
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

הערות לכתב הכמויות01

0.00סה"כ להערות לכתב הכמויות

עבודות בטון יצוק באתר02

קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין02.002

קירות תומכים מבטון מזויין ב-30, ללא חיפוי אבן. כולל02.002.0010
עבודות עפר, בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר,

מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות החומרים
הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות.

140.001,455.00203,700.00מ"ק

203,700.00סה"כ לקירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין

מצעים לעבודות בטון02.011

20.00500.0010,000.00מ"קבטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעובי משתנה02.011.0040

מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ מתחת02.011.0090
למרצפים וקורות

390.0049.0019,110.00מ"ר

מצע ארגזי פוליאתילן (קלקר) בעובי 5 ס"מ מתחת02.011.0170
לרצפת וקורות בטון

120.008.00960.00מ"ר

מצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.2 מ"מ מתחת לרצפת02.011.0172
וקורות בטון

100.005.00500.00מ"ר

לוחות צמנטבורד בעובי 8 מ"מ ובגובה 30 ס"מ משני צידי קורות. המדידה02.011.0173

למטר אורך קורה.

80.0045.003,600.00מ'

34,170.00סה"כ למצעים לעבודות בטון

קורות יסוד02.041

קורות יסוד ב-30 יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על02.041.0010
הקרקע. רוחב הקורות 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

1.001,270.001,270.00מ"ק

קורות יסוד בטון ב-30 יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע02.041.0020
או על הקרקע. רוחב הקורות 30 ס"מ (המצע נמדד

בנפרד)

6.001,130.006,780.00מ"ק

קורות יסוד בטון ב-30 יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע02.041.0025
או על הקרקע. רוחב הקורות 35 ס"מ (המצע נמדד

בנפרד)

2.001,100.002,200.00מ"ק

קורות יסוד בטון ב-30 יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע02.041.0030
או על הקרקע. רוחב הקורות 45 ס"מ (המצע נמדד

בנפרד)

3.001,040.003,120.00מ"ק

13,370.00סה"כ לקורות יסוד
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מרצפים ורצפות02.050

מחיר המרצפים כולל עיבוד כנדרש בתוכנית (שינויי עובי
רצפה בליטות, בורות, שקעים וכיוצ"ב).

מרצפי בטון ב-30 יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי02.050.0050
20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

15.00199.002,985.00מ"ר

מרצפי בטון ב-30 יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי02.050.0070
30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

315.00281.0088,515.00מ"ר

91,500.00סה"כ למרצפים ורצפות

קירות בטון02.061

250.001,310.00327,500.00מ"קקירות בטון ב-30 בעובי 30 ס"מ02.061.0050

30.001,280.0038,400.00מ"קקירות בטון ב-30 בעובי 35 ס"מ02.061.0060

60.001,230.0073,800.00מ"קקירות בטון ב-30 בעובי 45 ס"מ02.061.0072

439,700.00סה"כ לקירות בטון

קורות ומעקות בטון02.071

25.001,420.0035,500.00מ"קקורות עליונות ומעקות בטון ב-30 בחתך מלבני02.071.0250

35,500.00סה"כ לקורות ומעקות בטון

תקרות וגגות בטון מלא02.081

5.00270.001,350.00מ"רתקרות או גגות בטון ב-30 עובי 20 ס"מ02.081.0040

750.00373.00279,750.00מ"רתקרות או גגות בטון ב-30 עובי 30 ס"מ02.081.0060

281,100.00סה"כ לתקרות וגגות בטון מלא

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות02.085

שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי02.085.0200
650 ק"ג/מ"ק חוזק 10

32.00700.0022,400.00מ"ק

רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ02.085.0350
מצמנט הידרבלי "סיקה טופ 107" או ש"ע

140.0032.004,480.00מ'

26,880.00סה"כ לבטון טופינג ובטון שיפועים לגגות

שונות02.090

בסיסים מלבניים למכונות או לארונות מסוג כלשהו,02.090.0160
במידות שונות.

3.00900.002,700.00מ"ק
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אלמנטי פלדה מפרופילים שונים מגולוונים לעגון בבטון02.090.0180
במידות שונות, לרבות פחי חיבור וקוצים.

300.0018.005,400.00ק"ג

שוחות חלוקה ומלכודת אבנים יצוקים באתר בהתאם לתכנית C‐10. המחיר02.090.0181

כולל את עבודות העפר (חפירה, מצע א' מהודק בתחתית האלמנטים וביניהם,

מילוי חוזר בבקרה מליאה), עבודות איטום (פנימי וחיצוני), ברזל זיון, עצר מים

בהפסקות יציקה, מבטון ב-30 בתבניות מיוחדות בהתאם לגאומטריה

המתוכננת. לא יאושר שימוש בחוטי קשירה.

25.002,200.0055,000.00מ"ק

63,100.00סה"כ לשונות

משטחים ומשולשי מדרגות מבטון02.092

משטחי ביניים בטון ב-30 בעובי 18 ס"מ בחדרי מדרגות02.092.0025
כולל משטחים משופעים

10.001,450.0014,500.00מ"ק

100.0077.007,700.00מ'משולשי בטון למדרגות, ב-02.092.009030

22,200.00סה"כ למשטחים ומשולשי מדרגות מבטון

לוחות פוליסטרן מוקצף02.095

320.0050.0016,000.00מ"רלוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 2 ס"מ בתפרים02.095.0010

16,000.00סה"כ ללוחות פוליסטרן מוקצף

תוספת מחיר לבטון מעל ב-20 ועבור דרגות02.096
חשיפה

130.0042.005,460.00מ"קתוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-02.096.002030

תוספת למחיר הבטון עבור יציקה בבטון מיוחד בעל עמידות לסביבה קורוזיבית02.096.0021

ואגרסיבית, בהתאם למוגדר במפרט המיוחד.

400.00155.0062,000.00מ"ק

סה"כ לתוספת מחיר לבטון מעל ב-20 ועבור דרגות
חשיפה

67,460.00

פלדת זיון02.100

מוטות פלדה רתיכים עגולים ומצולעים בכל הקטרים02.100.0011
והאורכים לזיון הבטון מסוג פ -500 לפי ת"י 4466/ חלק

3

80.005,200.00416,000.00טון

אינסרט להארכת זיון בקוטר 12 מ"מ כולל יחידת זכר02.100.0012
ונקבה

10.0062.00620.00יח'

416,620.00סה"כ לפלדת זיון

1,711,300.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות איטום05
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איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות05.013

איטום גגות בהתאם למפרט הטכני, כולל כל החומרים05.013.0020
והמלאכות. מחיר היחידה כולל גם ביצוע רולקות

והאיטום מעליהן. כולל איטום כל מעברי צנרת. הגבהות,
משטחים משופעים וכיוצ"ב.

320.0080.0025,600.00מ"ר

פרופיל אלומיניום 50X2 מ"מ מכופף, מחובר למעקה ע"י05.013.0110
דיבלים מסוג הילטי בקוטר "5/16 מגולוונים באמבטיה

חמה, במרחקים כל 30 ס"מ, לרבות סתימה במסטיק
פוליאוריטני.

140.0025.003,500.00מ'

29,100.00סה"כ לאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות

איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים05.032
פולימריים נוזליים

איטום קירות ורצפה הבאים במגע עם הקרקע בהתאם05.032.0010
למפרט הטכני. מחיר היחידה כולל את כל העבודות
וההכנות החומרים והמלאכות כפי שמופיעים בפרט

750.00144.00108,000.00מ"ר

סה"כ לאיטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים
פולימריים נוזליים

108,000.00

הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת05.050
קרקעיים

יריעות מבד גיאוטכני לא ארוג עשוי פוליאסטר או05.050.0060
פוליפרופילן במשקל 200 גר'/מ"ר לניקוז או להגנה על

איטום

750.0013.009,750.00מ"ר

סה"כ להלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות
תת קרקעיים

9,750.00

איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות05.063
וקירות תת-קרקעיים

210.0087.0018,270.00מ'עצר מים כימי בהתאם למפרט המיוחד.05.063.0050

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

18,270.00

165,120.00סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות פלדה ומשקופי פח06.002
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דלת דו כנפית מפח מגולוון במידות 185/210 ס"מ06.002.0010
ומשקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני

לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר
סלעים, לרבות ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, מנעול

M03 צילינדר וידיות מתכת לפי פרט

1.004,500.004,500.00יח'

דלת דו כנפית מפח מגולוון במידות 135/210 ס"מ06.002.0031
ומשקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני

לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר
סלעים, לרבות ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, מנעול

M01 צילינדר וידיות מתכת לפי פרט

2.003,580.007,160.00יח'

06.002.0060m02, m04 4.002,200.008,800.00מ"רחלון רפפות קבוע במידות לפי פרט

מכסה פח בעובי 6 מ"מ מגולוון וצבוע על תעלות כבדלים06.002.0070
ברצפת תחנת טרנספורמציה בהתאם לתוכניות חברת

החשמל במידות 1.40X0.50 מטר.המחיר כולל זוויתנים
מעוגנים ברצפת החדר, מכסה עשוי מפח מרוג ומסגרת

חיזוק, ידיות הרמה וכד'

2.00650.001,300.00יח'

מכסה פח בעובי 6 מ"מ מגולוון וצבוע על תעלות כבלים06.002.0080
ברצפת תחנת טרנספורמציה בהתאם לתוכניות חברת

החשמל במידות 2.10X0.70 מטר. המחיר כולל זוויתנים
מעוגנים ברצפת החדר, מכסה עשוי מרוג ומסגרת חיזוק,

ידיות הרמה וכד'

1.001,450.001,450.00יח'

מכסה פח בעובי 6 מ"מ מגולוון וצבוע על תעלות כבלים06.002.0090
ברצפת תחנת טרנספורמציה בהתאם לתוכניות חברת

החשמל במידות 0.80X0.80 מטר. המחיר כולל זוויתנים
מעוגנים ברצפת החדר, מכסה עשוי מרוג ומסגרת חיזוק,

ידיות הרמה וכד'

1.00600.00600.00יח'

מכסה פח בעובי 6 מ"מ מגולוון וצבוע על תעלות כבלים06.002.0100
ברצפת תחנת טרנספורמציה בהתאם לתוכניות חברת

החשמל במידות 0.30X0.20 מטר. המחיר כולל זוויתנים
מעוגנים ברצפת החדר, מכסה עשוי מרוג ומסגרת חיזוק,

ידיות הרמה וכד'

4.00100.00400.00יח'

מכסה פח בעובי 6 מ"מ מגולוון וצבוע על תעלות כבלים06.002.0110
ברצפת תחנת טרנספורמציה בהתאם לתוכניות חברת

החשמל במידות 0.50X0.40 מטר. המחיר כולל זוויתנים
מעוגנים ברצפת החדר, מכסה עשוי מרוג ומסגרת חיזוק,

ידיות הרמה וכד'

1.00200.00200.00יח'

שלבים לנושא כבלים מפרופילים מגולוונים וצבועים06.002.0120
בחתכים שונים בהתאם לפרטי הביצוע של חברת

החשמל

150.0020.003,000.00יח'

06.002.0121m05 45.001,500.0067,500.00מ"רדלת פח בגודל לפי פרט

94,910.00סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח
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חלונות לבני זכוכית06.003

חלונות מלבני זכוכית במידות 20X20X10 ס"מ אשר06.003.0010
יוגדרו להפחתת רעש של 25db (A) לפחות במחיר יסוד
של 25.00 ש"ח/ יח'. לרבות טיט עם דבק אקרילי וברזל

מגולוון לזיון.

