
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח רחבת העירייה - המשך שלב ב'01

עבודות עפר01.01

חפירה01.01.020

חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' ופינוי01.01.020.0004
למקום שפיכה מאושר

1,700.0040.0068,000.00מ"ק

68,000.00סה"כ לחפירה

מילוי מובא, מצעים והידוק01.01.050

מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק01.01.050.0100
לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו

לכמות מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק (01.050.0100)

1,600.00150.00240,000.00מ"ק

240,000.00סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק

308,000.00סה"כ לעבודות עפר

נגרות אומן ומסגרות פלדה01.06

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום01.06.055
ופלסטיק

"נגיש" - מאחז יד לכבש או לחדר מדרגות מותקן לקיר או01.06.055.0050
לריצוף מפלדת אל חלד מגולוונת , בקוטר 40 מ"מ,

מורכב בגובה 95-90 ס"מ מפני המשטח המוגמר או מפני
קצה השלח במדרגות, מרווח חופשי לאחיזה מסביב
למאחז 4 ס"מ מינימום מהפנים החיצוני של הצינור,

לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור, לפי
דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1 ולפי ח"י 1142. תוצרת

LECCOR או ש"ע. לפי פרט 11. כ- 13 מעקות נפרדים.

80.00400.0032,000.00מ'

"נגיש" - מאחז יד כפול למדרגות מותקן לקיר או לריצוף01.06.055.0051
מפלדת אל חלד מגולוונת , בקוטר 40 מ"מ, מורכב בגובה

95-90 ס"מ מפני המשטח המוגמר או מפני קצה השלח
במדרגות, מרווח חופשי לאחיזה מסביב למאחז 4 ס"מ
מינימום מהפנים החיצוני של הצינור, לרבות חיזוקים
לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור, לפי דרישות ת"י

1918 חלקים 3.1 ולפי ח"י 1142. תוצרת LECCOR או
ש"ע. לפי פרט 11. כ- 13 מעקות נפרדים.

25.00500.0012,500.00יח'

סה"כ למאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום
ופלסטיק

44,500.00

44,500.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה01.07

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות

עמוד 01/07/20211
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צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת01.07.012
מתזים (ספרינקלרים)

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים01.07.012.0217
וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, דרג

15, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ,
לרבות עטיפת חול, לא כולל ספחים למעט מחברים

(07.012.0217)

50.00233.0011,650.00מ'

סה"כ לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת
מתזים (ספרינקלרים)

11,650.00

11,650.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל01.08

חפירות ובסיסי בטון01.08.011

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 01.08.011.0009100
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק

סופי (08.011.0009)

700.0036.0025,200.00מ'

יסוד לעמוד תאורה, במידות 70X70X80 ס"מ, מבטון01.08.011.1030
ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון,

ברזל זיון וברגי עיגון (08.011.1030)

27.00780.0021,060.00יח'

46,260.00סה"כ לחפירות ובסיסי בטון

תאי בקרה01.08.012

תא בקרה עגול בקוטר 100 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות01.08.012.0025
חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון,

שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית
(08.012.0025)

1.002,100.002,100.00יח'

2,100.00סה"כ לתאי בקרה

גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל01.08.013

גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים01.08.013.0010
80X50 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ מעל פני השטח

לרבות חפירה והתקנה

4.001,600.006,400.00יח'

יציקת מסגרת עבור חברת פילר חברת חשמל כולל01.08.013.0011
הובלה מחברת חשמל

2.00300.00600.00קומפ

7,000.00סה"כ לגומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל

תאי בקרה "בזק", בעבודות חשמל01.08.014

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות

עמוד 01/07/20212
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תא בקרה תיקני של "בזק" מס' P במידות פנים 01.08.014.002061/61
ס"מ וגובה חוץ 95 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט,

הכנת פתחים ואיטום, ללא מכסה (08.014.0020)

5.001,680.008,400.00יח'

מכסה תקני לתא בקרה "בזק" דגם P להתקנה במדרכה,01.08.014.0230
מסוג B125, לרבות סמל "בזק" (08.014.0230)

5.001,500.007,500.00יח'

15,900.00סה"כ לתאי בקרה "בזק", בעבודות חשמל

צנרת חשמל פלסטית01.08.021

צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 160 מ"מ עובי דופן01.08.021.0206
4.7 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר

(08.021.0206)

200.0088.0017,600.00מ'

צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה עבור01.08.021.0400
קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5

(08.021.0400)

400.0016.506,600.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל01.08.021.0500
משיכה (08.021.0500)

150.0012.001,800.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל01.08.021.0510
משיכה (08.021.0510)

950.0016.0015,200.00מ'

41,200.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

01.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

01.08.031.00903X2.5 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע (08.031.0090)

250.009.302,325.00מ'

כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X4 ממ"ר01.08.031.0120
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק
ע"י "ארכה" או ש"ע (08.031.0120)

