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מתקני חשמל08

חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל08.011

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ,08.011.0009
לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

150.0036.005,400.00מ'

יסוד לעמוד תאורה, במידות 80X80X100 ס"מ, מבטון ב-08.011.104030
לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון,

ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי
המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)

7.00910.006,370.00יח'

פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה בגובה עד 7 מ' לרבות08.011.1100
החזרת פני השטח לקדמותם, מילוי החפירה ותיקוני אספלט

או ריצוף

7.00360.002,520.00יח'

14,290.00סה"כ לחפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל

צנרת חשמל פלסטית08.021

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה08.021.0500
לרבות כל חומרי החיבור

150.0012.601,890.00מ'

1,890.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X2.5 ממ"ר08.031.0090
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

35.0010.30360.50מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X6 ממ"ר08.031.0170
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

170.0032.505,525.00מ'

(XLPE) N2XY 5,885.50סה"כ לכבלי נחושת

מוליכי נחושת גלויים08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או08.035.0030
מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

170.0032.605,542.00מ'

5,542.00סה"כ למוליכי נחושת גלויים

עמודי עץ לתאורת חוץ08.051

עמודי עץ באורך 10 מ', תקועים בקרקע לרבות חפירה/חציבה,08.051.0020
סתימת הבור ולוחית זיהוי, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

5.001,730.008,650.00יח'

8,650.00סה"כ לעמודי עץ לתאורת חוץ

עירית שדרות
רחוב הארזים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית08.056

עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 08.056.00304
מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס

לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

7.001,980.0013,860.00יח'

צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת פוליאסטר -08.056.1363
עמוד בגובה עד 5.8 מ'

35.0080.002,800.00מ'

7.00420.002,940.00יח'זרוע לפנס רחוב, "2 באורך עד 1 מ' מרותך08.056.1505

פירוק וניתוק זרוע ופנסים מעמוד תאורה בגובה עד 4 מ'08.056.9210
לרבות אמצעי הרמה

7.00138.00966.00יח'

20,566.00סה"כ לעמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית

מגשי ציוד ואביזרים08.057

מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה עד08.057.0010
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

7.00295.002,065.00יח'

08.057.0780eco 40,דגםW בהספק של LED גוף תאורה חוץ
streetline/park של hella או ש"ע, מתאים לתאורת רחובות,
מבנה אלומיניום, עם עדשה על כל דיודת LED, להתקנה על

עמודים עד גובה 6 מטר, אטום למים עם כיסוי זכוכית
(08.085.0760)

7.001,800.0012,600.00יח'

14,665.00סה"כ למגשי ציוד ואביזרים

תיל אווירי מבודד (תא"מ)08.059

כבלי חיבור תא"מ מאלומיניום בחתך 5X25 ממ"ר, לרבות08.059.0210
אביזרים לחיבור והתקנת הכבל, מושלם כולל כבל אביזר תקני

לחיבור בין כבל פנס לכבל תא"מ

150.0058.008,700.00מ'

8,700.00סה"כ לתיל אווירי מבודד (תא"מ)

גופי תאורה שונים08.082

זרוע יחידה לעמוד עץ, לגוף תאורת שטח דוגמת "אור- און 08.082.0300-15
געש" או ש"ע

5.0070.00350.00יח'

350.00סה"כ לגופי תאורה שונים

תאורת לדים08.085

עירית שדרות
רחוב הארזים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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גוף תאורה חוץ LED בהספק של 80W,דגם twink/park של08.085.0780
hella או ש"ע, מתאים לתאורת רחובות, מבנה אלומיניום, עם

עדשה על כל דיודת LED, להתקנה על עמודים עד גובה 11
מטר, אטום למים עם כיסוי זכוכית (08.085.0760)

5.002,300.0011,500.00יח'

11,500.00סה"כ לתאורת לדים

בדיקת בודק מוסמך08.107

בדיקת בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י08.107.0015
בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות

וסיוע לבודק בעריכת המדידות

1.00800.00800.00קומפ

800.00סה"כ לבדיקת בודק מוסמך

92,838.50סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח09

טיח חוץ09.021

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

30.00127.003,810.00מ"ר

3,810.00סה"כ לטיח חוץ

3,810.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה11

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

שליכט צבעוני אקרילי "TM70" או ש"ע במרקם גס על קירות11.012.0184
גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.3-3.0 ק"ג/מ"ר בשכבה,
לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית שליכט מיישר

(הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)

30.00100.003,000.00מ"ר

3,000.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

3,000.00סה"כ לעבודות צביעה

שילוט והכוונה בבניינים29

שילוט ותמרור מואר29.010

נגיש- שלט תמרור ג/43 תקני מרובע E.G בחניית נכים עם29.010.0400
סמל נכים בינלאומי לרבות עמוד מעוגן ומבוטן

8.00300.002,400.00יח'

2,400.00סה"כ לשילוט ותמרור מואר

2,400.00סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים

עירית שדרות
רחוב הארזים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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פיתוח נופי40

מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה40.052

מדרגות טרומיות מבטון בחתך 40/15-17 ס"מ (רום ושלח),40.052.0016
גוון צבעוני לרבות משטח בטון ב-30 משופע, מצע מהודק וזיון

הבטון. מדרגות טרומיות במחיר יסוד (רום ושלח) 180
ש"ח/מ"א

155.00392.0060,760.00מ'

60,760.00סה"כ למדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "לינארית" או40.053.0570
"נטורה הונד" או "כרמלסטון אלגנט" או ש"ע במידות 16/8

ס"מ, 16/16 ס"מ או 16/24 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל
מצע), על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גווני קוקטייל

4,200.00149.00625,800.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "טרנטו מסותתת"40.053.0800
או ש"ע במידות: 10/12.5 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6

ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגווני קוקטייל, בגמר
שנהר ו/או גרניט אפור

220.00171.0037,620.00מ"ר

נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות40.053.2501
או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6

ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

30.00213.006,390.00מ"ר

669,810.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

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

1,300.0088.00114,400.00מ'

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

120.00167.0020,040.00מ'

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

40.0073.002,920.00מ'

137,360.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון40.061

עירית שדרות
רחוב הארזים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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קיר תומך בנוי מבלוקי בטון חלולים מסוג "ארכיטקטוני40.061.0500
דקוספליט מבוקע" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע, בעובי 20
ס"מ (מידות הבלוק 20/20/40 ס"מ) ובגובה 1.0-1.6 מ', גוון

צבעוני על בסיס מלט אפור, לרבות יציקת עמודונים מבטון
ב-30 כולל זיון בקוטר 10 מ"מ בתוך כל חללי הבלוק וחגורה
עליונה יצוקה בתוך בלוק חגורה, תפרים, ניקוז גרנולרי בגב

הקיר ופתחי ניקוז, כיחול עם מלט מסוג "20MO" או ש"ע בגוון
הקיר (מחיר יסוד לבלוקים 155 ש"ח/מ"ר). המחיר לא כולל

חפירה ויסוד

5.00620.003,100.00מ"ר

נדבכי ראש (קופינג) לקיר תומך מאריחי בטון מסוג40.061.0520
"ארכיטקטוני דקוספליט מבוקע" תוצרת "בלוק אמריקה" או

ש"ע ברוחב 20 ס"מ ובעובי 6 ס"מ, גוון צבעוני על בסיס מלט
אפור, לרבות הדבקה בדבק צמנטי. מחיר יסוד 72 ש"ח/מ"א

10.00180.001,800.00מ'

4,900.00סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

872,830.00סה"כ לפיתוח נופי

ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר42

ספסלים, שולחנות וביתנים42.020

נגיש- ספסל עם מסעד יד דגם "נעמן" או ש"ע, במידות -42.020.0041150
180/60 ס"מ וגובה 75 ס"מ. מושב הספסל והמשענת מפח

בעובי 1.5 מ"מ מגולוון, מחורר וצבוע בתנור, לרבות רגליים.
הספסל עשוי מיצקת ברזל

10.001,630.0016,300.00יח'