30.001,100.0033,000.00מ"ר

33,000.00סה"כ לחלונות לבני זכוכית

תריסים, סורגים, מעקות, מכסים ושונות06.004

סולם עלייה לגג עם כלוב הגנה מפרופילי פלדה06.004.0010
מגולוונים וצבועים בצבע בתנור לפי תוכנית בגובה כללי

לפי התכניות וכלוב בטחון לסולם

2.006,000.0012,000.00יח'

מעקה צינורות פלדה מגולוונים וצבועים בצבע בתנור06.004.0020
לפי תכנית

35.00370.0012,950.00מ'

וו פלב"מ 316 בעובי 16 מ"מ לתליית שרשרת של06.004.0030
המשאבות לפי תכניות הכל קומפלט

1.00500.00500.00יח'

06.004.0040HALLIDAY מכסים לחדר משאבות מאלומיניום תוצרת
PRODUCT או שו"ע במידות פנים 80X90 ס"מ בהתאם

לתוכניות

3.003,300.009,900.00יח'

כנ"ל, אך מכסי אלומיניום מעל לתעלת המגוב המכני06.004.0050
במידות 60X40 ס"מ.

3.002,500.007,500.00יח'

2.002,700.005,400.00יח'כנ"ל, אך מכסים במידות 80X80 ס"מ06.004.0060

מכסה אלומיניום חצי עגול מיוצר בבית המלאכה בקוטר06.004.0070
100 ס"מ לפי התוכניות

2.004,500.009,000.00יח'

57,250.00סה"כ לתריסים, סורגים, מעקות, מכסים ושונות

דלתות עץ ופולימר06.010

דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית06.010.0535
לפתיחה צירית, במידות 70-90/210 ס"מ דוגמת "דלתות

שהרבני" או ש"ע, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית
בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, משקוף פח בעובי 1.5

מ"מ מגולוון וצבוע

2.002,850.005,700.00יח'

5,700.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

דלתות פלדה חסינות אש06.033

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות
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נגיש- דלת פלדה דו כנפית חסינת אש, ל- 60 דק' לפי06.033.0100
ת"י 1212, במידות 400/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון
וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה

מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי
P.V.C או צביעה בתנור, לרבות שלושה צירים, מחזיר

שמן (ע"ג כל כנף), מתאם סגירת דלת (קרדינטור), ידיות
מתכת ומנעול צילינדר תקני

3.0018,120.0054,360.00יח'

תוספת לדלת חד כנפית מפלדה עבור מנגנון וידית בהלה06.033.0500
ללא נעילה, תקני, דגם "איזיאו" או ש"ע

2.001,100.002,200.00יח'

תוספת לדלת דו כנפית מפלדה עבור מנגנון וידיות בהלה06.033.0510
ללא נעילה, תקני, דגם "איזיאו" או ש"ע

2.002,400.004,800.00יח'

61,360.00סה"כ לדלתות פלדה חסינות אש

252,220.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

פרק- מתקנים בתחנת שאיבה07.001

כל העבודות הנירוסטה ירותכו ע"י רתך בעל ניסיון
בעבודה בנירוסטה כל הריתוכים יבוצעו בעזרת

אלקטרודות נירוסטה מתאימים

A-2 בקוטר "20 כולל טבעת עיגון מרותכת בהתאם07.001.0010
לפרט DIN אספקה והתקנת מתקן מעבר צנרת פלב"מ

316 מאוגן שני צדדים באוגן

1.0019,000.0019,000.00יח'

4.0011,200.0044,800.00יח'כנ"ל, אבל מתקן מעבר צנרת בקוטר "07.001.002012

אספקה, הובלה והתקנת מערכת יניקה וסניקה לביוב07.001.0030
כולל: קטעי צינורות פלב"מ 304, מגופי טריז AVK, מדי
ספיקה ABB, אלחוזרים עם פתח עליון, שסתומי אוויר,
חיבור ל. קו הכניסה וקו הסניקה המתוכננים.אספקה כל

החומרים וחומרי העזר.הכל קומפלט בהתאם לגליו
301B

1.00450,000.00450,000.00קומפ

ביצוע מסב - קיר נירוסטה להתקנת מד גובה לייזר07.001.0040
בהתאם לגליון 401.

1.004,500.004,500.00קומפ

3.0010,000.0030,000.00קומפאספקה והתקנת מכולה בנפח 5.5 מ"ק לפסולת גבבה07.001.0050

1.008,000.008,000.00קומפאספקה והתקנת בקר PH על קו הסניקה07.001.0060

1.0011,000.0011,000.00קומפאספקה והתקנת בקר מוליכות על קו הסניקה07.001.0070

1.0018,000.0018,000.00קומפאספקה והתקנת מערכת אינסטלציה בתוך המבנה07.001.0080

585,300.00סה"כ לפרק- מתקנים בתחנת שאיבה

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות

עמוד 01/07/20217
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פרק - אספקת ציוד אלקטרו מכני07.002

07.002.0010NT- שבדיה דגם (FLYGT) משאבה תוצרת פליגט
3231-765-480 מנוע 215KW לספיקה של 435 מק"ש
ל 77 מ'. המש' מצוידת במעטפת קירור להתקנה יבש,

מנוע המשאבה מוזן ע"י MAS-2 כבלים מחוברים
במקביל בחתך 7, וכבל מסוכך להגנות בעל 24 גידים.
המשאבה מסופקת עם פלטה לביסוס על יסודות בטון

וזווית יניקה עם פתח ניקוי.מע' הגנות דגם711 הכוללת:
הגנת חום מיסב תחתון, הגנת חום בליפופים, סנסור
הגנה לכניסת מים למנוע, מד ויברציות מובנה בראש

המשאבה, כרטיס פיקוד בראש המשאבה.

3.00362,000.001,086,000.00יח'

(301B פרט ,P1, P2) מרווח סינון 15 מ"מ, כולל07.002.0020
אספקה, הובלה, התקנה ופיקוח על הרכבה ולוח

SAVI GVB תוצרת Wamgroup חשמלי.הכל קומפלט
800 מגוב מכני אנכי דגם

2.00350,000.00700,000.00יח'

(301B פרט ,P18) כולל אספקה, הובלה, התקנה ופיקוח07.002.0030
SAVI תוצרת Wamgroup .על הרכבה.הכל קומפלט

CPS300-5000 מסוע דגם

1.00180,000.00180,000.00יח'

1.0060,000.0060,000.00יח'(301B פרט ,P19) קומפלט Wamgroup דחסן תוצרת07.002.0040

יחידת שאיבה ניידת לריקון הבור הרטוב לספיקה של 07.002.005030
מק"ש ללחץ 30 מ' לרבות צינור גמיש בקוטר "3 ובאורך

CP- דגם FLYGT 20 מ' כדוגמת בקוטר "3 תוצרת
HT-3127 , הכל קומפלט

1.0033,000.0033,000.00יח'

07.002.0060CF- דגם FLYGT יחידת שאיבה מעוקת ניקוז תוצרת
HT-3057 או שו"ע בספיקה 20 מק"ש ועומד של 7 מ'

לרבות צינור גמיש "3 באורך 20 מ'

1.0012,500.0012,500.00יח'

מערבל דגם SR-4620 תוצרת Flygt מבנה פלב"מ כולל07.002.0070
כבל חשמלי 10 מ', מערכת הגנות דגם מיני כאס, מערכת
עיגון, מוט מוביל באורך 3 מטר שרשרת נירוסטה, מנוף

הרמה וכננת ידנית למשקל 250 ק"ג

1.0035,000.0035,000.00יח'

סגר קיר לפתח עגול בקוטר "20 תוצרת Orbinox דגם07.002.0080
EX עם מאריך חשמלי לעבודה מושלמת כולל אספקה,

הובלה, התקנה ופיקוח על הרכבה. הכל קומפלט

1.0044,000.0044,000.00יח'

סגר קיר לתעלה 800X1700 מ"מ תוצרת Orbinox דגם07.002.0090
CC עם מאריך, תמיכות.במת הפעלה: תמסורת וגלגל

הפעלה ומפעיל חשמלי לעבודה מושלמת.כולל אספקה,
הובלה, התקנה ופיקוח על הרכבה.הכל קומפלט

2.0065,000.00130,000.00יח'

ABB תוצרת LTT100 אספקה והתקנת מד גובה מפלס07.002.0100
לייזר דגם

1.0016,000.0016,000.00יח'

2,296,500.00סה"כ לפרק - אספקת ציוד אלקטרו מכני

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות
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פרק- מערכת לניטרול ריחות07.003

,PP או שוו"ע, בעל מצע סינטטי לספיקה של 07.003.00105,500
מק"ש כולל מערכת סחרור מים, מערכת תעלות

BIOTRICKLING FILTER מערכת ביופילטר לניטרול
ריחות בטכולוגיה של חברתבקרה חשמלית, מערכת

שמירה PH ומערכת הזלפת נוטריינטים וכו/ לפי המט"מ
בפרק מס' 15 כולל פיקוח כל הרכבה, הכל קומפלט.

1.00520,000.00520,000.00קומפ

מפוח לצורך הכנסת אוויר מאולץ בספיקה של 07.003.00201,500
Evolution Robox מק"ש לעומד של 900 מליבר כדוגמת
ומפוחים מסדרת RBS במבנה 3 אונות או שוו"ע מותקן

על גג התחנהבהתאם לתכנית. כדוגמת תוצרת
"רובושקי" או שוו"ע כמפורט בסעיפים 15.5, 15.6 של

המפרט.

1.0055,000.0055,000.00יח'

575,000.00סה"כ לפרק- מערכת לניטרול ריחות

קו מים ומערכת כיבוי אש בתוך חצר תחנה07.004
השאיבה

אספקה, הובלה ופיזור באתר והנחה של צינור פלדה07.004.0010
ע.ד. "5/32 בקוטר "3 עם ציפוי פנימי במלט ועטיפה
חיצונית של פוליאיתלין שחול, תלת שכבתי, לרבות

קשתות, חפריה,הנחה וכיסוי לאחר הנחת הצנרת בעומד
עד 1.25 מ' כמפורט

145.00180.0026,100.00מ'

מערכת מדידת מים כולל מכשיר מונע זרימה חוזרת "07.004.0020,2
מד מים סילוני בקוטר "1, 2 ברזים כדורים בקוטר "2 עם

מחברות, שסתום אוויר בקוטר "1, רגל תמיכה, וכל
האביזרים הדרושים: קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר

וכו' לפי פרט מס' 6, הכל קומפלט

1.0013,400.0013,400.00קומפ

4.004,000.0016,000.00קומפביצוע הידרנט לפי פרט BS, הכל קומפלט.07.004.0030

2.006,000.0012,000.00קומפהתקנת עמדת כיבוי אש לפי פרט ABS, הכל קומפלט.07.004.0040

סה"כ ל קו מים ומערכת כיבוי אש בתוך חצר תחנה
השאיבה

67,500.00

מערכת טיפול קדם07.005

סגר קיר לתא חלוקה לפתח אור 1000X1000 מ"מ07.005.0010
תוצרת Orbinox דגם CC, עם מאריך, תמיכות, במת

הפעלה, תמסורת וגלגל הפעלה כולל מפעיל חשמלי.כולל
אספקה, הובלה, התקנה ופיקוח על הרכבה.הכל

קומפלט.

