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مناقصة رقم 1876/2021
اعمال تطوير مرحلة أ

في تومر
األعمال . 1 لتنفيذ  ع��روض  لتقدمي  مقاولني  بهذا  تدعو  "ع��رمي" 

التالية.
ابتداء . 2 املقترح،  والعقد  املناقصة  ش��روط  ذلك  في  مبا  تفاصيل، 

من- 29.11.21 متوفرة في مكاتب "عرمي" لواء املركز في تل: 
 02-5380302

موقع  من  اخلرائط  ذلك  في  مبا  املناقصة،  وثائق  تنزيل  يجب 
الشركة اإللكتروني WWW.ARIM.CO.IL والتي تشمل 

ملء تفاصيل مقدم االقتراح.
)شخصيا(  وتقدميها  املوقع،  من  تنزيلها  مت  التي  املستندات  ملء  يجب 
العروض  لتقدمي  االخير  املوعد  الشركة حتى  في  املناقصات  لصندوق 

)كما هو مفصل أدناه(.
مدة التنفيذ املقدرة 12 )أشهر( من امر بدء العمل.. 3
شروط قصوى. 4

4.1.   يجب أن يكون مقدم العرض مسجاًل وفًقا لقانون تسجيل مقاولون 
اعمال  لتنفيذ  ومصنف   ،1969- لسنة  البناء  هندسة  لالعمال 
املقاولني  تسجيل  قانون  حسب  واح��د  موقع  في  البناء  هندسة 
ألعمال هندسة البناء )تصنيف مقاولني مسجلني(، لسنة- 1984. 
سجل  في  مسجال  يكون  ان  املناقصة  في  املشترك  املقاول  على 
املقاولني في تدريج ه� ر"م وفي تدريج مالي مناسب للمبلغ املالي 

القتراح املقترح: مسجل اساسي بند 200 ج'.
4.2.  إرفاق كفالة على النحو املفصل في وثائق املناقصة.

4.3.  املقترح هو مشغل معتمد.
4.4.  املقترح هو مساهم أو مشغل مدراءه لم يدانوا  مبخالفات

جنائية بها وصمة عار في- 5 سنوات األخيرة.
مكان . 5  14:00 الساعة   6.12.2021 تاريخ  في  للمقاولني  جولة  ستقام 

اللقاء: في مدخل موشاڤ تومر.
وثائق  بخصوص كل  مسألة  أي  بشأن  اإليضاحات  لطلب  النهائي  املوعد 
املناقصة وشروطها، في موعد ال يتاخر عن يوم 9.12.2021، في الساعة 
15:00. التوجه يتم كتابًيا باللغة العبرية إلى عنوان البريد االلكتروني 
michraz@arim.co.il. املقترح يذكر في طلبه لصالح نائب مدير 
التحقق من استالم طلب  العارض  هندسة ومهندس "عرمي". مبسؤولية 
الشركة  الهندسة ومهندس  نائب رئيس قسم  التوضيح مع سكرتيرية 
عبر الهاتف - 5383333-02 مباشرة بعد إرسالها. يشدد على أنه لن يتم 

قبول أي طلب للتوضيح غير مكتوب.
التقدير . 6 املالي للعرض وفًقا لألسعار وللنسب احملددة في  النطاق  سيكون 

وموحد  ثابت  بسعر  اخلصم  استقطاع  وبعد  املناقصة  بوثائق  املرفق 
احملددة  واملعدالت  األسعار  من  واحد  كل  على  العارض  قبل  من  يقدم 

في التقدير أعاله.
 13:00 الساعة   22.12.2021 تاريخ  يجب تقدمي االقتراح حتى 
ايام   ( القدس،   169 يافا  شارع  في  "ع��رمي"  شركة  مكاتب  في 
اجلمعة، والسبت واألعياد واماسي االعياد ال ميكن تقدمي عروض(. 
على املقترحني االخذ في احلسبان املعيقات في دخول املدينة بسبب 

التغييرات في الترتيبات املرورية والغالق طرق.

شروط املناقصة تكون وفقاً ملا هو مفصل ومذكور في كتيب املناقصة 
جلميع مرفقاته ومالحقه.

الشركة  موقع  على  للمناقصة  الكميات  كتاب  على  االط��الع  ميكنك 
بقبول  تتعهد  ال  "ع��رمي"   .WWW.ARIM.CO.IL االلكتروني: 

العرض األرخص او اي عرض آخر.
 www.arim.co.il :عنواننا على اإلنترنت


