
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות טיח09

טיח חוץ09.021

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת09.021.0010
טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה

20.00115.002,300.00מ"ר

2,300.00סה"כ לטיח חוץ

2,300.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה11

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ חלק במריחה או11.012.0010
בהתזה (כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד

"יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

20.0034.90698.00מ"ר

698.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

698.00סה"כ לעבודות צביעה

פיתוח נופי40

מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה40.052

מדרגות טרומיות מבטון בחתך 40/15-17 ס"מ (רום ושלח),40.052.0017
גמר מסותת, לרבות משטח בטון ב-30 משופע, מצע מהודק
וזיון הבטון. מדרגות טרומיות במחיר יסוד (רום ושלח) 250

ש"ח/מ"א

15.00500.007,500.00מ'

7,500.00סה"כ למדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות40.053.0311
10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ

(לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

1,200.00106.00127,200.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות40.053.0312
10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ

(לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)
ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל

130.00125.0016,250.00מ"ר

נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות40.053.2492
או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 30/30/6 ס"מ
תוצרת "ולפמן" או ש"ע, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור או

בגוון לבן

5.00180.00900.00מ"ר

144,350.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

עירית שדרות
רחוב יהודה הלוי - העתק
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים40.054

אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון,40.054.0010
גוון אפור

330.0088.0029,040.00מ'

תוספת לאבן שפה עבור הנחת אבן בצד כביש קיים או מדרכה40.054.0028
קיימת, לרבות חפירה ומצע (אם נדרש) עבור הרכבת אבני

השפה, יסוד ותיקון אספלט או בטון לאורך האבן שפה (ברוחב
עד 10 ס"מ). פירוק אבן שפה נמדד בנפרד

350.0033.0011,550.00מ'

אבן שפה לכניסת רכב במידות 45/45 ס"מ לרבות אבנים40.054.0098
פינתיות, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

20.00167.003,340.00מ'

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון,40.054.0600
גוון אפור

40.0068.002,720.00מ'

46,650.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון40.061

25.0057.001,425.00מ"קחפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'40.061.0010

יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, בעובי 20 ס"מ ורוחב עד 40.061.00511
מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

3.001,600.004,800.00מ"ק

קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ40.061.0091
ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד

ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

5.001,750.008,750.00מ"ק

14,975.00סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

213,475.00סה"כ לפיתוח נופי

גידור44

מעקות לבניה פרטית ורוויה44.022

מעקה דגם "סמדר עיגולים" או ש"ע מעמודי פלדה מפרופיל44.022.0065
60/60/2 מ"מ כל 2.0 מ', בגובה 1.05 מ' וניצבים מפרופיל

20/20/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ מחוברים לשלושה
פרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ וכותרת עליונה בצורת עיגול

עשויה ממוט קוטר 10 מ"מ, לרבות חיבור המסגרת לעמוד
במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים

20.00460.009,200.00מ'

מאחז יד מצינור קוטר 42 מ"מ דגם "אוהד" או ש"ע בגובה 44.022.022095
ס"מ מחובר לניצבים מצינורות "1 1/2 המעוגנים לרצפה,

לרבות פין עליון לחיבור המאחז. מאחז היד מגולוון וצבוע

15.00340.005,100.00מ'

14,300.00סה"כ למעקות לבניה פרטית ורוויה

14,300.00סה"כ לגידור

עירית שדרות
רחוב יהודה הלוי - העתק
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 100-125 ס"מ לגובה51.010.0224
עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של

מכסה או רשת קיימים

35.00500.0017,500.00יח'

הגבהה גובה תא "בזק" על פי פרט "בזק", לרבות מכסה "בזק"51.010.0229
יעודי

2.00850.001,700.00יח'

1.00670.00670.00יח'הגבהת תאי קליטה 3 רשתות לגובה עד 30 ס"מ51.010.0252

6.00200.001,200.00מ"קהריסת קיר כובד קיים עם גב בטון ואבן לקט51.010.0340

קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו51.010.0407
לשטח עד 1000 מ"ר

3,000.0016.0048,000.00מ"ר

350.0016.005,600.00מ'פירוק אבני שפה ופנויין51.010.0440

1,380.0017.0023,460.00מ"רפירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ51.010.0460

12.0040.00480.00מ'פירוק מדרגות אבן בלבד (פירוק הביסוס ימדד בנפרד)51.010.0538

פירוק כבש מבטון לעליה לרכב כולל פינוי כל הפסולת למקום51.010.0811
שפיכה מאושר

20.0015.00300.00מ'

98,910.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)51.064

תיקון תא קליטה קיים עם רשת אחת, לרבות השלמת יציקת51.064.3000
בטון, פירוק והתקנת רשת, פירוק בטון/קטע מדרכה קיימת

מאחורי אבן שפה (בשטח עד 1.0 מ"ר), ביטון מחדש והחזרת
קטע המדרכה למצב שלפני הפירוק

2.00600.001,200.00קומפ

תוספת לסעיף 51.064.3000 עבור תיקון תא קליטה עם רשת51.064.3010
נוספת

2.00250.00500.00קומפ

1,700.00סה"כ לתאי בקרה - תפיסה (קולטנים)

צביעה וסימון דרכים51.082

350.003.601,260.00מ'צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ בצבע לבן מלא/מקווקו51.082.0010

351.006.002,106.00מ'צביעת אבני שפה51.082.0400

3,366.00סה"כ לצביעה וסימון דרכים

103,976.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

עירית שדרות
רחוב יהודה הלוי - העתק
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 15671אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד60

ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי60.010

0.00סה"כ לש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי

0.00סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

סה"כ לרחוב יהודה הלוי - העתק

סה"כ לרחוב יהודה הלוי - העתק

2,300.00עבודות טיח09

698.00עבודות צביעה11

213,475.00פיתוח נופי40

14,300.00גידור44

103,976.00סלילת כבישים ורחבות51

334,749.00סה"כ עלות

56,907.33מע"מ בשיעור 17%

391,656.33סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

עירית שדרות
רחוב יהודה הלוי - העתק
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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