4.0055,000.00220,000.00יח'

מכסה פיברגלס דגם A-3100/10 תוצרת "סולגון". מידות07.005.0020
פתח אור משתנות

22.00700.0015,400.00מ"ר

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות
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אספקה, הובלה והתקנת מחברי Press-Seal בקוטר07.005.0030
500 מ"מ בכניסה ויציאת צנרת P.V.C לתא חלוקה

ומלכודת אבנים

10.00500.005,000.00יח'

240,400.00סה"כ למערכת טיפול קדם

פרק - אספקת מים לתחנת שאיבה לביוב07.006

ביצוע צנרת פקסגול דרג 12.5 בתוך הקרקע.המחיר07.006.0010
כולל:א. חידוש מדידה.ב. אספקה והובלת הצינורות

והאביזרים.ג. פריקה ופיזור הצינורות והאביזרים לאורך
התוואי.ד.חפירת תעלות בהתאם לתוכניות והחתכים,

בעומק שיבטיח כיסוי מינימלי של 80 ס"מ מעל גב
הצינור.ה. יישור תחתית התעלה.ו. הורדה לתעלה

והרכבת הצינורות והאביזרים הנדרשים, ביצוע כל פרטי
ההרכבה והחיתוכים הדרושים.ז. כיסוי בשלבים עם

אדמה מפוררת ללא רגבים בשכבות של 20 ס"מ והידוקה
בהתאם להוראות היצרן.ח. בדיקת לחץ בקולפי דרג

הצינור ובהתאם לדרישות המפרט הכללי ולתקן
ישראלי.ט. כיסוי סופי מאדמה מקומית.י. שטיפת הקווים

וחטויים.הכל קומפלט.צינור פוליאתילן מצולב כולל הכל
בוטר 450 מ"מ דרג 12.5, מונח בעומק עד 2.0 מ'.

520.00600.00312,000.00מ'

כנ"ל אבל צינור פוליאתילן מצולב כולל הכל בקוטר 07.006.0020280
מ"מ, דרג 12.5, מונח בעומק עד 2.0 מטר.

25.00540.0013,500.00מ'

כנ"ל אבל צינור פוליאתילן מצולב כולל הכל בקוטר 07.006.0030250
מ"מ, דרג 12.5, מונח בעומק עד 2.0 מטר.

10.00300.003,000.00מ'

כנ"ל, אבל צינור פוליאתילן מצולב כולל הכל בקוטר 07.006.0040110
מ"מ, דרג 12.5, מונח בעומק עד 2.0 מטר.

420.00180.0075,600.00מ'

ביצוע פרטים מקטעי צינורות פלדה ע.ד. "5/32 + ב.פ.07.006.0050
ואביזרים.המחיר כולל:א. אספקה והובלת הצינורות

והאביזרים.ב. עבודות החפירה , הגילוי והכיסוי
הדרושים.ג. כל החיתוכים והריתוכים, עשיית כל

התבריגים הדרושים הרכבת הפרט וחיבורו לרשת משני
צדיו.ד. זיפות כל חלקי הפלדה שמתחת לפני הקרקע ע"י
זפת עם לפי דרישת המפעל.ה. צביעת כל חלקי הפלדה
על פני הקרקע כולל אביזרים בצבע עליון עם רקע צבע
יסוד.ו. יציקת כל גושי הבטון לעזון ותמיכה המופיעים

בפרט ובהתאם למפרט לגושי בטון.ז. אספקת חומרי
עזר:ברגים, אומים, אטמים, אזני עגון לדרסר תוצרת
"קראוס", ברגים לאזני עגון, אומים, זפת, לקה, סרט
עטיפה, סרט טפלון לתבריגים,צבע עליון וצבעיסוד,
מחברים ואוכפים לצנרת "פקסגול".ח. כל ההוראות

MM- 'הנוספות המופיעות במפרט.הכל קומפלט.פרט מס
PZ10 מקטין לחץ בקוטר "10, הכל קומפלט.

1.0028,000.0028,000.00קומפ

07.006.006034M-16 כנ"ל, אבל מפרט מגוף עם מאריך לפי פרט
בקוטר "16, הכל קומפלט

3.0016,000.0048,000.00קומפ

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות
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07.006.007034M-4 כנ"ל, אבל מפרט מגוף עם מאריך לפי פרט
בקוטר "4, הכל קומפלט

1.006,500.006,500.00קומפ

1.004,000.004,000.00קומפכנ"ל, אבל הידרנט לפי פרט BS-1, הכל קומפלט07.006.0080

1.006,500.006,500.00קומפכנ"ל, אבל פרט מס' 7-1 נקודת ניקוז, הכל קומפלט.07.006.0090

497,100.00סה"כ לפרק - אספקת מים לתחנת שאיבה לביוב

פרק - עבודות צנרת PVC וביצוע תאי ביקרת07.007

הנחת קווי ביוב גרבטציונים.העבודה כוללת:א. עדכון07.007.0010
מדידה וחידושה בהתאם למפרט.ב. אספקת, הובלת,
פיזור צינורות ביוב מ פי.וי.סי. דרג ביוב "עבה", כל

צינור 3 מ' או פחות בהתאם לת"י 884 לאורך התוואי.ג.
אספקת כל האביזרים.ד. חפירה או חציבה בהתאם

לתוכניות כולל לפחות 20 ס"מ מתחת לתחתית הצינור
המתוכננת לריפוד חול.ה. ישור תחתית התעלה כולל

אספקת החול.ו. חיבור הצינור לתאי הביקורת באמצעות
מחבר מיוחד מסוג "פרס-סיל" שיסופק ע"י הקבלן כולל
כל העבודות.ז. כיסוי הצינורות במילוי חוזר מעל לחול

בחומר מיובא לפי הוראות המפרט המיוחד.ח. סילוק
אדמה עודפת לפי הוראות המפקח.ט. חיבור לרשת ביוב

קיימת.י. שטיפת הקווים והבריכות.יא. בדקת לחץ
בהתאם למפרט.יב. החזרת השטח לקדמותו לשביעות
רצון המזמין.הכל קומפלט.צינורות פי.וי.סי. דרג עבה

לביוב בקוטר 500 מ"מ בעומק עד 3.50 מטר.

85.00680.0057,800.00מ'

כנ"ל, אבל הנחת קווי ביוב גרוויטציונים מצינורות07.007.0020
פי.וי.סי דרג עבה לביוב בקוטר 400 מ"מ בעומק

עד3.50 מ'.

130.00520.0067,600.00מ'

צילום קו ביוב באמצעות מצלמות וידאו ואספקת דוח +07.007.0030
CD, כנדרש במפרט המיוחד

215.008.001,720.00מ'

ביצוע פרט עליה והתחברות למערכת ביוב גרויטציונית07.007.0040
בהתאם לפרט מס' 8 כולל התיקונים והשינויים.אספקה

והרכבת כל האביזרים הנדרשים והתאמת מתעל לפי
הפרט דרישות המפקח באתר

1.005,500.005,500.00קומפ

ביצוע פרט שסתום קצה לצנרת גלישה בהתאם לתוכנית07.007.0050
וגיליון 5 כולל פיזור אבן

1.0018,000.0018,000.00קומפ

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק
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אספקה והתקנת תאי ביקורת מחוליות טרומיות לפי ת"י07.007.0060
658/67.העבודה כוללת:סימון ומדידה בהתאם לתוכניות

חפירה, אספקה והנחת תחתית שוחה מבטון טרום
חוליה תחתונהכולל קידוחים חרושתיים, עיבוד מתעל

חרושתי בוגי "READY BASE" או ש"ע בפתחי כניסה
ויציאה של הצנרת בתוך תא הביקורת, כולל מחבר

מיוחד לשוחה, מסוג "פרס-סיל",עיבוד מפל פנימי במידת
הצורך, עד עומק 60 ס"מ, תקרה מבטון מזויין, מכסה
ב"ב לפי פרט בקוטר 60 ס"מ מסגרת ברזל יציקה לפי
ת"י 489 סוג B125. מילוי חוזר צידי הבור בחול נקי

מאבנים מסוג A-3 מהודק . שלבים מברזל יציקה כל 35
ס"מ לפי ת"י 631/67.הכל קומפלט.תא בקרה בקוטר

200 ס"מ, בעומק עד 3.25 מ'

1.0018,000.0018,000.00יח'

1.0020,000.0020,000.00יח'כנ"ל אבל תא בקרה בקוטר 150 ס"מ בעומק עד 4.75 מ'07.007.0070

2.0011,000.0022,000.00יח'כנ"ל אבל תא בקרה בקוטר 125 ס"מ בעומק עד 3.75 מ'07.007.0080

כנ"ל, אבל תא בקרה בקוטר 100 ס"מ בעומק עד 07.007.00902.75
מ'.

1.006,700.006,700.00יח'

תוספת עבור תיקרה ומכסה כבד מסוג D400 בקוטר 07.007.010060
ס"מ

1.001,900.001,900.00יח'

219,220.00סה"כ לפרק - עבודות צנרת PVC וביצוע תאי ביקרת

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "384 לוטם" דוגמת07.041.0101
"חרסה" או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד),
לרבות מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים

1.00890.00890.00יח'

מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר בלוקים07.041.0220
(נמדד בנפרד), לאסלה תלויה דוגמת "חרסה" או

"פלסאון" או ש"ע, לרבות לחצן ניקל/סטןו עיגון ע"י בטון
בתחתית מתקן מיכל ההדחה

1.001,540.001,540.00קומפ

2,430.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים וקערות07.042

1.00880.00880.00יח'קערת מטבח מחרס לבן סוג א' במידות 50/40 ס"מ07.042.0311

880.00סה"כ לכיורים וקערות

מקלחות07.044

נגיש- מערכת קיר (אינטרפוץ) למקלחת 3 דרך דוגמת07.044.0040
"חמת" סידרה "אלגרו" מק"ט 300189 או ש"ע לרבות

מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח, כיסוי חיצוני
למערכת קיר, זרוע מהקיר וראש מקלחת

1.00965.00965.00קומפ

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק
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965.00סה"כ למקלחות

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.045

סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה, מסדרת07.045.0125
"ענבר", מק"ט 69802 דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור כרום

מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

1.00510.00510.00יח'

510.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של07.049
קבועות

נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור07.049.0020
דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל

אספקה של כיור, ברז או סוללה אשר ישולמו בנפרד),
חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל

בשלמות קומפלט

1.001,080.001,080.00קומפ

נקודה לאסלה תלויה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ',07.049.0110
צינור ניקוז לשפכים מ-P.V.C עד 2.0 מ' חיבור למערכת

מים וביוב קיימת והתקנת אסלה תלויה, ומיכל הדחה
סמוי מחוזק לקיר בלוקים ע"י עיגון בטון ותמיכות (לא

כולל אספקה של אסלה תלויה, מיכל הדחה סמוי וצינור
גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו

לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט

1.001,740.001,740.00קומפ

נקודה למקלחת לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור07.049.0190
מים חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ',

התקנת מערכת קיר למקלחת 3 דרך + ראש מקלחת
ומחסום רצפה, חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר

ההתקנה. (לא כולל עיבוד מיוחד של רצפת המקלחת
ו/או התקנת מוזאיקה אשר ישולמו בנפרד וכן לא כולל
אספקה של מערכת קיר 3 דרך + ראש מקלחת, אשר

ישולמו בנפרד) הכל בשלמות, קומפלט

1.001,680.001,680.00קומפ

סה"כ לנקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של
קבועות

4,500.00

מערכות סולריות (דודי שמש)07.112

מערכות סולריות לגג שטוח, הכוללות: דוד בנפח 07.112.0010120
ליטר, תוצרת "כרומגן" או ש"ע עם ציפוי אמאיל פנימי

ובידוד פוליאוריטן יצוק, בעמידה, קולט שמש אחד
בשטח מתאים עם ציפוי אפוקסי קלוי, בשלמות לרבות
מעמד על גג שטוח, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימות

ותקופת אחריות של 5 שנים

1.003,100.003,100.00קומפ

3,100.00סה"כ למערכות סולריות (דודי שמש)

4,493,405.00סה"כ למתקני תברואה

עירית שדרות
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מתקן חשמל08

מובילים08.001

תעלת כבלים מחורצת מפח עם מכסה מגולבן בעובי 08.001.00101.5
מ"מ ובמידות 60X8.5 ס"מ כדוגמת מולק לפידות,
מחוזקת לקיר ו\או לקונסטרוקצית פלדה, כולל כל

החיזוקים, זרועות , זויות, פיצולים, מחברים, מגולוונים,
אורגנליים כמפורט, קומפ'.