130.0012.501,625.00מ'

01.08.031.01705X6 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע (08.031.0170)

70.0028.702,009.00מ'

01.08.031.02005X10 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע (08.031.0200)

120.0041.004,920.00מ'

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות

עמוד 01/07/20213
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01.08.031.02305X16 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע (08.031.0230)

320.0060.0019,200.00מ'

(XLPE) N2XY 30,079.00סה"כ לכבלי נחושת

מוליכי נחושת גלויים01.08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע01.08.035.0030
ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור
בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע (08.035.0030)

500.0025.7012,850.00מ'

12,850.00סה"כ למוליכי נחושת גלויים

הארקות והגנות אחרות01.08.040

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת01.08.040.0010
בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית

בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים (08.040.0010)

2.00303.00606.00יח'

שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה01.08.040.0020
להתקנה במדרכה (08.040.0020)

2.00430.00860.00יח'

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך01.08.040.0030
40/4 מ"מ עבור 7 מוליכים (08.040.0030)

29.00288.008,352.00יח'

9,818.00סה"כ להארקות והגנות אחרות

תילי נחושת וכבלים עיליים01.08.053

כבל עילי מסוג N2XY בחתך 16X5 ממ"ר עם תיל נושא01.08.053.0100
מפלדה בקוטר 8 מ"מ לרבות חיבור בשני הקצוות וכל

חומרי העזר (08.053.0100)

20.0051.001,020.00מ'

1,020.00סה"כ לתילי נחושת וכבלים עיליים

תילי פלדה01.08.055

תילים נושאים מפלדה מגולוונת בקוטר 8 מ"מ01.08.055.0020
(08.055.0020)

140.0016.002,240.00מ'

2,240.00סה"כ לתילי פלדה

עמודי תאורה וזרועות01.08.056

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות

עמוד 01/07/20214
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עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד,01.08.056.0008
עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא

אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור
הזרוע בראשו. העמוד בעל חתך מרובע 120/120 מ"מ
(P-24-1602 מק"ט) בגובה 5 מ', דוגמת דגם פרופילה

מתוצרת בן חור או ש"ע מאושר. צבוע במפעל לפי מפרט
דופלקס. העמוד כולל פנס LED אינטגרלי כחלק מהעמוד
בהספק 60W.כולל עמוד תאורה עם הכנה למצלמות לפי

דרישה

3.008,500.0025,500.00יח'

עמוד תאורה 2 זרועות מפלדה טבול באבץ חם כולל01.08.056.0010
פלטת יסוד, עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, הכנה

לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד
ולחיבור הזרוע בראשו. העמוד בעל חתך מרובע

120/120 מ"מ בגובה 5 מ', דוגמת דגם פרופילה (מק"ט
P-24-1602) מתוצרת בן חור או ש"ע מאושר. צבוע

במפעל לפי מפרט דופלקס. העמוד כולל 2 פניסים פנס
LED אינטגרלי כחלק מהעמוד בהספק 60W. כולל עמוד

תאורה עם הכנה למצלמות לפי דרישה

14.009,500.00133,000.00יח'

עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון01.08.056.0160
באבץ חם בגובה 5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי

המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה
לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת

העמוד ולחיבור הזרוע בראשו כולל 4 ווי תליה

12.002,050.0024,600.00יח'

פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה בגובה עד 7 מ' מילוי01.08.056.0940
החפירה

20.00150.003,000.00יח'

מספור, או שינוי מספור עמוד תאורה בעזרת שבלונה01.08.056.1840
וצבע כנדרש (08.056.1840)

29.0035.001,015.00יח'

חיבור כבל לעמוד תאורה קיים או מרכזית מאור, לרבות01.08.056.2250
חציבה ביסוד בטון אם נדרש, הוספת צנרת ומהדקים

וחיבור מושלם (08.056.2250)

1.00450.00450.00יח'

ניתוק ופירוק עמוד תאורה מתכתי בגובה עד 6 מ' לרבות01.08.056.9080
זרועות וגופי תאורה

20.00300.006,000.00יח'

193,565.00סה"כ לעמודי תאורה וזרועות

מגשי ציוד ואביזרים01.08.057

מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה01.08.057.0010
עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי

הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, כבלי חיבור בין
המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה)

וחומרי העזר (08.057.0010)

15.00290.004,350.00יח'

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות

עמוד 01/07/20215
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מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 2 גופי תאורה עם01.08.057.0020
נורות עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי

הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, כבלי חיבור בין
המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה)

וחומרי העזר (08.057.0020)

14.00360.005,040.00יח'

9,390.00סה"כ למגשי ציוד ואביזרים

01.08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

01.08.061.0800,55IP 253 אמפר מוגן מיםX לוח זמני לאתר בניה
מאושר ע'י מכון התקנים וחברת החשמל , לרבות מאז'ים
וציוד , דוגמת הדגם CS13Z25 המשווק ע"י חב' "מולכו"