16,300.00סה"כ לספסלים, שולחנות וביתנים

שולחנות פיקניק ומשחק ומתקנים למנגל42.021

נגיש- שולחן פיקניק דגם "קק"ל" לרבות משענת, במידות42.021.0052
175/175 ס"מ, גובה 78 ס"מ, עשוי מעץ אורן צבוע בשתי

שכבות

2.002,580.005,160.00יח'

5,160.00סה"כ לשולחנות פיקניק ומשחק ומתקנים למנגל

21,460.00סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

גידור44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה44.012

גדר דגם "ציון" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.0 מ'44.012.0008
עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99

מ"מ, שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל
60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים

60.00600.0036,000.00מ'

36,000.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

עירית שדרות
רחוב הארזים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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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

8.00600.004,800.00מ'

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

לרבות פין עליון לחיבור המאחז. מאחז היד מגולוון וצבוע

80.00410.0032,800.00מ'

37,600.00סה"כ למעקות לבניה פרטית ורוויה

73,600.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 51.010.022030
ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה

או רשת קיימים

20.00450.009,000.00יח'

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

10.00500.005,000.00יח'

הגבהת גובה תא "בזק" על פי פרט "בזק", ללא פירוק תקרה,51.010.0227
לרבות מכסה "בזק" יעודי

1.00550.00550.00יח'

הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה51.010.0231
עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה

5.00520.002,600.00יח'

הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב קוטר 100-125 ס"מ51.010.0232
לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת התקרה והמכסה

5.00690.003,450.00יח'

30.0016.00480.00מ"רפירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8 ס"מ ועד 20 ס"מ51.010.0401

קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו51.010.0408
לשטח מעל 1000 מ"ר

1,800.0011.0019,800.00מ"ר

20.0014.00280.00מ'ניסור אספלט קיים51.010.0430

1,420.0016.0022,720.00מ'פירוק אבני שפה ופנויין51.010.0440

2,350.0017.0039,950.00מ"רפירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ51.010.0460

80.0025.002,000.00מ'פירוק גדר רשת בגובה עד 2 מ'51.010.0510

עירית שדרות
רחוב הארזים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פירוק גדר מפרופלי פלדה או מרשתות פלדה מרותכים, בגובה51.010.0516
עד 2 מ'

60.0045.002,700.00מ'

155.0040.006,200.00מ'פירוק מדרגות אבן בלבד (פירוק הביסוס ימדד בנפרד)51.010.0538

3.00200.00600.00יח'פירוק ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל51.010.0758

115,330.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר51.020

חפירה לרבות העמסה, הובלה ופיזור באתר העבודה לכמות51.020.0009
של עד 5000 מ"ק

2,000.0036.0072,000.00מ"ק

4,000.005.0020,000.00מ"רהידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)51.020.0120

92,000.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים ותשתיות51.030

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה51.030.0008
מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק

2,400.00170.00408,000.00מ"ק

408,000.00סה"כ למצעים ותשתיות

עבודות אספלט51.040

2,160.002.505,400.00מ"רציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 1 ליטר/מ''ר51.040.0011

שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן51.040.0021
,PG 68-10 דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן

לרבות פיזור והידוק

360.0042.0015,120.00מ"ר

שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 4 ס"מ51.040.0043
מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4),

ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק

2,160.0039.0084,240.00מ"ר

104,760.00סה"כ לעבודות אספלט

תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)51.064

0.00סה"כ לתאי בקרה - תפיסה (קולטנים)

תמרור ושילוט51.081

8.00340.002,720.00יח'עמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני, דרגה E.G, לרבות יסוד51.081.0010

תמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה E.G, ללא51.081.0015
עמוד

3.00150.00450.00יח'

עירית שדרות
רחוב הארזים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תמרור הוריה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה E.G, ללא51.081.0017
עמוד

3.00150.00450.00יח'

51.081.0018,E.G תמרור זכות קדימה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה
ללא עמוד

2.00150.00300.00יח'

תמרור מודיעין זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה E.G, ללא51.081.0019
עמוד

2.00150.00300.00יח'