5.00180.00900.00מ'

תעלת כבלים כנ"ל מחורצת 40X8.5 ס"מ, כמפורט,08.001.0020
קומפ'.

5.00140.00700.00מ'

תעלת כבלים כנ"ל מחורצת 30X8.5 ס"מ, כמפורט,08.001.0030
קומפ'.

5.00120.00600.00מ'

תעלת כבלים כנ"ל מחורצת 20X8.5 ס"מ, כמפורט,08.001.0040
קומפ'.

5.00100.00500.00מ'

תעלת כבלים כנ"ל מחורצת 10X8.5 ס"מ, כמפורט,08.001.0050
קומפ'.

5.0080.00400.00מ'

תעלת כבלים מחורצת מפלדת אל חלד עם מכסה בעובי08.001.0060
1 מ"מ ובמידות 40X6 ס"מ,כולל כל החיזוקים, זרועות ,

זויות, פיצולים, מחברים, מפלדת אל חלד, אורגנליים,
כמפורט, קומפ'.

15.00320.004,800.00מ'

28.00280.007,840.00מ'תעלת כבלים כנ"ל מחורצת 30X6 ס"מ, כמפורט, קומפ'08.001.0070

28.00260.007,280.00מ'תעלת כבלים כנ"ל מחורצת 20X6 ס"מ, כמפורט, קומפ'08.001.0080

15.00240.003,600.00מ'תעלת כבלים כנ"ל מחורצת 10X6 ס"מ, כמפורט, קומפ'08.001.0090

פרופיל מחורץ מפלדת אל חלד כדוגמת "מולק לפידות08.001.0150
בעובי 2.5 מ"מ ובמידות 6X4 ס"מ עם מכסה מפלדת אל

חלד, כולל כל החיזוקים ואבזרי העזר הדרושים
אורגנליים מפלדתאל חלד, כמפורט קומפ משמש כאנטנה

ירידה לרבות עיגון לרצפה ולתקרה בר קיימא.

100.0075.007,500.00מ'

צנור מגולבן בעל עובי דופן דק בקוטר "2, למעבר08.001.0160
כבלים, כולל כל החיזוקים הדרושים כמפורט, קומפ.

10.0025.00250.00מ'

תעלה רשת מתילים מגולבנים בקוטר 5 מ"מ, ובמידות08.001.0170
30X6 ס"מ, ללא פינות חדות בתילים, ובריתוכים,

מחוזקת לקיר ו\או לתקרה ו/או לקונסטרוקציה, ו/או
לציוד, כולל כל החיזוקים ואביזרי העזר, מקוריים,

כמפורט קומפ.

5.0050.00250.00מ'

תעלת כבלים כנ"ל אולם במידות 20X6 ס"מ, כמפורט08.001.0180
קומפ.

5.0045.00225.00מ'

5.0038.00190.00מ'תעלת כבלים כנ"ל אולם במידות 10X6 ס"מ.08.001.0190

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק
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אספקה התקנה צינור PG שחור קוטר 20 מ"מ לרבות08.001.0200
אנטגרון מתאים ב 2 הקצוות

100.004.00400.00מ'

אספקה התקנה צינור PG שחור קוטר 25 מ"מ לרבות08.001.0210
אנטגרון מתאים ב 2 הקצוות

100.005.00500.00מ'

אספקה התקנה צינור PG שחור קוטר 30 מ"מ לרבות08.001.0220
אנטגרון מתאים ב 2 הקצוות

100.006.00600.00מ'

אספקה התקנה צינור PG שחור קוטר 40 מ"מ לרבות08.001.0230
אנטגרון מתאים ב 2 הקצוות

100.006.50650.00מ'

אספקה התקנה צינור PG שחור קוטר 50 מ"מ לרבות08.001.0240
אנטגרון מתאים ב 2 הקצוות

100.008.00800.00מ'

אספקה התקנה צינור PG משוריין שחור קוטר 20 מ"מ08.001.0250
לרבות אנטגרון מתאים ב 2 הקצוות

100.006.00600.00מ'

אספקה התקנה צינור PG משוריין שחור קוטר 30 מ"מ08.001.0260
לרבות אנטגרון מתאים ב 2 הקצוות

100.009.00900.00מ'

אספקה התקנה צינור PG משוריין שחור קוטר 40 מ"מ08.001.0270
לרבות אנטגרון מתאים ב 2 הקצוות

100.0012.001,200.00מ'

אספקה התקנה צינור PG משוריין שחור קוטר 50 מ"מ08.001.0280
לרבות אנטגרון מתאים ב 2 הקצוות

100.0014.001,400.00מ'

אספקה התקנה צינור PG משוריין שחור קוטר 80 מ"מ08.001.0290
לרבות אנטגרון מתאים ב 2 הקצוות

100.0020.002,000.00מ'

44,085.00סה"כ למובילים

כבלים ומוליכים08.002

הערה :1. מחירי הכבלים כוללים אנטגרון PG מנרוסטה
יציאה או כניסה מתעלה ו/או קופסאת חיבורים מנוע. 2.

PG לא ישולם בניפרד על אנטגרון

כבל טרמופלסטי מסוג N2XY בחתך 1.5X3 ממ"ר08.002.0010
מושחל בצינור ו\או מונח בתעלה ו/או על סולם, כמפורט

קומפ.

600.006.003,600.00מ'

250.007.001,750.00מ'כבל כנ"ל אולם בחתך X4 1.5 ממ"ר.08.002.0020

100.008.00800.00מ'כבל כנ"ל אולם בחתך X5 1.5 ממ"ר.08.002.0030

350.0015.005,250.00מ'כבל כנ"ל אולם בחתך X7 1.5 ממ"ר.08.002.0040

250.0020.005,000.00מ'כבל כנ"ל אולם בחתך X12 1.5 ממ"ר.08.002.0050

100.0024.002,400.00מ'כבל כנ"ל אולם בחתך X16 1.5 ממ"ר.08.002.0060
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100.0035.003,500.00מ'כבל כנ"ל אולם בחתך X24 1.5 ממ"ר.08.002.0070

150.009.001,350.00מ'כבל כנ"ל אולם בחתך X3 2.5 ממ"ר08.002.0080

250.0010.002,500.00מ'כנ"ל אולם בחתך 2.5X4 ממ"ר.08.002.0090

250.0011.002,750.00מ'כנ"ל אולם בחתך 2.5X5 ממ"ר.08.002.0100

150.0014.002,100.00מ'כנ"ל אולם בחתך 4X4 ממ"ר.08.002.0110

150.0035.005,250.00מ'כנ"ל אולם בחתך 5X10 ממ"ר.08.002.0120

150.0045.006,750.00מ'כנ"ל אולם בחתך 5X16 ממ"ר.08.002.0121

כבל טרמפוליסטי NA2XY 4X240 מושחל בצינור או/ו08.002.0130
מונח בתעלה ו/או בסולם כמפורט קומפ.

200.00110.0022,000.00מ'

כבל טרמופלסטי מסוג N2XCY בחתך 2.5X4 ממ"ר08.002.0140
מושחל בצינור ו\או מונח בתעלה, כמפורט קומפ.

10.0015.00150.00מ'

כבל טרמופלסטי מסוג N2XBY בחתך 4X16 ממ"ר08.002.0150
מושחל בצינור ו\או מונח בתעלה, כמפורט קומפ.

10.0068.00680.00מ'

כבל טרמופלסטי מסוג N2XBY בחתך 4X120 ממ"ר08.002.0151
מושחל בצינור ו\או מונח בתעלה, כמפורט קומפ.

200.00420.0084,000.00מ'

כבל גמיש HELUKABEL בחתך 1X3 ממ"ר, מתח בידוד08.002.0160
500 וולט. צבעוניים או ממוספרים במספרים בלתי

מחיקים וללא גיד הארקה.

250.006.001,500.00מ'

50.007.00350.00מ'כבל כנ"ל אולם בחתך 1X4 ממ"ר.08.002.0170

כבל מכשור מסוכך 87416 טלדור עם 2X16 AWG זוגות08.002.0180
גידים מסוכך ומפותל מונח בתעלה ו\או סולם כבלים,

ו/או מושחל בצנור, ואו מונח בחפירה, כמפורט,קומפ.

250.008.002,000.00מ'

כבל מסוכך כנ"ל אולם עם 4 זוגות גידים מפותלים08.002.0190
ומסוככים בניהם וסיכוך כללי.

400.0022.008,800.00מ'

כבל מסוכך כנ"ל אולם עם 8 זוגות גידים מפותלים08.002.0200
ומסוככים בניהם וסיכוך כללי.

50.0035.001,750.00מ'

כבל תקשורת CAT-7A להתקנה פנימית ו/או חיצונית,08.002.0210
מונח בתעלה ו\או סולם כבלים, ו/או מושחל בצנור, ואו

מונח בחפירה, כמפורט, קומפ.

150.008.001,200.00מ'

08.002.0220,SIEMENS מתוצרת PROFIBUS DP כבל תקשורת
מונח בתעלה ו\או סולם כבלים, ו/או מושחל בצנור, ואו

מונח בחפירה, כמפורט,קומפ.

25.007.00175.00מ'

כבל טלפון תת קרקעי עם ג'ל תקן בזק בעל 10 זוגות08.002.0230
מושחל בצנור, ואו מונח בחפירה, כמפורט,קומפ.

50.0012.00600.00מ'
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מוליך נחושת חשוף או מבודד שזור בחתך 16 ממ"ר08.002.0240
מונח בתעלה ו\או סולם כבלים, ו/או מושחל בצנור, ואו

מונח בחפירה, כמפורט,קומפ.

50.0012.00600.00מ'

25.0018.00450.00מ'כנ"ל אולם בחתך 25 ממ"ר.08.002.0250

250.0030.007,500.00מ'כנ"ל אולם בחתך 35 ממ"ר.08.002.0260

250.0080.0020,000.00מ'כנ"ל אולם בחתך 120 ממ"ר.08.002.0261

100.0090.009,000.00מ'כנ"ל אולם בחתך 150 ממ"ר.08.002.0270

כבלים מסוג עמיד באש NHXH FE180 E90 בחתך08.002.0280
3x2.5 ממ"ר מושחלים בצנורות ו/או מונחים בתעלות

ו/או על סולמות ו/או טמונים בקרקע.

25.0015.00375.00מ'

08.002.0290Multi-mode 10/100/1000 Gb כבל אופטי משוריין
להתקנה חיצונית עם 6 זוגות סיבים אופטיים, כמפורט

קומפ'.

10.0018.00180.00מ'

204,310.00סה"כ לכבלים ומוליכים

גופי תאורה08.003

ג.ת.פ. תוצרת געש דגם פאנל בק-לייט 60*60 ס"מ08.003.0010
40W להתקנה בתקרה אקוסטית או חיצונית, הכולל

דריבר ונורות לד תוצרת CREE או פילפס מערב אירופה
או ארצות הברית.

6.00250.001,500.00יח'

ג.ת.פ. תוצרת געש דגם דיסקוס לד 22 וואט, להתקנה08.003.0020
בתקרה אקוסטית או חיצונית, הכולל דריבר ונורות לד

תוצרת CREE או פילפס מערב אירופה או ארצות
הברית.

6.00220.001,320.00יח'

ג.ת.פ. תוצרת געש דגם נועם לד 48W התקנה על הקיר08.003.0030
IP65, אביזרי נירוסוטה, צבע לפי בחירת האדריכלית,

הכולל דריבר ונורות לד תוצרת CREE או פילפס מערב
אירופהאו ארצות הברית.