או ש"ע (08.061.0800)

2.001,000.002,000.00יח'

C.I 2,000.00סה"כ למבנה ללוחות חשמל ותיבות

ממסרים ומגענים01.08.066

01.08.066.0310,A 2 אמפר רגישות 300 מיליאמפר דגםX40 ממסר פחת
מתוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס

כדוגמת "ארכה" או ש"ע (08.066.0310)

13.00330.004,290.00יח'

4,290.00סה"כ לממסרים ומגענים

תאורת לדים - חוץ01.08.086

01.08.086.850027E 2 ממ"ר עם בתי נורהX1.5 גירלנדה עשויה מכבל
מוגן מים, בית נורה אחד לכל 40 ס"מ, לרבות נורות לד
עד W10, לבן או צבעוני, מותקנת בגובה עד 8 מ', כולל
חיבור להזנה (כבל פלדה, אם נדרש וכבל הזנה משולם

בנפרד)

140.0044.006,160.00מ'

6,160.00סה"כ לתאורת לדים - חוץ

נקודות בתי תקע01.08.102

נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת01.08.102.0010
N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך

3X16 IP67 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או
חשיפה, מותקן בעמוד תאורה מהלוח עד בית התקע ,

לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם

11.00250.002,750.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים01.08.102.0080
(08.102.0080)

11.0019.00209.00יח'

2,959.00סה"כ לנקודות בתי תקע

בדיקת בודק מוסמך01.08.107

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות

עמוד 01/07/20216

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

בדיקת מתקן חשמלי בגודל 63/3 אמפר ע"י חח"י או01.08.107.0009
בודק מוסמך, כולל תשלום עבור הבדיקה, תיקון ליקויים

ובדיקה חוזרת עד לאישור סופי של המתקן קומפלט,
כולל כל התיאומים הדרושים עם חח"י לקבלת חיבור

חשמל, והגשת תכניות עדות.

1.002,000.002,000.00יח'

2,000.00סה"כ לבדיקת בודק מוסמך

388,831.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח01.09

טיח חוץ01.09.021

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה,01.09.021.0040
שכבת טיח מיישרת ושכבה עליונה זרוקה בכף על בסיס

צמנט לבן (09.021.0040)

100.00155.0015,500.00מ"ר

15,500.00סה"כ לטיח חוץ

15,500.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה01.11

צבע חוץ01.11.012

שליכט אקרילי צבעוני גמיש "טוסקנה" או ש"ע במרקם01.11.012.0200
גס או בינוני על טיח חוץ (הנמדד בנפרד), לרבות שכבת

יסוד לשליכט ושליכט אקרילי בכמות של 2.0 ק"ג/מ"ר
(11.012.0200)

100.0060.006,000.00מ"ר

6,000.00סה"כ לצבע חוץ

6,000.00סה"כ לעבודות צביעה

תשתיות תקשורת01.18

כבלים ומגשרים01.18.010

01.18.010.0037,Twin/Fig8 יצוק במבנה כבל כפול ,S/STP כבל תקשורת
תואם לסטנדרט Cat-6a, ארבעה זוגות שזורים

AWG23, נבדק ל- Mhz500, מעטה HFFR, כולל
התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור

מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בדרישות התקן
(18.010.0037)

600.0014.408,640.00מ'

8,640.00סה"כ לכבלים ומגשרים

8,640.00סה"כ לתשתיות תקשורת

נגרות חרש וסיכוך01.20

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות

עמוד 01/07/20217
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רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת01.20.050

חיפוי קירות בסיפון (דק - Deck) מעץ אורן בעובי 01.20.050.00105
ס"מ, לרבות קורות תמיכה תחתונות, פירזול

ואימפרגנציה

25.00500.0012,500.00מ"ר

12,500.00סה"כ לרצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת

12,500.00סה"כ לנגרות חרש וסיכוך

הריסות ופירוקים01.24

הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי01.24.012
בטון

הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה,01.24.012.0020
בעובי 20 ס"מ או 22 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך

הבניה (24.012.0020)

150.00110.0016,500.00מ"ר

סה"כ להריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת
עמודי בטון

16,500.00

16,500.00סה"כ להריסות ופירוקים

פיתוח נופי01.40

מדרגות וחגורות בטון01.40.052

מדרגה גושנית משושית 30 ,מחורץ נגד החלקה בגוון01.40.052.0014
שחור, לרבות משטח בטון ב-30 משופע, מצע מהודק
וזיון הבטון. אורך מדרגה 30 ס"מ, מחיר מדרגה 160
ש.ח למ"א. תוצרת איטונג או ש"ע. בגוון שחור בזלתי

מלוטשלפי פרט 10

1,000.00340.00340,000.00מ'

חגורת בטון במידות 20/10 ס"מ או 15/15 ס"מ01.40.052.0060
(40.052.0060)

