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يف حي همچرسا - مڤاسيرت تسيون
االعمال  لتنفيذ  املتعهدين  من  اقتراحات  تقدمي  إلى  بهذا  تدعو  "عرمي"  

التالية.
تفاصيل ، مبا يف ذلك شروط املناقصة والعقد املُقترح ، ميكن احلصول 
عليها ابتدأ من تاريخ 4.1.2021 فـي مكتب "عرمي" لواء القدس 
ذلك  يف  مبا  املناقصة  مســـتندات  تنزيل  5380302-02 ميكن  هاتف: 
 WWW.ARIM.CO.IL اخلرائـط من موقع الشركة يف االنترنت

يف نظام تنزيل يشمل تعبئة تفاصيل مقدم الطلب.
يجب تعبئة املستندات التي مت تنزيلها من املوقع واراسالها )بشكل 
فعلي( الى صندوق املناقصات يف مكاتب الشركة قبل انتهاد موعد 

التقدمي )كما هو موضح أدناه(
فترة التنفيذ املقدرة بـ 8 )شهرا( من أمر البدء باالعمال.

شروط احلد األدنى
على املتعهد أن يكون مسجل وفقا للقانون يف سجل مقاولي البناء 
من العام 1969 ، ومصنف كمقاول املسموح له يالقيام بأعمال بناء 
هندسية يف مواقع بناء يف موقع واحد وفقاً للوائح تسجيل مقالولي 

البناء . )تصنيف املقاولني املسجلني( من العام 1984. 
200 جـ" يجب أن تكون الدورة املالية  مقاول مسجل بتصنيف : 
للمتعهد أن تكون مبثابة تصريح املالي املعتمد الصادر عن مسجل 

املقاولون.
إرفاق كفالة بنكية كما هو محدد يف مستندات املناقصة.

مقدم العرض مصلحة مسجلة.
أي  تقدم ضده  لم  او صاحب مصلحة  اسهم  املتعهد هو صاحب 

شكاوى جنائية من باب سوء السمعة يف الـ 5 سنوات االخيرة.
يف    12.1.2021 تاريخ  يف  بها  القيام  سيتم  مقاولون  جولة 
 ،1 هـمـــچـرســوت  شـــارع  االلتقاء  مكان   11:00 الساعة 

مڤسيرت تسيون.
بكافة  متعلقة  مسألة  أي  بشأن  توضيحات  لتقدمي  االخير  املوعد 
مستندات وشروط املناقصة ليس بعد تاريخ 14.1.2021 , الســاعة 
البريد  الى  الرجوع  ،ميكن  العبرية  باللغة  يكتب  التوجه   .  15:00
االلكتروني  michraz@arim.co.il  يجب على املتعهد أن يوضح 
أن طلبه موجه "لنائب املدير" قسم الهندسة واملهندس "عرمي" على 
مسوولية مقدم الطلب االسـتفســار عن استالم املناقصة مع سكرتيرة 
نائب املدير، قســم الهندســة هاتف: 5383333-02  مباشــرة بعد 
للتوضـــيح  طلبــات  قبول  يتم  لن  انه  يوضـــح  ارســــــالها. 

غير مكتوبة.
املكتوبة  االسعار  بحسب  يكون  سوف  االقتراح  ملقدم  املادية  القيمة 
يف التقديرات املرفقة ملستندات املناقصة ناقصًا اخلصم أو التنزيل 
بخصم ثابت وموحد التي يتم تقدميها من قبل املتعهد عن كل سعر 
وسعر لكل واحد من االسعار والتعريفات املدرجة يف التقدير أ عاله.

الساعة   24.1.2021 تاريخ  حتى  االقتراح  تقدمي  يجب 
169 القدس،  13:00 يف مكاتب شركة "عرمي" يف شارع يافو 
ارسال  ميكن  ال  واالعياد  االعياد  ومساء  والسبت  اجلمعة  )ايام 
اقتراحات(. على املقترحني االخذ بعني االعتبار بعض التأخيرات 

يف الدخول الى املدن بسبب تغيرات كثيرة وتسكير يف الطرق.

تكون شروط املناقصة كما هي محددة ومذكورة يف مستندات املناقصة 
مع جميع ملحقاته ومرفقاته.

شبكة  على  الشركة  موقع  على  الكميات  قائمة  على  االطالع  ميكن   
   WWW.ARIM.CO.IL االنترنت على العنوان: 

شركة "عرمي" ال تلتزم بقبول االقتراح االرخص أو أي عرض آخر 

www.arim.co.il :عنواننا يف االنترنت
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