105.00200.0021,000.00יח'

ג.ת.פ. לתאורת חרום מואר כל הזמן מותקן על הקיר עם08.003.0040
לוח פרספקס בעובי 8 מ"מ ושלט לפי הנחיות יועץ

הבטיחות ונורות LED, זמן פעולה אוטונומי 120 דקות,
הכולל דריבר ונורות לד תוצרת CREE או פילפס מערב

אירופה או ארצות הברית.

10.00220.002,200.00יח'

ג.ת.פ. LED לחירום, 3W*2 חד תכליתי עם מנגנון08.003.0050
בדיקה אינטגראלי (ראה מפרט מיוחד) לפעולה

אוטומטית של 120 דקות, פיזור סימטרי בהתקנה
משוקעת (או גלויה, לפי החלטת המפקח), הכולל דריבר

ונורות לד תוצרת CREE או פילפס מערב אירופה או
ארצות הברית.

25.00250.006,250.00יח'
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ג.ת.פ. תוצרת געש דגם סטאר לד, 30 וואט , להתקנה08.003.0060
בתקרה אקוסטית או חיצונית, הכולל דריבר ונורות לד

תוצרת CREE או פילפס מערב אירופה או ארצות
הברית.

18.00450.008,100.00יח'

40,370.00סה"כ לגופי תאורה

נקודות חשמל08.004

נקודת מאור ע.ה.ט ו/או ת.ה.ט בכבל N2XY בחתך08.004.0020
3X1.5 ממ"ר, מונח בתעלה (התעלה תימדד בנפרד) ו\או

מושחל בצינור החל מלוח החשמל ועד הנקודה ובין
הנקודות, וכוללכל החיזוקים ואביזרי העזר הדרושים

קופסאות חיבורים ומעבר אטומות IP65, ומפסק יחיד
ו/או כפול,מוגן מים IP65 ע.ה.ט ו/או ת.ה.ט, כמפורט,

קומפ'.

130.00110.0014,300.00יח'

נקודת מפסק ו\או לחצן מואר להפעלת מעגלי פיקוד08.004.0030
ע.ה.ט ו/או ת.ה.ט בכבל N2XY בחתך עד 1.5X5ממ"ר

מונח בתעלה (התעלה תמדד בנפרד) ו\או מושחל
בצינור, החל מלוח החשמל ועד הנקודה, כולל כל

החיזוקים ואביזרי העזר הדרושים קופסאות חיבורים
ומעבר אטומות IP65, וכולל מפסק ו/או לחצן מוגן מים

IP65 ע.ה.ט ו/או ת.ה.ט, כמפורט, קומפ'.

15.00110.001,650.00יח'

08.004.00402.5X3 נקודת בית תקע ע.ה.ט ו/או ת.ה.ט, הכוללת כבל
N2XY ממ"ר מונח בתעלה (התעלה תמדד בנפרד) ו/או

מושחל בצינור, החל מלוח החשמל ועד לנקודה ובין
הנקודות, (בית התקע ימדד בנפרד), כולל כל אבזרי

העזר וקופסאות החיבורים, כמפורט קומפ'.

9.00120.001,080.00יח'

נקודת תקשורת ו/או טלפון ע.ה.ט ו/או ת.ה.ט הכוללת08.004.0050
כבל תקשורת CAT7 ו/או כבל טלפון 4 זוגות תקני, מונח
בתעלה (התעלה תמדד בנפרד) ו/או מושחל בצינור החל

ממסד התקשורת ו/או לוח הטלפון ועד הנקודה, ובית
CAT7 מתאים לתקן RJ45 תקע ע.ה.ט ו/או ת.ה.ט

לתקשורת, עם שקע RJ45 ו/או RJ11 לטלפון, מותקן
בנפרד ו/או משולב ביחידת רב בית תקע, כולל כל אבזרי

העזר וקופסאות החיבורים, כמפורט קומפ'.

3.00350.001,050.00יח'

08.004.00602.5X3 נקודה לדוד חימום מים ע.ה.ט הכוללת כבל
N2XY ממ"ר מונח בתעלה ו/או מושחל בצינור, החל

מלוח החשמל, כולל כל אבזרי העזר, קופסאות חיבורים,
ומפסק דו קוטבי 16 אמפר עם מנורת סימון ושעון מיתוג

וכולל חיבור הדוד ומפסק בטחון 16X2 אמפר, כמפורט
קומפ'.

1.00250.00250.00נק'

18,330.00סה"כ לנקודות חשמל

אביזרים08.005
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מפסק ביטחון לזרם נומימלי 25X3 אמפר עם מגע עזר08.005.0010
16X1 אמפר, וסידור נעילה ע"י מנעול, בקופסא פלסטית

משורינת אטומה IP65 מולר, כמפורט, קומפ'.

20.00250.005,000.00יח'

מפסק ביטחון כנ"ל אולם לזרם נומימלי 32X3 אמפר,08.005.0020
כמפורט, קומפ'.

1.00320.00320.00יח'

מפסק ביטחון עם זוג מגעי פיקוד 16X2 אמפר וסידור08.005.0030
נעילה ע"י מנעול, בקופסא פלסטית משורינת אטומה

IP65 מולר, כמפורט, קומפ'.

1.00170.00170.00יח'

לחצן חרום ( 16X2 (שיחרור בסיבוב) עם טבעת הגנה ,08.005.0040
בקופסא פלסטית משורינת אטומה IP65 שניידר,

כמפורט, קומפ'.

1.00268.00268.00יח'

יח' רב שקע כדוגמת ע.ד.א פלסט D20 ת.ה.ט עם 8 בתי08.005.0050
תקע 16X1 אמפר כ"א עם מכסה לבן ו/או אדום, 2 שקעי

תקשורת RG45 ו-2 שקעי טלפון RJ11 , כמפורט,
קומפ.

2.00393.00786.00יח'

יח' רב שקע כדוגמת ע.ד.א פלסט D17 ת.ה.ט עם 4 בתי08.005.0060
תקע 16X1 אמפר כ"א עם מכסה לבן ו/או אדום, 2 שקעי

תקשורת RG45 ו-2 שקעי טלפון RJ11 , כמפורט,
קומפ.

1.00368.00368.00יח'

תא פוטו-אלקטרי עם כיוון רגישות בקופסא פלסטית08.005.0070
אטומה עם הגנה בפני קרינה ישירה.

1.00455.00455.00יח'

7,367.00סה"כ לאביזרים

לוח חשמל.08.006

לוחות החשל ייענו לדרישות ת"י 61439-2 וישאו תו
תקן.

,35KA מפסקים יצוקים (מא"תיים) יהיו לזרם קצר
.10KA מפסקים זעירים (מא"זים) יהיו לזרם קצר

הערה: * כל לוחות חשמל יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי
61439-2 היצרן המרכיב יחזיק תעודה בתוקף של מכון
התקנים עם הזרם המתאים ועפ"י SYSTEM של יצרן
מקור שאושר ע"י מכון התקנים, כל הציוד יהיה תוצרת
אחידה כדוגמאת של ה-SYSTEM שיבחר חובה לאשר

תוכ' יצור הלוח אצל המתכנן לפני ביצוע הלוח.

הערה: חובה לסמן את הלוח בתו-תקן (מדבקה
המסופקת ע"י מכון התקנים)
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פנל הדלקות לרבות קופסת "גוויס" מודולרי/ות או קופסת08.006.0010
אלומיניום משוקעת או גלויה, מהדקי חיבור, פנל קדמי
בהתאם ("גויס" או אלומיניום מלוטש), מסילות לחיבור
ציוד, מעברי צנרת והארקה. ציוד המיתוג נמדד בנפרד.

המדידה לכל אביזר (קופסה) המיועד לתכולה של 6
אביזרי מפ"ז / לחצן תאורה.

1.00257.00257.00יח'

מערכת החלפה אוטומטית בין מקורות זינה, כמתואר08.006.0020
במיפרט, הכוללת חיגור מיכני, חיגור חשמלי, מערכת

בקרה מתועשת ("אמדר 530), ממסרי ומגעני עזר
במידת הצורך, בורר מישטר עבודה וכיו"ב. מאמ"תים

ראשיים ומנועים ו/או מגעני הספק נמדדים בנפרד.

1.006,050.006,050.00קומפ

מבנה עבור לוח חשמל עם מפ"ז ראשי (באחד השדות)08.006.0030
עד (וכולל) 1600 אמפר, פ"צ בהתאם למפרט הטכני

המיוחד, גישה מחזית בלבד, צבע אפוקסי בז'.

9.006,500.0058,500.00מ"ר

15.00450.006,750.00יח'מאמ"ת תלת קוטבי עם ויסות ליתרת זרם 0 עד 16 א'.08.006.0040

4.00550.002,200.00יח'מאמ"ת תלת קוטבי עם ויסות ליתרת זרם 16 עד 25 א'.08.006.0050

מאמ"ת 160*3 אמפר, ויסות ליתרת זרם 100 עד 08.006.0060160
א'.

2.00850.001,700.00יח'

מאמ"ת 250*3 אמפר, ויסות ליתרת זרם 200 עד 08.006.0070250
א'.

2.001,600.003,200.00יח'

מאמ"ת 630*3 אמפר, ויסות ליתרת זרם 400 עד 08.006.0080630
א'.

1.003,500.003,500.00יח'

מזב"א 1250*3 אמפר כולל הגנות אלקטרוניות, לשליפה,08.006.0090
ולרבות שתי מערכות מגעי עזר מחליפים, מגע תקלה,

מנוע להפעלה, מגע מנוע דרוך, סליל הפסקה, עגלת
שליפה.

2.0022,000.0044,000.00יח'

8.00280.002,240.00יח'מפ"ז בורר פיקוד 25 א', 4 מצבים 2 קוטבים08.006.0100

12.00350.004,200.00יח'מפ"ז בורר פיקוד 25 א', 4 מצבים 4 קוטבים08.006.0110

3.00250.00750.00יח'תוספת התקן נעילה למאמ"ת עד 630 אמפר, עם מנעול.08.006.0120

08.006.0130.(AC3) '3.00180.00540.00יח'מפסק זרם דגם "פקט" 25*3 א

תוספת עבור סליל הפסקה TC וכל החווט והחיבורים08.006.0140
כמתואר במיפרט.

22.00250.005,500.00יח'

מנורת סימון LED "גויס" או "ביטיצ'ינו" משוקעת בפנל08.006.0150
הדלקות או משולבת בלחצן או מפ"ז.

4.0080.00320.00יח'

08.006.0160.K או C או B 60.0070.004,200.00יח'מא"ז חד קוטבי 2 עד 25 א' סוג

08.006.0170.K או C או B 10.0080.00800.00יח'מא"ז חד קוטבי 32 עד 40 א' סוג
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08.006.0180.K או C או B 1.0090.0090.00יח'מא"ז דו קוטבי 2 עד 25 א' סוג

08.006.0190.K או C או B 10.00250.002,500.00יח'מא"ז תלת קוטבי 2 עד 25 א' סוג

08.006.0200.K או C או B 10.00280.002,800.00יח'מא"ז תלת קוטבי 32 עד 40 א' סוג

5.00550.002,750.00יח'ממסר פחת X 40 4 א', רגישות 0.03 אמפר.08.006.0210

תא פוטו אלקטרי מותקן בהתקנה חיצונית, עם הגנה08.006.0220
מקרינת אור ישירה מהשמש או מאמצעי תאורה

מלאכותיים, וחיבור ללוח לרבות מוליכים ומובילים.

1.00350.00350.00קומפ

מנתק מבטיחים גלילי כ.נ.ג. 100 ק"א, X 125 3 אמפר08.006.0230
כולל נתיכים ומגירת פתיחה על ציר.