40.0060.002,400.00מ'

342,400.00סה"כ למדרגות וחגורות בטון

ריצוף באבנים משתלבות01.40.053

ריצוף באבנים מלבניות בעובי 7 ס"מ, דגם "אורבנו -01.40.053.0768
אקרסטון" או "אריח של פעם" או ש"ע, בגמר מלוטש או

מסותת או בגמר יהלום אפור מלוטש במידות 30/30
ס"מ, 30/60 ס"מ, 40/60 ס"מ, 15/30 ס"מ ,50/50 ס"מ,

60/60 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים
שונים

2,600.00330.00858,000.00מ"ר

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות

עמוד 01/07/20218

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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3 שורות אבן סימון/ אזהרה לאנשים כבדי ראייה01.40.053.2502
(בליטות או פסים), במידות 20/20/6, בצמוד לאבן שפה
או בניצב למדרכה, לפי ת"י 1918 חלק 6 , בגוון צבעוני

על בסיס מלט לבן. תוצרת איטונג או ש"ע, באזורי מעברי
חצייה. ע"פ פרטי נגישות סטנדרטיים.

70.00205.0014,350.00מ"ר

872,350.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים01.40.054

0.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים

קירות תומכים מבטון01.40.061

חפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'01.40.061.0010
(40.061.0010)

20.0043.00860.00מ"ק

יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, בעובי 20 ס"מ ורוחב01.40.061.0051
עד 1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק). לפי פרט

(40.061.0051) .14

10.001,560.0015,600.00מ"ק

קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 01.40.061.009120
ס"מ ובגובה עד 2 מ'. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון

(לפי 60 ק"ג למ"ק). לפי פרט 14. (40.061.0091)

14.001,750.0024,500.00מ"ק

40,960.00סה"כ לקירות תומכים מבטון

קירות כובד וגדרות בטון01.40.070

אספקה והתקנה של נדבכי ראש ("קופינג") מבטון טרום01.40.070.0500
במידות 30/30 ס"מ ובעובי 7 ס"מ - לרבות חומר מליטה.

תוצרת איטונג או ש"ע. לפי פרט 14. (40.070.0500)

190.00200.0038,000.00מ'

38,000.00סה"כ לקירות כובד וגדרות בטון

1,293,710.00סה"כ לפיתוח נופי

עבודות גינון והשקייה-פיתוח01.41

עיבוד הקרקע ואדמת גן01.41.011

אדמה גננית, לרבות פיזור בשטח - בכמויות גדולות מעל01.41.011.0210
20 מ"ק (41.011.0210)

250.0070.0017,500.00מ"ק

17,500.00סה"כ לעיבוד הקרקע ואדמת גן

טוף, חלוקי אבן, שבבי עץ צבעוניים וקומפוסט01.41.012

טוף אדום 4-20 בשקי ענק 1.5 מ"ק לרבות אריזה רכה01.41.012.0020
והובלה (41.012.0020)

18.00990.0017,820.00יח'

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות

עמוד 01/07/20219
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17,820.00סה"כ לטוף, חלוקי אבן, שבבי עץ צבעוניים וקומפוסט

נטיעה01.41.020

עצים "גודל 10" בקוטר גזע "6 ו- 60 ליטר קומפוסט לעץ01.41.020.0210
ובגובה 5 מ', לפי טבלת צמחייה

20.002,500.0050,000.00יח'

2.002,000.004,000.00יח'העתקת עץ דקל ענק בתחום האתר (41.020.0323)01.41.020.0323

54,000.00סה"כ לנטיעה

שתילת דשא והנחת דשא סינטטי01.41.030

200.0025.005,000.00מ"רפירוק דשא סינטטי קיים (41.030.9040)01.41.030.9040

5,000.00סה"כ לשתילת דשא והנחת דשא סינטטי

צנרת השקיה01.41.070

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 4 רך, קוטר01.41.070.0060
25 מ"מ

70.0011.00770.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך,01.41.070.0240
קוטר 32 מ"מ

85.0016.001,360.00מ'

שרוול מצינור פוליאתילן דרג 6 קוטר 75 מ"מ לרבות01.41.070.0690
חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון

70.0051.003,570.00מ'

5,700.00סה"כ לצנרת השקיה

שלוחות טפטוף01.41.080

טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 8 טפטפות01.41.080.0110
אינטגרליות מתווסתות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת

מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון

10.0034.00340.00יח'

340.00סה"כ לשלוחות טפטוף

100,360.00סה"כ לעבודות גינון והשקייה-פיתוח

ריהוט חוץ01.42

ספסלים, שולחנות וביתנים01.42.020

ספסל דגם ליברה באורך 250 ס"מ וברוחב 50 ס"מ, יצוק01.42.020.0201
מבטון אדריכלי בתהניוך גומי, תוצרת חברת LEMON או

ש"ע. גוון לפי בחירת אדריכל. לפי פרט 22.

