
مناقصة رقم 1806/2020
تنفيذ اعامل يف شارع 3 وجزء من شارع 

4 يف رخاسيم حي هربساه
1. "عريم" تدعو بهذا تقديم عروض من مقاولني لتنفيذ األعامل املذكورة.

2. تفاصيل مبا فيه رشوط املناقصة واإلتفاقية املعروضة ابتداء من 10.8.20 ميكن 
الحصول عليها يف مكاتب "عريم" لواء شامل عىل هاتف: 04-8402141.

يجب انزال مستندات املناقصة مبا فيه الخرائط من موقع الرشكة
 WWW.ARIM.CO.IL بإجراء يشمل تعبئة تفاصيل مقدم العرض.

اىل  )شخصيا(  وتقدميها  تعبئتها  يجب  املوقع،  من  انزالها  تّم  التي  املستندات 
صندوق املناقصات يف الرشكة حتى املوعد االخري لتقديم العروض )كام هو مفصل 

فيام ييل(.
3. مدة التنفيذ املقدرة 14 )شهراً( من أمر بدء العمل.

4. رشوط حد أدىن
قانون تسجيل مقاولني ألعامل  يكون مسجاًل حسب  أن  العرض  4.1 عىل مقدم 
واحد حسب  موقع  يف  بناء  هندسة  أعامل  لتنفيذ  ومصنف   1969 بناء  هندسة 

قوانني تسجيل املقاولني ألعامل هندسة بناء )تصنيف مقاولني مسجلني( 1984.
مقاول مسجل يف فرع: 200ج الحجم املايل لعرض مقدم العرض يجب أن يكون 

بحدود الحجم املايل املصادق من قبل مسجل املقاولني.
4.2 إرفاق كفالة كام هو مبني يف مستندات املناقصة.

4.3 مقدم العرض مشغل مرخص.
مديريه مبخالفات  ادانة  يتم  مل  ل  او مشغِّ أسهم  العرض هو صاحب  مقدم   4.4

جنائية مع وصمة عار يف ال-5 سنوات االخرية.
اللقاء:  شارع  مكان  الساعة 11:00.   16.8.20 بتاريخ  تجري  املقاولني  5. جولة 

همعلوت داڤيد 1 ورخسيم.
املوعد األخري لطلب توضيحات حول مستندات املناقصة ورشوطها يف موعد أقصاه 
الربيد  عنوان  اىل  العربية  باللغة  خطياً  التوجه  يكون   .15:00 الساعة   19.8.20
األلكرتوين: michraz@arim.co.il. مقدم العرض يذكر يف طلبه لنائب مدير عام 
الهندسة ومهندس "عريم"، عىل مسؤولية مقدم العرض التأكد من وصول الطلب 
بعد  فوراً   02-5383333 هاتف:  عىل  "عريم"  ومهندس  سكرترية  مع  للتوضيح 

إرساله. نؤكد أنه ال يقبل طلب توضيح ليس خطياً.
6. الحجم املايل للعرض يجب أن يكون وفق األسعار املذكورة يف التقدير املرفق 
مبستندات املناقصة وبخصم التخفيض بنسبة محددة وموحدة التي تقدم من قبل 

مقدم العرض لكل واحد من األسعار املذكورة يف التقدير املذكور.

رشكة  مكاتب  يف   13:00 الساعة   30.8.20 تاريخ  حتى  العروض  تقديم  يجب 
"عريم" شارع يافا 169 القدس،  )يف أيام الجمعة، السبت، أعياد وأمسيات األعياد 
ال ميكن تقديم العروض(. عىل مقدمي العروض االنتباه اىل التأخريات يف مدخل 

املدينة.  عىل ضوء تغيريات يف ترتيبات املرور واغالق شوارع.

كامل  مع  املناقصة  كراسة  يف  واملذكور  املبني  حسب  تكون  املناقصة  رشوط 
ملحقاتها.

عىل  للرشكة  اإلنرتنت  موقع  يف  للمناقصة  الكميات  كتاب  عىل  اإلطالع  ميكن 
.WWW.ARIM.CO.IL :العنوان

"عريم" ال تلتزم بقبول أرخص عرض أو أي عرض آخر.
www.arim.co.il :عنواننا يف اإلنرتنت