1.00650.00650.00יח'

08.006.0240N.O.. 230 קטביםVAC, 4 26 אוVDC ממסר סוקט
230VAC לזרם נומינלי של 10 אמפר, סליל הפעלה ,N.C

או 24VDC לפי תכניות

25.00250.006,250.00יח'

מערכת בקרה להפעלת סלילי הפסקה בציוד מיתוג08.006.0250
מפקודות רכזת גילוי אש, ממשקים אופטיים, כמו

מתוצרת "מצג בקרה" עבור 12 כניסות ו- 12 יציאות
ולרבות מערכת אינטגרלית לאספקת מתח.

1.001,600.001,600.00קומפ

08.006.0260.AC3 -17.00280.004,760.00יח'מגעון תלת קוטבי עד 12 כ"ס, לזרם 20 א' ב

08.006.0270.AC3 -5.00950.004,750.00יח'מגעון תלת קוטבי עד 54 כ"ס, לזרם 80 א' ב

08.006.0280.AC3 -2.001,800.003,600.00יח'מגעון תלת קוטבי עד 110 כ"ס, לזרם 160 א' ב

30.00250.007,500.00יח'לחצן תלת קוטבי 6 א' 400 וולט קוטר 25 מ"מ.08.006.0290

לחצן תלת קוטבי 6 א' 400 וולט קוטר 25 מ"מ ננעל עם08.006.0300
הגנה נגד לחיצה מקרית.

10.00280.002,800.00יח'

5.0090.00450.00יח'לחצן חד קוטבי 6 א' 400 וולט קוטר 25 מ"מ.08.006.0310

2 לחצן ביחידה אחת דו קוטבי נתפס לחצן בצבע ירוק08.006.0320
להפעלה לחצן בצע אדום לכיבוי, 6 א' 400 וולט קוטר

25 מ"מ עם הגנה בחזית נגד לחיצה מקרית.

3.00150.00450.00יח'

מנורת סמון קוטר 10 מ"מ, בגוונים שונים עם נורה08.006.0330
מטיפוס MULTI-LED וציוד עזר לעבודה על מתחים

שונים.

50.0080.004,000.00יח'

זמזם ללוח, מותקן בחזית, לעבודה במתחים שונים08.006.0340
ובעוצמה של 98 ד"ב.

1.00180.00180.00יח'

שעון מיתוג חשמלי מודולרי אסטרונומי עם רזרבה08.006.0350
אוטונומית ל- 96 שעות, תוכנית יומית ושבועית.

1.001,600.001,600.00יח'
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מערכת הגנה מפני זרמי דלף, הכוללת משנה זרם08.006.0360
דיפרנציאלי מותקן על פסי צבירה (או כבלי כניסה,

בהתאם למקרה), ומערכת בקרה אלקטרונית מותאמת
למשני הזרם, עם אפשרות כיול ההשיה בתגובה וזרם

התגובה, מתוצרת "מרלאן ג'ראן".

1.002,800.002,800.00קומפ

רב מודד דיגיטלי "רמה SATEC135 "II ללוח כמתואר08.006.0370
במפרט המיוחד (רמת ביניים, תצוגת LED) לרבות משני

זרם, יציאת תקשורת לבקרה מרחוק וכל הדרוש
לפעולתו המושלמת.

6.002,600.0015,600.00קומפ

רב מודד דיגיטלי "רמה SATEC175E "I ללוח כמתואר08.006.0380
במפרט המיוחד (רמה גבוהה, תצוגת LED, לרבות

ניתוח הרמוניות) לרבות משני זרם, יציאת תקשורת
לבקרה מרחוק וכל הדרוש לפעולתו המושלמת.

1.002,900.002,900.00קומפ

קבל יבש 7.5 ק.ו.א.ר. במתח של 400 וולט, הפסדים08.006.0390
נמוכים תלת פאזי לעמידה במתח של 440 וולט עם נגדי
פריקה, מגען מיוחד לקבלים, מיועד לקבל הנ"ל ולרבות

מגען עזר לפריקה מהירה של הנגדים.

2.00800.001,600.00יח'

תוספת למחיר קבל 7.5 ק.ו.א.ר. עבור מערכת סינון08.006.0400
למניעת הרמוניות.

2.00800.001,600.00יח'

קבל יבש 15 ק.ו.א.ר. במתח של 400 וולט, הפסדים08.006.0410
נמוכים תלת פאזי לעמידה במתח של 440 וולט עם נגדי
פריקה, מגען מיוחד לקבלים, מיועד לקבל הנ"ל ולרבות

מגען עזרלפריקה מהירה של הנגדים.

1.001,800.001,800.00יח'

תוספת למחיר קבל 15 ק.ו.א.ר. עבור מערכת סינון08.006.0420
למניעת הרמוניות.

1.001,800.001,800.00יח'

קבל יבש 30 ק.ו.א.ר. במתח של 400 וולט, הפסדים08.006.0430
נמוכים תלת פאזי לעמידה במתח של 440 וולט עם נגדי
פריקה, מגען מיוחד לקבלים, מיועד לקבל הנ"ל ולרבות

מגען עזרלפריקה מהירה של הנגדים.

1.002,500.002,500.00יח'

תוספת למחיר קבל 30 ק.ו.א.ר. עבור מערכת סינון08.006.0440
למניעת הרמוניות.

1.002,500.002,500.00יח'

קבל יבש 60 ק.ו.א.ר. במתח של 400 וולט, הפסדים08.006.0450
נמוכים תלת פאזי לעמידה במתח של 440 וולט עם נגדי
פריקה, מגען מיוחד לקבלים, מיועד לקבל הנ"ל ולרבות

מגען עזרלפריקה מהירה של הנגדים.

2.004,500.009,000.00יח'

תוספת למחיר קבל 60 ק.ו.א.ר. עבור מערכת סינון08.006.0460
למניעת הרמוניות.

2.004,500.009,000.00יח'
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בקר כופל הספק 8 דרגות, כמתואר במפרט המיוחד08.006.0470
ולרבות משני זרם, עם יציאות לשמונה דרגות קבלים,

עם תצוגה לכופל הספק העומס, אופי העומס (השראי או
.(LED 8 נוריות) קיבולי), וכמות הדרישה לקבלים

1.002,500.002,500.00יח'

1.001,250.001,250.00יח'שנאי למתחים 400/230V, עד 750 ו.א.08.006.0480

כליא ברק Class 1 לפסי צבירה בלוח, מתוצרת "שניידר08.006.0490
אלקטריק" א.ש.ע. לפריקת עד 60 ק.א. בכל קוטב, מתח

שיורי של 4 ק.ו., ולרבות מגע עזר מחווט למהדקי
פיקוד. המחיר לכל ארבע קוטבים.

1.003,500.003,500.00יח'

מהדק משולב נתיך 0.1A על פס דין למתכים עד 08.006.0500230
VAC לרבות כל האביזרים לקבלת העבודה בשלמותה

כמפורט בתכניות, צבע מהדק לפי תכניות.

200.00180.0036,000.00יח'

מהדק מגן מתח יתר 26VDC על פס דין כמפורט08.006.0510
בתכניות לרבות כל האביזרים הנדרשים לקבלת העבודה

בשלמותה.

200.0095.0019,000.00יח'

305,137.00סה"כ ללוח חשמל.

חיבורים08.007

התקנה וחיבור אביזר בקרה ו/או פיקוד עד 3 גידים,08.007.0010
כמפורט קומפ'.

10.0081.00810.00קומפ

התקנה וחיבור אביזר בקרה ו/או פיקוד עד 08.007.00205
גידים,בקופסא פלסטית משורינת אטומה, כמפורט

קומפ'.

10.00112.001,120.00קומפ

התקנה וחיבור אביזר בקרה ו/או פיקוד עד 08.007.003014
גידים,בקופסא פלסטית משורינת אטומה, כמפורט

קומפ'.

10.00165.001,650.00קומפ

התקנה וחיבור לוח הפעלה ו/או פיקוד חד פאזי עד 08.007.00405
גידים, כמפורט קומפ'.

5.00161.00805.00קומפ

התקנה וחיבור אביזר בקרה אנלוגי בכבל מסוכך עד 08.007.00502
גידים, כמפורט קומפ'.

12.0081.00972.00קומפ

התקנה וחיבור אביזר בקרה אנלוגי בכבל מסוכך עד 08.007.00604
גידים, כמפורט קומפ'.

16.0081.001,296.00קומפ

חיבור מפעיל לברז עם כניסה ויציאה מסוג08.007.0070
PROFIBUS-DP כולל המתאם כמפורט קומפ'.

3.00161.00483.00יח'

15.00112.001,680.00יח'חיבור מנוע ו/או הזנה ללוח עד 3 קוו"ט, כמפורט קומפ'.08.007.0080

1.00112.00112.00יח'חיבור מנוע ו/או הזנה ללוח עד 6 קוו"ט, כמפורט קומפ'.08.007.0090
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חיבור מנוע ו/או הזנה ללוח עד 40 קוו"ט, כמפורט08.007.0100
קומפ'.

1.00210.00210.00יח'

חיבור מנוע ו/או הזנה ללוח עד 280 קוו"ט, כמפורט08.007.0101
קומפ'.

3.00850.002,550.00יח'

הובלה העמדה חיבור והפעלת לוח ראשי, כמפורט,08.007.0110
קומפ'.

1.002,500.002,500.00קומפ

1.002,500.002,500.00קומפכנ"ל לוח וסתי מהירות כמפורט, קומפ'.08.007.0120

1.00800.00800.00קומפכנ"ל לוח קבלים כמפורט, קומפ'.08.007.0130

1.00650.00650.00קומפכנ"ל לוח שרות ראשי כמפורט, קומפ'.08.007.0140

18,138.00סה"כ לחיבורים

הארקות +שונות08.008

טבעת הארקת יסוד מברזל בהתאם לחוק החשמל.08.008.0010
ובהתאם לתוכניות

1.007,500.007,500.00קומפ

קופסאות על הקיר עבור "יציאות החוץ" מהארקת היסוד,08.008.0020
לרבות החיבורים והשילוט.

6.00280.001,680.00יח'

אלקטרודת הארקה 3 מטר באדמה לרבות שוחת ביקורת08.008.0030
לאלקטרודת הארקה קוטר 40 ס"מ מבטון.

4.00750.003,000.00יח'

פס השואת פוטנציאלים בחתך 40x5 ובאורך 0.5 מ',08.008.0040
כולל ברגים, אומים ודסקיות קוניות מצופים קדמיום כל

5 ס"מ, מותקן לקיר עם מבודדים, כמפורט,קומפ.

1.00250.00250.00קומפ

הארקה קונסטרוקציה ו\או תעלות כבלים, ו\או מכונות,08.008.0050
בהתאם לחוק ובאישור המתכנן, במוליך עד 16 ממ"ר

כולל שילות הארקה, ברגים, אומים, גישורים,וחיבור לפס
הארקות ראשי/קומתי, שילוט "הארקה לא לפרק" ,

כמפורט, קומפ'.

5.00150.00750.00נק'

איטום מעברי כבלים בחומר מעקב בעירה, כולל איטום08.008.0060
לוחות וכניסות כבלים בלוחות למניעת כניסת מכרסמים,

ואבק ובהתאם להוראות כיבוי אש לפי מ"ר פתח
איטום.כולל מריחת הכבלים בחומר מעקב בעירה משני

הצדדים באורך של 1 מטר לפחות.

3.00250.00750.00מ"ר

חציבה או קידוח בקיר בטון ו/או תקרת בטון בעובי כל08.008.0070
שהוא בקוטר עד "4, כמפורט, קומפ.

2.00450.00900.00קומפ

חציבה או קידוח בקיר בלוקים בקוטר עד "4 עבור08.008.0080
מעברי כבלים.