12.009,000.00108,000.00יח'

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות

עמוד 01/07/202110
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נגיש- ספסל עם בסיס בטון טרום, מושב ומשענת01.42.020.0546
העשויים יצקת ברזל ושלבי עץ במידות 180/85 ס"מ

ובגובה 45 ס"מ, דגם "אפק מורחב" תוצרת "שחם
אריכא" או ש"ע, בטון בגוון לבן או צבוע

8.002,390.0019,120.00יח'

נגיש- ספסל עם בסיס בטון טרום, מושב ומשענת עשויים01.42.020.0547
מפח מגולוון ומנוקב, במידות 180/56 ס"מ ובגובה 78

ס"מ דגם "אפק מתכת עם משענת" תוצרת "שחם אריכא"
או ש"ע (42.020.0547)

8.002,380.0019,040.00יח'

כיסא עגול דגם "בר" תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע,01.42.020.1710
עשוי ממתכת מגולוונת צבועה בתנור בשילוב עם עץ
מלא אלון / קרולינה מחוטא ומשומן (42.020.1710)

15.001,250.0018,750.00יח'

ספסל עץ מעל מדרגות מחובר עם פרופיל לפי בחירת01.42.020.1711
הקונצטרוקטור חיפוי עץ בחיבור נסתר לפי פרטמספר 27

באורך 1.5 מ' בכל רוחב המדרגה או באורך 0.5 מ' על
רוחב 2 מדרגות

20.00800.0016,000.00יח'

180,910.00סה"כ לספסלים, שולחנות וביתנים

שולחנות פיקניק ומשחק ומתקנים למנגל01.42.021

מערכת ישיבה דגם "ראם עץ" תוצרת חב' "אי אם שגב"01.42.021.0320
או ש"ע, עשויה מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וצבועה

בתנור ועץ גושני צבוע ומשומן (42.021.0320)

12.006,300.0075,600.00קומפ

מערכת ישיבה דגם "ראם אבירים " תוצרת חב' "אי אם01.42.021.0321
שגב" או ש"ע, עשויה מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת

וצבועה בתנור ועץ גושני צבוע ומשומן

12.009,500.00114,000.00יח'

189,600.00סה"כ לשולחנות פיקניק ומשחק ומתקנים למנגל

אשפתונים ומסתורי אשפה01.42.041

אשפתון עגול מבטון טרום בקוטר 44 ס"מ, גמר01.42.041.0012
חלק/מסותת, גובה 75 ס"מ, לרבות מכסה נירוסטה ומיכל
מפח מגולוון בנפח 45 ליטר, דגם "רותם" תוצרת "שחם

אריכא" או ש"ע (42.041.0012)

11.001,170.0012,870.00יח'

12,870.00סה"כ לאשפתונים ומסתורי אשפה

ברזיות01.42.042

0.00סה"כ לברזיות

383,380.00סה"כ לריהוט חוץ

גידור01.44

מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים01.44.021

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות

עמוד 01/07/202111
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מעקה הפרדה לגנים ציבוריים ולטיילת דגם "מעקה בר"01.44.021.0400
או "גורדון" או ש"ע בגובה 1.05 מ' מפני הקרקע, עשוי

מעמודי פלדה בעובי 8 מ"מ וביניהם מוטות פלדה בקוטר
12 מ"מ, מעל מעקה הפלדה קופינג מעץ ספלי בעובי 45

מ"מ וברוחב 30 ס"מ, צביעה כהגנה באזורים הסמוכים
לים, לרבות יסודות בטון בודדים (44.021.0400)

15.002,500.0037,500.00מ'

סה"כ למעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים
ציבוריים

37,500.00

מעקות לבניה פרטית ורוויה01.44.022

90.0055.004,950.00מ'פירוק מאחזי יד מסוג כלשהו (44.022.9010)01.44.022.9010

4,950.00סה"כ למעקות לבניה פרטית ורוויה

42,450.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות01.51

עבודות הכנה ופירוק01.51.010

500.004.002,000.00מ"רחישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ (51.010.0020)01.51.010.0020

חרישה ותיחוח פני מצעים לעומק עד 10 ס"מ, פילוס01.51.010.0022
והידוק מבוקר, לרבות פינוי עודפי חפירה

(51.010.0022)

200.007.001,400.00מ"ר

עקירת עצים בשלמותם (כריתת עצים ועקירת גדמי01.51.010.0053
עצים) שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני

הקרקע הינו מעל 120 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (כופר ע"ח
המזמין), לרבות ריסוס הבור, מילוי הבור והידוק

(51.010.0053)

4.001,000.004,000.00יח'

התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה01.51.010.0220
עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה
מחדש של מכסה או רשת קיימים (51.010.0220)

6.00450.002,700.00יח'

הריסת קיר תומך קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן,01.51.010.0330
לרבות היסוד (51.010.0330)

150.00600.0090,000.00מ"ק

פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8 ס"מ ועד 01.51.010.040120
ס"מ (51.010.0401)

