل تقديم عروض من مقاولني لتنفيذ االعامل املذكورة.
2.  تفاصيل، مبا فيه رشوط املناقصة واالتفاقية املعروضة ميكن الحصول عليها من 

مكاتب "عريم" لواء جنوب هاتف: 08-6234734،
     يجب تحميل مستندات املناقصة من ضمنها الخرائط من موقع الرشكة:

     WWW.ARIM.CO.IL باجراء تحميل يشمل تعبئة تفاصيل  مقدم العرض.
     املستندات التي انزلت من املوقع يجب تعبئتها  وتقدميها )شخصًيا( اىل  صندوق 

املناقصات يف الرشكة  حتى املوعد االخري لتقيم العروض )كاملبني الحًقا(.
3. مدة التنفيذ املقدرة 10 )اشهر( من امر  بدء العمل.

4.  رشوط حد ادىن
    4.1   عىل مقدم العرض ان يكون مسجاًل  حسب قانون تسجيل مقاولني العامل 
هندسة بناء 1969 ومصّنف لتنفيذ اعامل هندسة بناء يف موقع واحد وفق 
انظمة تسجيل املقاولني العامل هندسة بناء )تصنيف مقاولني مسجلني( 
1984. مقاول مسجل بفرع: 200 ج الحجم املايل  للعرض  يجب ان يكون  

ضمن الرخصة املالية  املصادقة له من مسجل املقاولني.
    4.2  ارفاق كفالة  كاملبني يف مستندات املناقصة.

    4.3  مقدم العرض هو مشغل مرخص.
    4.4   ملقدم العرض  اسهم او  مصلحة حيث مديروه مل  يدانوا مبخالفات جنائية 

فيها وصمة عار يف 5 السنوات االخرية.
5.  جولة مقاولني تجري بتاريخ 19.7.20 الساعة 13:00  مكان اللقاء  مكتب  ادارة 

املرشوع شارع يهوشوع بن نون سديروت.
املناقصة مستنداتها ورشوطها  يف  االخري لطلب  توضيحات بخصوص  املوعد       

موعد اقصاه 22.7.20 الساعة 15:00.
 michraz@arim.co.il الكرتوين:  بريد  اىل  العربية   باللغة  خطيا  التوجه       يتم 
عىل  "عريم".  ومهندس  الهندسة  مدير  لنائب  طلبه   يف  العرض  مقدم  يذكر  
التوضيح مع سكرترية نائب  التأكد من وصول  طلب  مسؤولية مقدم العرض 
مدير عام الهندسة  ومهندس الرشكة هاتف: 5383333-02. فوراً بعد ارسالها.

     نؤكد بعدم قبول  طلب توضيح ليس خطيا.
6.   حجم العرض املايل  يكون وفق االسعار والتسعريات املذكورة يف التقدير املرفق 
من  تقرتح  وموحدة   محددة  بنسبة  التخفيض  وبخصم  املناقصة  مبستندات 
يف  املذكورة  والتسعريات  االسعار  من  وواحد  واحد  كل  عىل  العرض   مقدم 

التقدير املذكور.

      يجب تقديم العرض  حتى تاريخ 29.7.2020 الساعة 13:00 اىل مكاتب رشكة 
"عريم"  يف شارع يافا 169 القدس )يف يوم الجمعة، السبت، االعياد وامسيات 
بالحسبان  يأخذوا  ان  العروض  تقديم عروض(. عىل مقدمي  االعياد ال ميكن 

تأخريات  يف دخول املدينة  بسبب تغيريات يف ترتيبات السري واغالق شوارع.

      رشوط املناقصة تكون حسب املبني واملذكور يف كراس املناقصة بجميع مالحقها.
      ميكن االطالع  عىل الكميات يف املناقصة يف موقع الرشكة عىل العنوان:

.WWW.ARIM.CO.IL     
     "عريم" ال تلتزم  بقبول  ارخص عرض او اي عرض اخر.

www.arim.co.il :عنواننا يف االنرتنت     