4,220.00סה"כ לתמרור ושילוט

צביעה וסימון דרכים51.082

450.003.001,350.00מ'צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ בצבע לבן מלא/מקווקו51.082.0010

צביעת שני קווים במקביל ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ כל קו,51.082.0040
בצבע לבן מלא/מקווקו

30.005.00150.00מ'

40.0022.00880.00מ"רצביעת מעברי חצייה (קווים ברוחב 50 ס"מ)51.082.0210

3.0024.0072.00מ"רצביעת קווי עצירה ברוחב 50 ס"מ51.082.0220

1.0027.0027.00יח'צביעת חץ בודד51.082.0300

1.0037.0037.00יח'צביעת חץ כפול51.082.0310

200.006.001,200.00מ'צביעת אבני שפה51.082.0400

נגיש- צביעת חניית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים51.082.0482
כחול (מילוי כל תא החניה) ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע

לבן, במידות 60/60 ס"מ

8.00500.004,000.00יח'

נגיש- צביעת מעבר בטוח לנכים ברוחב 1.3 מ', בפסים51.082.0488
אלכסוניים בצורת "X" בצבע כבישים לבן. המחיר למ"א מעבר

ברוחב 1.3 מ'

20.00100.002,000.00מ'

9,716.00סה"כ לצביעה וסימון דרכים

734,026.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול57

ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין57.026

ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר ע"י אוגן,57.026.0023
לרבות זקף קוטר "4 גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו

מים

2.002,260.004,520.00קומפ

2.00940.001,880.00יח'תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר "4, למניעת הצפה57.026.0070

6,400.00סה"כ לברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין

עירית שדרות
רחוב הארזים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול57.032

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע,57.032.0004
קוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים,

מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה,
עטיפת חול ומילוי חוזר

30.00130.003,900.00מ'

3,900.00סה"כ לצינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול

שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות57.042

החלפת תקרת שוחת בקרה קוטר פנים 100 ס"מ לתקרה57.042.1200
בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין B125 (12.5 טון),

לרבות כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם

5.001,630.008,150.00יח'

החלפת תקרת שוחת בקרה קוטר פנים 100 ס"מ לתקרה57.042.1210
בינונית ומכסה קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), לרבות

כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם

5.001,700.008,500.00יח'

החלפת תקרת שוחת בקרה קוטר פנים 100 ס"מ לתקרה כבדה57.042.1220
ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין D400 (40 טון), לרבות כל

העבודות הנדרשות לביצוע מושלם

5.001,970.009,850.00יח'

26,500.00סה"כ לשוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות

שוחות בקרה לביוב מפוליאתילן57.044

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 80 ס"מ מק"ט57.044.0005
08-080-030-125-06 לעומס 5 טון, מכסה מפוליאתילן קוטר

60 ס"מ מק"ט 17-060-313-002-10, עד 5 כניסות, יציאה
110,160,200 מ"מ עם אטם חדירה, ובעומק עד 1.50 מ',

לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

2.002,150.004,300.00יח'

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 80 ס"מ מק"ט57.044.0006
08-080-030-125-08 או ש"ע לעומס 8 טון, מכסה ב.ב. קוטר

60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), עד 5 כניסות, יציאה
110,160,200 מ"מ עם אטם חדירה, ובעומק עד 1.50 מ',

לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

1.002,450.002,450.00יח'

6,750.00סה"כ לשוחות בקרה לביוב מפוליאתילן

43,550.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

סה"כ לרחוב הארזים

סה"כ לרחוב הארזים

92,838.50מתקני חשמל08

3,810.00עבודות טיח09

עירית שדרות
רחוב הארזים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סה"כ לרחוב הארזים

3,000.00עבודות צביעה11

2,400.00שילוט והכוונה בבניינים29

872,830.00פיתוח נופי40

21,460.00ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר42

73,600.00גידור44

734,026.00סלילת כבישים ורחבות51

43,550.00קווי מים, ביוב ותיעול57

1,847,514.50סה"כ עלות

314,077.47מע"מ בשיעור 17%

2,161,591.97סה"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 הארזים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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