250.0018.004,500.00מ"ר

200.0016.003,200.00מ'פירוק אבני שפה ופנויין (51.010.0440)01.51.010.0440

פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 01.51.010.04605
ס"מ (51.010.0460)

2,000.0017.0034,000.00מ"ר

פירוק מדרגות אבן בלבד (פירוק הביסוס ימדד בנפרד)01.51.010.0538
(51.010.0538)

300.0040.0012,000.00מ'

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות
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פירוק ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל והתקנה בתוך שתך01.51.010.0758
העיר

4.00800.003,200.00יח'

פירוק פרגולה ותקנה במקום שיורה המזמין בתוך שטח01.51.010.0759
העיר

1.002,000.002,000.00קומפ

פירוק והתקנה מחדש בסיום העבודה תוך שמירה על01.51.010.0760
הספסל מכל סוג שהוא

10.00800.008,000.00קומפ

167,000.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

167,000.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול01.57

צינורות פלסטיים לאספקת מים01.57.012

צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 160 מ"מ, דוגמת01.57.012.0370
"פקסגול" דרג 15 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט

מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות
עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר (57.012.0370)

60.00310.0018,600.00מ'

18,600.00סה"כ לצינורות פלסטיים לאספקת מים

חיבור קווי מים01.57.014

חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו01.57.014.0370
קיים מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, לרבות עבודות
חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים

באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי
(מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים

הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו
(57.014.0370)

2.001,830.003,660.00יח'

חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו01.57.014.0380
קיים מצינור פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, לרבות עבודות
חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים

באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי
(מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים

הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו
(57.014.0380)

1.002,320.002,320.00יח'

חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 160 מ"מ01.57.014.0390
לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, לרבות

עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו
הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך

חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות
והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב

לקדמותו (57.014.0390)

1.002,370.002,370.00יח'

8,350.00סה"כ לחיבור קווי מים

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות
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מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים01.57.021

מגוף טריז רחב קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי01.57.021.0030
פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ',

לרבות אוגנים נגדיים (57.021.0030)

1.001,640.001,640.00יח'

מגוף טריז רחב קוטר "6 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי01.57.021.0040
פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ',

לרבות אוגנים נגדיים (57.021.0040)

4.002,410.009,640.00יח'

פירוק מגוף/שסתום קיים עד קוטר "2 (כולל)01.57.021.9010
(57.021.9010)

2.00120.00240.00יח'

1.00170.00170.00יח'פירוק מגוף/שסתום קיים קוטר "3 (57.021.9020)01.57.021.9020

סה"כ למגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל"
מים

11,690.00

ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין01.57.026

ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "4, מחובר01.57.026.0025
בהברגה או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4, גוש בטון

לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים (57.026.0025)

2.002,570.005,140.00קומפ

5,140.00סה"כ לברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין

תאים לאביזרים01.57.027

תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 50 ס"מ,01.57.027.0010
ובעומק עד 75 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 40 ס"מ, ממין

A15 ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר
(57.027.0010)

1.001,350.001,350.00קומפ

1,350.00סה"כ לתאים לאביזרים

45,130.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד01.60

ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה01.60.020

8.00103.00824.00ש"עחשמלאי מוסמך (60.020.0090)01.60.020.0090

8.0088.00704.00ש"עחשמלאי עוזר (60.020.0100)01.60.020.0100

צוות מדידה (מודד ועוזר אחד או שניים) באתר העבודה01.60.020.0140
בלבד - י"ע (8 ש"ע) (60.020.0140)

2.002,500.005,000.00י"ע

6,528.00סה"כ לש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות
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ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות01.60.030
מים

מנוף להעתקת מיגוניות קיימות ולהעבירם במקום01.60.030.0836
שיקבע ע"י המפקח

1.007,500.007,500.00קומפ

סה"כ לש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא
ומיכליות מים

7,500.00

14,028.00סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

מאגר מיים מרכז העיר02

עבודות עפר02.01

חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר02.01.020

חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 3 מ' ועד 5 מ'02.01.020.1210
לכמות עד 5,000 מ"ק (01.020.1210)

400.0036.0014,400.00מ"ק

14,400.00סה"כ לחפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר

מילוי מובא, מצעים והידוק02.01.050

מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק02.01.050.0090
לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו

לכמות של עד 250 מ"ק (01.050.0090)

52.00175.009,100.00מ"ק

הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע02.01.050.0210
טבעיים (01.050.0210)

130.006.00780.00מ"ר

9,880.00סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק

24,280.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון יצוק באתר02.02

מצעים לעבודות בטון02.02.011

מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים02.02.011.0040
(02.011.0040)

130.0052.006,760.00מ"ר

6,760.00סה"כ למצעים לעבודות בטון

מרצפים ורצפות02.02.050

מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על02.02.050.0070
מצע או על הקרקע בעובי 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

