
 ל אסד מקומית דיר אעצה מו                                                       دير االسد المحلي مجلس

 ל אסד דיר א                                                         االسد دير       
EMAIL:DEIRELASSAD@GMAIL.COM                                                   DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL 

 

 _______________________________________________________________________ 
 .net deiralasad.www 9989591-04פקס. - 9885445-9885444-6559886-04טל.  -20188ד: , מיקו1ת.ד.

10.08.2022 

 2.20242מס   הצעת מחיר
 

יבתיים  סבמיפוי מפגעים עבור מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר   דיר אל אסד –המועצה המקומית  

 : טורפמהלפי באתרי המועצה המקומית דיר אל אסד סביב טבע עירוני  

 

טבע   הצעות מחיר למיפוי מפגעים סביבתיים באתרי  ישלהג בזה המעוצה מקומית דיר אל אסד מבקשת 

טבע וטיפול במפגעים   אצרינתונים לתשתיות טבע והכנת מסמך הנחיות לטיפוח  מסדו/או הכנת 

 חשיבות הטבע העירוני. תמע להטאסד )מדריך( ו/או והפקת אירועי חינוך   סביבתיים ברשות דיר אל

 

 הצעה מורכבת משני רכבים :

 אשר יכלול:   וני(הכנת מסד נתונים לתשתיות טבע עירוני )סקר טבע עיר  –יב א'  רכ

פרטי הרשות. תחקיר מקדמי ,סקר שטח וסקר תכנוני ,עריכת נתונים והפקת מסמך מסכם ,מפה  

תקופת    k001אירוע שיתוף ציבור וחשיפה )הכל יוכן כתוכנית אב לפי טופס    GISאינטראקטיבית , שכבת  

 מיום קבלת אישור עבודה משך שנתיים. זמן 

 

ר אל אסד שתכלול סקירת שטח ,לפי  בשטח הרשות המקומית דייים מפגעים סביבת יכלול מיפוי  -רכיב ב  

נספח ב של הקול קורא  ניתוח ממצאים מגוון ביולוגי  צומח ובעלי חיים  זוחלים פרחים עצים עודפי עפר,  

   GISאשפה חניה, שבילים, ייעודיי קרקע  טיוב שכבות ממ"ג והעלאת שכבת מערכת מידע גיאוגרפית  

הרשות תוך חודש וחצי מיום קבלת אישור עבודה  אשר יאושר ע"י אגף מגוון   ים בשטחם סביבתילמפגעי

 ביולוגי ושטחים פתוחים משך שנה. 

 

 סקר יוגש מסמך מסכם מוגש בשפה העברית או ערבית    -הערה  •

 הצעה ללא חתימה וחותמת לא תתקבל. •

ו כן המועצה  או כל הצעה אחרת, כמ המועצה רשאית לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו / •

קבלן הזכות לתבוע בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לאת ההליך זכות לבטל שומרת לעצמה ה

 או לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך. 

 . 054-2637806  – היפא אסדיגב' תברואה ורישוי עסקים מח'  ל  ן לפנותלבירורים נוספים נית •

  עד המועצב רכשה בת יתל  ה סגורה במסירה ידניתפעטבמנא לשלוח את ההצעה חתומה  •

 בצהריים.  12:00שעה  21/08/2022

 
 בכבוד רב 

 אחמד דבאח 
 ראש המועצה 
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