2.00350.00700.00קומפ

15,530.00סה"כ להארקות +שונות
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לוח ממירי תדר08.010

מבנה לוח חשמל לוסתי מהירות בנוי מארונות פח08.010.0010
כדוגמת תמחש רוחב 3 מטר עומק 70 ס"מ גובה 220

ס"מ, מחולק לתאים של 100 ס"מ, ללא דלתות, כולל כל
אביזרי העזרוחיזוקים הדרושים ומיועד לציוד שימדד

להלן בנפרד. כמפורט קומפ'.

1.004,500.004,500.00קומפ

08.010.0020ABB 250 אמפר, תוצרתKW, 542 ממיר תדר הספק
IP55 ABB ACS 5 - 250 KW 880-04-585A- דגם

E210+H381+J414+P90+4 כולל שכבת לקה על כל
5FILTER,CAT C3 , ENV., הכרטיסים הפנימים

EARTHED/UNEARTHED NETWORK E210 ,
POWER CABLING PANEL IP20 H381 ,

INTEGRATED CONTROL PANEL HOLDER J414,
-INTEGRATEDCONTROL UNITP90EMC/RFI

3.0045,000.00135,000.00יח'

08.010.0030ACS-550 הנחה עבור שינוי הדגם לדגם זהה אך
ההנחה תינתן באחוזים - לא יפחת מ- 10%

-3.004,500.00-13,500.00יח'

פוטנציומטר ABB עבור הממירים המאופיינים בפרק08.010.0040
הנ"ל 1 עד 200 קילו אום ידני, מותקן בחצית הדלת ליד

לחצן הפעלה.

3.00350.001,050.00יח'

127,050.00סה"כ ללוח ממירי תדר

קופסאות חיבורים וארונות תקשורת08.011

ארון חיבורים JB אטומה IP65 בנוי מארון פוליאסטר08.011.0010
משוריין עם דלת וידית פתיחה מרכזית עם נעילה, עד
30 מהדקי מסילה תלת קומתיים, כולל פלנש לכניסת

כבלים ללוח מצידו התחתון, מחברי אנטיגרון וכולל את
כל החיזוקים ואביזרי העזר הדרושים, מקום שמור של

% 25 לתוספות בשטח,וחיבורי הכבלים הנכנסים
והיוצאים, כמפורט, קומפ.

3.00950.002,850.00יח'

ארון JB כנ"ל אולם אולם עבור עד 20 מהדקי מסילה08.011.0020
תלת קומתיים.

3.00750.002,250.00יח'

ארון JB כנ"ל אולם אולם עבור עד 15 מהדקי מסילה08.011.0030
תלת קומתיים.

8.00450.003,600.00יח'

ארון JB כנ"ל אולם אולם עבור עד 6 מהדקי מסילה תלת08.011.0040
קומתיים.

1.00400.00400.00יח'

קופסת חיבורים פלסטית משורינת אטומה IP65 במידות08.011.0050
10X10 ס"מ עם מהדקים, כמפורט, קומפ.

2.0080.00160.00יח'

08.011.006015X10 קופסת חיבורים פלסטית כנ"ל אולם במידות
ס"מ, כמפורט, קומפ.

2.00150.00300.00יח'
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קופסת חיבורים כנ"ל אולם במידות 32X25 ס"מ וכוללת08.011.0070
עד 5 מהדקי מסילה 4 ממ"ר, מפסק בטחון 25X3 אמפר,

כמפורט קומפ.

2.00250.00500.00יח'

2.0010.0020.00יח'תוספת מהדק תלת קומתי ב-JB כולל חיבורי הכבלים08.011.0080

תוספת במפעל ו/או בשטח של ספק כח 230/24 וולט 08.011.009010
.JB-10 אמפר, בX1 אמפר, ומא"ז עד

1.00650.00650.00יח'

08.011.010016X1 תוספת במפעל ו/או בשטח של לחצן פיקוד מואר
.JB-ב ,IP65 אמפר, אטום

1.00130.00130.00יח'

תוספת במפעל ו/או בשטח של לחצן ו/או מפסק פיקוד08.011.0110
.JB-ב ,IP65 16 אמפר, אטוםX1

1.00128.00128.00יח'

תוספת במפעל ו/או בשטח של מנורת סימון מולטי לד08.011.0120
.JB-ב ,IP65 למתח כנדרש, אטום

1.00128.00128.00יח'

מסד תקשורת כנ"ל אולם במידות 70X70X160 עם08.011.0130
דלתות , להתקנת ציוד "19 מתוצרת ריטל כולל יח' בתי

תקע עם 6 בתי תקע 3X16 אמפר, כמפורט קומפ'.

1.003,050.003,050.00יח'

Patch Panel ל-24 כניסות RJ45 מתוצרת 3M מותקן08.011.0140
במסד התקשורת,כמפורט, קומפ'.

1.00650.00650.00יח'

Patch Panel ל-24 גידים אופטיים, מתוצרת 3M מותקן08.011.0150
במסד התקשורת,כולל כל המתאמים הדרושים, כמפורט,

קומפ'.

1.00650.00650.00יח'

מתג ל-24 ערוצים Ethernet 10/100/1000 Gb, סוג08.011.0160
POE, מתוצרת HP אקטיבי, מותקן במסד התקשורת,

כמפורט, קומפ'.

1.002,500.002,500.00יח'

17,966.00סה"כ לקופסאות חיבורים וארונות תקשורת

מיתקן דיזל גנרטור08.013

אספקה בלבד, של יחידת דיזל גנרטור מושלמת, בהספק08.013.0010
נומינלי של 630 קוו"א במקדם הספק של 0.8, לרבות כל

האביזרים כמתואר, בחצרו של ספק הציוד, לאחר
תשלום כל ההוצאות הנלוות כגון מסים, היטלים,

ביטוחים, וכדומה, בדוקה ומאושרת להתקנה באתר,
לרבות כל ההכנות להובלה לאתר.

1.00280,000.00280,000.00קומפ

קבלת היחידה בחצר הספק, העמסה, הובלה, פריקה,08.013.0020
העמדה על מקומה המיועד באתר לרבות כל אמצעי

השינוע הדרושים.

1.007,000.007,000.00קומפ

1.003,000.003,000.00קומפלוח פיקוד ובקרה ממוחשב לגנרטור, כמתואר במיפרט.08.013.0030
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מפסק חרום להדממת היחידה, מותקן מחוץ לחדר, כמו08.013.0040
מתוצרת "טלמכניק" עם זכוכית לשבירה וסימון "אש",

כולל חווט, צנרת, וחיבור ליחידה.

1.00150.00150.00קומפ

חיבורי חשמל מושלמים לחיבור בין מערכות הפיקוד,08.013.0050
הרגשים, לוח הפיקוד (לרבות מפסק היציאה) וכו'

1.00250.00250.00קומפ

מערכת כיבוי אש באבקה לרבות מיכל עצמאי וחישן08.013.0060
הפעלה, תלוי מעל הגנרטור או מיכל הדלק היומי.

2.00350.00700.00קומפ

מערכת (צנרת, מתלים, אוגנים, בידוד וכיו"ב) פליטת08.013.0070
גזים מהדיזל גנרטור לרבות צינור פליטה בקוטר "12,
וכל האמור במפרט לרבות ציפוי צנרת הפליטה בתוך

החדר בצמרסלעים ובכיסוי פח מגולוון, מתלים לתיקרה
עם קפיצים, פתח יציאה בקיר ושיקומו. דוד השתקה

נמדד בנפרד.

12.00850.0010,200.00מ'

תעלת פליטה לאויר חם מהרדיאטור ועד המשתיק08.013.0080
וסגירת הפתח העודף שמסביב לרדיאטור בבד חסין אש

ולרבות כיסוי פח מגולוון ליתרת הפתח.

1.001,900.001,900.00קומפ

מיכל דלק יומי בקיבול 2000 ליטר, לרבות כל הצנרת08.013.0090
הפנימית לעבודה עם גנרטור אחד/שני גנרטורים

כמתואר, אוגנים, אטמים, פקקים, מאצרה, בסיס למיכל
ושילוט. כולל מילוי ראשוני - מיכל מלא

1.0010,000.0010,000.00קומפ

מערכת התראה אוטומטית למיכל מלא, מיועדת לטכנאי08.013.0100
הדלק בשעת מילוי המיכל. המערכת כוללת מצוף במיכל
הדלק, מערכת פיקוד להפעלת ההתראה על מיכל מלא,

קוי חיבור פנימיים וקווי חיבור עד נקודת המילוי, קופסת
התראה הכוללת נורית ציון "מיכל מלא", זמזם "מיכל

מלא" ולחצן השתקת זמזם הכל בקופסה אטומה מוגנת
מים IP56 . המחירלרבות קוי החיבור (מובלים וכבילים)

1.001,500.001,500.00קומפ

מים IP56 . המחירלרבות קוי החיבור (מובלים וכבילים)
קומפלט.

מד גובה לדלק מכוייל למאות ליטרים מטיפוס מכני שקוף08.013.0110
מזכוכית, מותקן בדופן המיכל.

1.00450.00450.00יח'

מד גובה סיפרתי לדלק לרבות יציאת תקשורת למערכת08.013.0120
בקרת מבנה.

1.00650.00650.00יח'

מיכסה פח מגולוון לכיסוי צנרת דלק, בעובי 2 מ"מ,08.013.0130
מעוצב ומחוזק.

10.00150.001,500.00מ"ר

3.00650.001,950.00יח'מצוף בקבוק לדלק מותקן במיכל דלק יומי.08.013.0140

משאבת יד "1 תוצרת "מיגן", דגם 1051, כולל צינור08.013.0150
גמיש "1 באורך של 2.5 מ' עם מסנן נירוסטה בקצה וכל

האביזרים הדרושים כולל גם צינור שחור ללא תפר
באורךשל 3 מטר - לחיבור אל מיכל יומי - לרבות

רקורדים וציוד העזר.

1.00750.00750.00קומפ

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מסנן דלק ביציאה ממיכל דלק, לרבות התקן להתקנתו08.013.0160
צמוד לקיר , כנדרש במפרט הטכני.

1.00650.00650.00קומפ

צינור נשם אגן השמן. הצינור בקוטר "2 גמיש עד08.013.0170
הריצפה ומתכתי קשיח בקוטר "2 על גבי הריצפה.

חיבור אל מחוץ לתחנה כולל גם עיגון הצינור וסיומת
באמצעות רשת מגן נירוסטה 40 מאש וחבקים
מנירוסטה נגד חרקים. הצינור באורך 5 מטר.

1.00280.00280.00קומפ

מילוי שמנים ראשוני לדיזל גנרטור כולל גם אספקת08.013.0180
השמן.

1.002,500.002,500.00קומפ

מד גובה מים מתוצרת מרפי דגם EL 150 המכשיר08.013.0190
יחוזק לקיר ויחובר באמצעות צנרת נחושת בקוטר "1/2
ו- "1 לחלק העליון והתחתון של המצנן. כולל גם חיבורי

החשמל.

1.001,400.001,400.00קומפ

מילוי המצנן במים והוספת חומר למי מנוע "קולנט08.013.0200
אינהיביטור" בכמות בהתאם להוראות היצרן.

1.00350.00350.00קומפ

מעמד למצברים מברזל זוית 40X40X5 מ"מ צבוע שתי08.013.0210
שכבות יסוד ושלוש שכבות צבע שחור עמיד בפני

חומצות, לרבות תחתית ומכסה מעץ בוק חדש מלא
בעובי 3 ס"מ ספוג בצבע שחור עמיד בפני חומצות.

המעמד יהיה בהתאם למידות המצברים לרבות סימון
בשבלונה על מכסה המעמד באותיות בצבע לבן בגודל 3

ס"מ "וודא חיבור קוטביות נכונה".

1.00550.00550.00קומפ

הפעלה והרצת הדיזל גנרטור על כל מערכותיו השונות08.013.0220
בחצר הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח, עם עומס

דמה ולרבות אספקת עומס דמה.