(02.050.0070)

130.00281.0036,530.00מ"ר

36,530.00סה"כ למרצפים ורצפות

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות
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קירות בטון02.02.061

קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 02.02.061.005030
ס"מ (02.061.0050)

55.001,310.0072,050.00מ"ק

72,050.00סה"כ לקירות בטון

קורות ומעקות בטון02.02.071

קורות עליונות ומעקות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה02.02.071.0260
2-4) ברוחב 30 ס"מ (02.071.0260)

3.001,330.003,990.00מ"ק

3,990.00סה"כ לקורות ומעקות בטון

תקרות וגגות בטון מלא02.02.081

תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.02.081.0060
עובי 30 ס"מ (02.081.0060)

110.00373.0041,030.00מ"ר

41,030.00סה"כ לתקרות וגגות בטון מלא

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות02.02.085

שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי02.02.085.0242
1600 ק"ג/מ"ק חוזק 6 מגפ"ס (02.085.0242)

15.00510.007,650.00מ"ק

רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ מטיח02.02.085.0350
הרבצה צמנטי (02.085.0350)

45.0032.001,440.00מ'

9,090.00סה"כ לבטון טופינג ובטון שיפועים לגגות

משטחים ומשולשי מדרגות מבטון02.02.092

משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה "02.02.092.0080,5
חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ (02.092.0080)

20.00380.007,600.00מ"ר

משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 16/28 ס"מ02.02.092.0090
(02.092.0090)

15.0077.001,155.00מ'

8,755.00סה"כ למשטחים ומשולשי מדרגות מבטון

בטון חשוף, קיטום פינות ומוספים לבטון02.02.094

תוספת לקירות ועמודים מרובעים בתוך המבנה עבור02.02.094.0011
יציקת שטחים אנכיים של בטון חשוף (גלוי) רגיל

בתבניות מלוחות עץ/לבידים. (אין דרישות לרמת גימור
גבוהה) (02.094.0011)

250.00100.0025,000.00מ"ר

25,000.00סה"כ לבטון חשוף, קיטום פינות ומוספים לבטון

לוחות פוליסטרן מוקצף02.02.095

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות
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לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 5 ס"מ בתפרים02.02.095.0012
(02.095.0012)

170.0045.007,650.00מ"ר

7,650.00סה"כ ללוחות פוליסטרן מוקצף

פלדת זיון02.02.100

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים02.02.100.0011
לזיון הבטון (02.100.0011)

12.005,730.0068,760.00טון

68,760.00סה"כ לפלדת זיון

279,615.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות איטום02.05

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות02.05.013

איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי02.05.013.0030
מיריעות ביטומניות אלסטומריות, דרגה R מושבחות
בפולימר SBS, בעובי 4 מ"מ כל אחת, עם שריון לבד

פוליאסטר, לרבות רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ
עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם
ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או

"פריימר GS 474" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק
ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג "פזקרול

18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע
(05.013.0030)

45.0049.002,205.00מ'

איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות02.05.013.0040
פלסטומריות מושבחות בפולימר APP, בעובי 4 מ"מ,

מסוג "פוליפלסט 4R" או "ביטומפלסט 4R" או
"ספירפלסט 4R לבן" או "ישראנובה 4R" או ש"ע, עם

שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות
בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה

העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות
GS- פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר

474" או " פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר
(05.013.0040)

100.00100.0010,000.00מ"ר

12,205.00סה"כ לאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות

איטום קירות ורצפות מבנים ביריעות ביטומניות02.05.034
H.D.P.E משוכללות ויריעות

מרכז העיר- רחבה
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איטום קירות בשכבה אחת של יריעות ביטומניות02.05.034.0030
5R מסוג "פוליפז SBS אלסטומריות מושבחות בפולימר
חול" או "ביטומגום 5R שחור" או "ספירפלקס 5R שחור"
או "ישראנובה 5R שחור" או ש"ע בעובי 5 מ"מ בהלחמה

בחפיפה של 10 ס"מ לרבות פריימר ביטומני והדבקת
פלטות הגנה מפוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 3 ס"מ

באמצעות ביטומן מנושב 75/25 (05.034.0030)

170.00112.0019,040.00מ"ר

סה"כ לאיטום קירות ורצפות מבנים ביריעות ביטומניות
H.D.P.E משוכללות ויריעות

19,040.00

איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות02.05.063
וקירות תת-קרקעיים

עצר מים כימי תופח על בסיס הידרופילי פולימרי02.05.063.0050
ובנטונייט מסוג "ספיר סוול" או ש"ע בחתך 25/19 מ"מ

(05.063.0050)

170.0087.0014,790.00מ'

סה"כ לאיטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות
וקירות תת-קרקעיים

