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 יחיד ספק עם להתקשר כוונה על הודעה

אביעד שר שלום קיימות עם   להתקשר כוונתה עלמודיעה בזאת  "(העירייה: "להלן) עיריית קרית אונו

 יחיד כספק, א תל אביב47ברנדייס מרחוב  055578355. מ.עמס' "( הספק)להלן: " ובניה ירוקה

 .לנושא ניהול נגר בר קיימא

הספק אתו מבוקש לערוך את ההתקשרות  – מטעם העירייה המקצועי הגורם של הדעת חוות פי על

אין בישראל הנו היחיד שבהתאם למצב בפועל או על פי דין מסוגל לבצע את נושא ההתקשרות וכי 

 הנ"ל. מסוגל לבצע את נושא ההתקשרותספק אחר ה

  .נספחיה על המקצועי הגורם דעת חוות העתק ב"מצ

העירייה וזאת לא  אל לפנות רשאי, ההתקשרות את לבצע המסוגל אחר ספק קיים כי הסבור אדם

  .12:00בשעה  14/12/2021 יאוחר מיום

 : כתובת הדוא"ל הבאה , באמצעות הנדסהפניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד לאגף 

ety@kiryatono.muni.il . 

וכן את פרטיו של הספק האחר ולצרף אסמכתאות לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה 

 בדבר הטענות הנטענות בפניה.

  

 ,בברכה

 עיריית קרית אונו

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לכבוד: ועדת מכרזים/ועדת התקשרויות

 חוות דעת מקצועית

 כספק יחיד אביעד שר שלום קיימות ובניה ירוקהלהתקשרות 

 בדיקה מקדימה לתכנית אב לניהול נגר בר קיימא  מהות ההתקשרות:

 אביעד שר שלום : שם הספק אתו מבוקש לערוך התקשרות

אדריכלית העיר בנושא בתפקיד  אונו תקרייבעיריית  כיועץ/מומחה תמשמש אדר' הדס קרןהנני 
 וקיימות.  , המרחב הציבוריאדריכלות

 להלן פירוט השירותים המוצעים על ידי הספק/המומחה:

 בחינת מסמכי תכנית המתאר  .1
 בחינת חוסרים  .2
 לניהול נגר בר קיימא תהגדרת עקרונות ויעדים לתוכני .3
 כולת עבודה מבוקשת והגדרת ת פרוגרמההכנת הגדרת הצורך,  הגדרת העבודה: .4
 כנית ולהכנת הת הכנת מסמכים לגיוס צוות .5

ספק נוסף בארץ ולמיטב ידיעתי, אין  ות שערכתי מול רשויות מקומיות אחרות ומומחים בתחוםמבדיק
העיר חזון שתואמת את  של פתרונות מבוססי טבע,  גישה חדשניתבאו דומה  שיודע לספק שירות זהה

, בגישה מבוססת טבע ן עירוני המתמחה בפיתוח בר קיימאותכנ. השירות כולל קריית אונו לעיר ירוקה
)תכנית אב לניהול נגר אשדוד, ייעוץ למחלקת  בהגדרת עבודה כזאת מוכח עם ניסיון, לניהול מי נגר

  (. ועוד מפורטות שדה דב תוכניותפיתוח בר קיימא בעיריית תל אביב, 

לבדיקה מקדימה לתוכנית כספק יחיד  אביעד שר שלוםלאשר את הבקשה להכריז על  לפיכך, מבוקש
 אב לניהול נגר בר קיימא. 

 

 

  

 בברכה

 אדר' הדס קרן 

 אדריכלית העיר 

 