14,790.00

46,035.00סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה02.06

דלתות פלדה רב זרועיות02.06.032

דלת פלדה רב זרועית במידות 90/210 ס"מ עם מנעול02.06.032.0010
בנעילה גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה, לרבות משקוף
פלדה וציפוי וינוריט או צביעה בתנור (06.032.0010)

1.003,400.003,400.00יח'

3,400.00סה"כ לדלתות פלדה רב זרועיות

תריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשן מפלדה02.06.040

תריס (רפפה) קבוע לאיוורור/שחרור עשן, עשוי מפח02.06.040.0085
מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, לרבות מסגרת. המחיר הינו

לתריס בשטח מעל 0.5 מ"ר ועד 1.0 מ"ר
(06.040.0085)

4.001,030.004,120.00יח'

4,120.00סה"כ לתריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשן מפלדה

סולמות פלדה02.06.054

סולם עליה קבוע לחדרי מכונות, מאגרי מים וכו' עשוי02.06.054.0050
צינור "1/2 1 או 50/25 מ"מ עם שלבים מצינור "3/4

(06.054.0050)

2.50610.001,525.00מ'

תוספת "כלוב" מגן לסולם עליה עשוי מפרופיל שטוח02.06.054.0060
40/5 מ"מ (06.054.0060)

1.00470.00470.00מ'

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1,995.00סה"כ לסולמות פלדה

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום02.06.055
ופלסטיק

מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע02.06.055.0010
בתנור, בקוטר "1/2 1 לרבות חיזוקים לקיר/מעקה

ורוזטות לכיסוי החיבור (06.055.0010)

10.00270.002,700.00מ'

סה"כ למאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום
ופלסטיק

2,700.00

12,215.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה02.07

צינורות למערכת נקזים02.07.031

צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת02.07.031.0430
"חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים
סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים

(07.031.0430)

50.00131.006,550.00מ'

צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת02.07.031.0440
"חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים

סמויים, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים
(07.031.0440)

10.00170.001,700.00מ'

8,250.00סה"כ לצינורות למערכת נקזים

ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן,02.07.033
P.V.C ויצקת ברזל

ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי02.07.033.0040
ביקורת לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת

"חוליות" או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110
מ"מ (07.033.0040)

20.00194.003,880.00יח'

סה"כ לספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן,
P.V.C ויצקת ברזל

3,880.00

מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז02.07.034

מחסומי רצפה 200/110 מ"מ P.V.C דוגמת "חוליות" או02.07.034.0030
ש"ע עם טבעת ורשת פליז [הסל מפלב"מ (נירוסטה),

נמדד בנפרד] (07.034.0030)

3.00800.002,400.00יח'

קופסאות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות" או02.07.034.0400
ש"ע עם מכסה פלסטיק (07.034.0400)

3.00250.00750.00יח'

3,150.00סה"כ למחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

15,280.00סה"כ למתקני תברואה

עבודות טיח02.09

טיח חוץ02.09.021

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה,02.09.021.0010
שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה

(09.021.0010)

50.00127.006,350.00מ"ר

6,350.00סה"כ לטיח חוץ

6,350.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה02.11

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס02.11.012

שליכט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין על02.11.012.0180
קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.0-2.6

ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג
תשתית שליכט מיישר (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)

(11.012.0180)

20.0090.001,800.00מ"ר

1,800.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

1,800.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום02.12

חלון אלומיניום ציר צד וחלון דו-צירי סב-נטוי02.12.014
(DREH-KIPP)

חלון ציר-צד מאולגן/צבוע כדוגמת קליל באוהאוס 02.12.014.02005600
או ש"ע, במידות 60/60 ס"מ (12.014.0200)

1.001,910.001,910.00יח'

סה"כ לחלון אלומיניום ציר צד וחלון דו-צירי סב-נטוי
(DREH-KIPP)

1,910.00

1,910.00סה"כ לעבודות אלומיניום

סלילת כבישים ורחבות02.51

עבודות הכנה ופירוק02.51.010

הריסת קיר תומך קיים מבטון מזוין עם ציפוי אבן,02.51.010.0330
לרבות היסוד (51.010.0330)

17.00540.009,180.00מ"ק

9,180.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

9,180.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

קווי מים, ביוב ותיעול02.57

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות02.57.047

חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 110 מ"מ לשוחה קיימת,02.57.047.0190
לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור,

שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל
החומרים הדרושים, מותקן מושלם (57.047.0190)

1.001,200.001,200.00קומפ

1,200.00סה"כ לחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות

1,200.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

סה"כ לפיתוח ושידרוג רחבת המרכז

סה"כ לפיתוח ושידרוג רחבת המרכז

2,858,179.00פיתוח רחבת העירייה - המשך שלב ב'01

397,865.00מאגר מיים מרכז העיר02

3,256,044.00סה"כ עלות

553,527.48מע"מ בשיעור 17%

3,809,571.48סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

מרכז העיר- רחבה
פיתוח ושידרוג רחבת המרכז

עירית שדרות
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