1.001,500.001,500.00קומפ

הפעלה והרצת הדיזל גנרטור באתר על כל מערכותיו08.013.0230
השונות עד לקבלתו הסופית ולשביעות רצונו של

המפקח, עם עומס דמה ולרבות אספקת עומס דמה וכל
עבודות החשמל הקבועות והזמניות ליישום הניסוי.

1.001,600.001,600.00קומפ

סימון ושילוט כל מערכות חדר הגנרטור כמתואר08.013.0240
במיפרט.

1.00450.00450.00קומפ

משתיק קול לגנרטור עם ניחות DB 30 - להתקנה בטור08.013.0250
עם צנרת הפליטה ומוצא הגזים של הגנרטור. חיבורים

למבנה עם מתלים קפיציים כנדרש.

1.005,000.005,000.00קומפ

תיכנון יצור אספקה והתקנה של מערכת השתקת רעש08.013.0260
מושלמת לחדר האנרגיה על מערכותיו , לרבות השתקת
רעש מפתחי האויר (כניסה ויציאה). המערכת תבטיח כל

המתואר במיפרט הטכני המיוחד, לרבות איטום
המשתיקים / הפתחים למניעת חדירת מים, רשת

למניעת חדירת בעלי חיים וכיו"ב.

1.0015,000.0015,000.00קומפ

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

חיבור המתנע והמצברים במוליכי נאופרן גמישים בחתך08.013.0270
120 ממ"ר (צבעים שחור ואדום).

1.00450.00450.00קומפ

צופר תקלה בגנרטור ל- DB 100 למרחק 3 מטר - אור08.013.0280
קולי, מוגן בפני מים.

1.00450.00450.00יח'

פס הארקה משני מנחושת (50X5) מ"מ באורך 50 ס"מ,08.013.0290
לרבות מבודדים, ברגים, שילוט וכל ציוד העזר.

1.00280.00280.00קומפ

תיאום העבודה והזמנת בדיקה מטעם נציגי ספק08.013.0300
הגנרטור לכל שלב של העבודה, ולרבות אישור בכתב

לכל שלב, לרבות ביקור מקדים והוראות בכתב להעמדת
היחידה, אישור איכות ההתקנה (בכתב), והשתתפות

בבדיקות הקבלה ואישור קבלה בכתב (מאת נציגי ספק
הגנרטור כאמור) של המערכת הפועלת .

1.001,200.001,200.00קומפ

הזמנת בדיקה מטעם משרד העבודה לאישור מיכלי דלק08.013.0310
ומתקן אלקטרומכני - לרבות ביצוע התשלום.

1.001,200.001,200.00קומפ

הזמנת בדיקה מטעם משרד האנרגיה לאישור הגנרטור08.013.0320
על מערכותיו לרבות התשלום.

1.001,200.001,200.00קומפ

354,060.00סה"כ למיתקן דיזל גנרטור

לוח בקר08.014

מבנה לוח בקר מפח מגולוון כדוגמת M מתוצרת תמח"ש08.014.0010
,כולל כל חיווט הכרטיסים למהדקים וכל אביזרי העזר
והחיזוקים הדרושים , כמפורט קומפ' לקבלת עבודה

בשלמותה.

1.602,200.003,520.00מ"ר

התקנה בלבד של תושבת ראשונית מיועדת לבקר, ספק08.014.0020
כח ו-16 כרטיסים.

1.00350.00350.00יח'

התקנה בלבד של תושבת משנית מיועדת ל-08.014.003016
כרטיסים. וכולל חיבור כבלי התקשורת לבסיס הקודם.

1.00350.00350.00יח'

2.00180.00360.00יח'התקנה וחיווט של בקר מתוכנת שיסופק ע"י אחרים.08.014.0040

2.00150.00300.00יח'התקנה וחיווט של ספק כח לבקר שיסופק ע"י אחרים.08.014.0050

1.00240.00240.00יח'התקנה וחיווט של כרטיס תקשורת, שיסופק ע"י אחרים.08.014.0060

התקנה וחיווט של כרטיס כניסות ל-32 כניסות למתח 08.014.006124
וולט ז"י ו/או 230 וולט ז"ח, כולל מהדקים תלת

קומתיים,כמפורט,קומפ'.

4.00850.003,400.00יח'

התקנה וחיווט של כרטיס כניסות ל-16 כניסות למתח 08.014.007024
וולט ז"י ו/או 230 וולט ז"ח, כולל מהדקים תלת

קומתיים,כמפורט,קומפ'.

3.00750.002,250.00יח'

עירית שדרות
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התקנה וחיווט של כרטיס יציאות ל-16 יציאות למתח 08.014.008024
וולט ז"י ו/או 230 וולט ז"ח ו/או מגעים יבשים, כולל

מהדקים תלת קומתיים,כמפורט,קומפ'.

3.00650.001,950.00יח'

התקנה וחיווט של כרטיס כניסה אנלוגי עם 8 כניסות, -08.014.00904
20mA ו/או 1-5 וולט שיסופק ע"י אחרים. כולל מהדקים

תלת קומתיים, כמפורט, קומפ'.

4.00550.002,200.00יח'

התקנה וחיווט של כרטיס יציאה אנלוגי עם 4 יציאות, -08.014.01004
20mA ו/או 1-5 וולט שיסופק ע"י אחרים. כולל מהדקים

תלת קומתיים, כמפורט, קומפ'.

4.00500.002,000.00יח'

2.00650.001,300.00יח'ספק כח מיוצב 24 וולט 10 אמפר מתוצרת טלמכניק.08.014.0110

מאורר "6 בלוח החשמל ליניקה. עם תריס לכניסת08.014.0120
האויר.

2.00350.00700.00יח'

מפסק אוטומטי זעיר לזרם נומינלי עד 1x25 אמפר,08.014.0130
כושר ניתוק 10 קילו אמפר ב-400 וולט

10.0035.00350.00יח'

1.0065.0065.00יח'זוג שקעים 16X1 אמפר עה"ט.08.014.0140

08.014.0150RG45 3.0050.00150.00יח'שקע תקשורת

מנתק נתיכים גליליים 2X25Aמודולרי כולל שני נתיכי08.014.0160
16-32A חרסינה

1.00120.00120.00קומפ

08.014.0170B,C,Z מסוגIK=10KA מפסק ח"א עם מגעים מכוסים
16-1A לתחומים

26.0070.001,820.00קומפ

מגן מתח יתר ראשי להגנת מתחי יתר שיחובר לפסי08.014.0180
חלוקה ל VF-24VDC 26VDC תוצרת "אובו" או ש"ע

2.00280.00560.00קומפ

מגן מתח יתר ראשי להגנת מתחי יתר שיחובר להזנת08.014.0190
VF-230VAC 230VAC תוצרת "אובו" או ש"ע

4.00280.001,120.00קומפ

בית לנתיך זכוכית מודולרי עם LEDהמסמן שריפת נתיך08.014.0200
כדוגמת "פוניקס " או ש"ע כולל נתיך זכוכית לתחום

0.03-6A

300.0045.0013,500.00קומפ

מהדק כולא ברק/סופרסור מגן מתח יתר לכניסות מתח08.014.0210
26VDC

150.0045.006,750.00קומפ

מתמר מתח מצברים כדוגמת DCT-3 תוצרת קונלאב או08.014.0220
ש"ע למדידת מתח מצברים . תחום 0-30VDC ומוצא -4

20mA

2.00650.001,300.00קומפ

לחצן RESETקוטר 22או 16מ"מ עם מגע N.Oלהתקנה08.014.0230
על הדלת .

1.0060.0060.00קומפ

08.014.02403X32A מפסק בורר שלושה מצבים שלוש קומות
להתקנה על הדלת .

1.00180.00180.00קומפ

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות

עמוד 01/07/202130

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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מפסק בורר 16Aמצב אחד קומה אחת להתקנה על08.014.0250
הדלת .

2.0080.00160.00קומפ

צג דגיטלי למתח מצברים במידות 48X96 מ"מ . ההזנה08.014.0260
למכשיר הינה במתח הנמדד להתקנה על הדלת .

1.00250.00250.00קומפ

נורת סימון LEDקוטר 22או 16מ"מ לסימון תקלה במתח08.014.0270
26VACלהתקנה על הדלת .

4.0080.00320.00קומפ

08.014.028010A C.O עם 3מגעיםC D26V 6.00160.00960.00קומפממסר פיקוד

08.014.029010A C.O עם 2מגעיםC A230V 4.00135.00540.00קומפממסר פיקוד

ציוד כולא ברק/סופרסור מגן מתח יתר לכניסות08.014.0300
אנאלוגיות MGD תוצרת מגטרון

22.00180.003,960.00קומפ

08.014.031010A 26.7 לVDC - 230 לVAC - מAC/DC 2.00650.001,300.00קומפספק מיוצב

08.014.032020A 26.7 לVDC - 230 לVAC - מAC/DC 1.00850.00850.00קומפספק מיוצב

08.014.033040A VDC-.726 230 לVAC - מAC/DC 1.001,200.001,200.00קומפספק מיוצב

08.014.034026.7VDC - 230 לVAC - מAC/DC ספק מטען מצברים
10A לזרם

1.002,500.002,500.00קומפ

1.001,800.001,800.00קומפזוג מצברים 100A/h ללא טיפול08.014.0350

1.00350.00350.00קומפסטנד מתכתי להתקנת ספק מטען מצברים הנ"ל .08.014.0360

1.00350.00350.00קומפסטנד מתכתי להתקנת שני המצברים הנ"ל .08.014.0370

מערכת אל פסק 5KVA לשעתיים כולל כל ציוד העזר08.014.0380
והכבלים הנדרשים .

1.006,000.006,000.00קומפ

1.00800.00800.00קומפלוח חשמל לחלוקת מתחי אל פסק כמוראה בתוכניות08.014.0390

66,235.00סה"כ ללוח בקר

מערכת בקרה08.015

08.015.00102MB FLASH MEMORY בקר מתוכנת בעל זיכרון
RAM 128K, תוצרת סימנס S7-315-2/PN/DP או

A.B/CONTROLLOGIX או MODICON PREMIUM
כולל 5 פורטים לתקשורת אינטגרליים אוכרטיסים

נוספים לפי הפירוט הבא: א. ערוץ תכנות למחשב ב.
ערוץ ETHERNET-MODBUS TCP/IP ג. ערוץ

MODBUS RS485, ד. ערוץ חיבור ליח' תצוגה. ה.
ערוץ שמור נוסף על פי בחירת המזמין. כולל ספק כח
24VDC ובסיס להתקנת 10 כרטיסים כולל כל מתאמי

התקשורת הנדרשים לפי תוכנית מותקן ומחווט כמפורט
קומפלט (לא כולל כרטיסים).

1.008,000.008,000.00יח'

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות

עמוד 01/07/202131

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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תוספת למחיר הבקר הנ"ל עבור בסיס הרחבה לעוד 08.015.002010
כרטיסים כולל ספק כח נוסף, כרטיסי תקשורת וכבל

תקשורת בין שני הבסיסים קומפלט.

1.004,500.004,500.00יח'

כרטיס 8 כניסות אנלוגיות 4-20MA מבודדות לבקר כולל08.015.0040
התקנה כמפורט קומפלט.

4.002,200.008,800.00יח'

כרטיס 4 יציאות אנלוגיות 4-20MA מבודדות לבקר08.015.0041
מותקן כמפורט קומפלט.

4.001,800.007,200.00יח'

כרטיס 32 כניסות דיסקרטיות, 24VDC, לבקר כולל08.015.0050
התקנה כמפורט קומפלט

5.002,800.0014,000.00יח'

כרטיס 8 יציאות ממסר נפרדות,24V DC, לבקר כולל08.015.0060
התקנה כמפורט קומפלט

5.002,200.0011,000.00יח'

08.015.0080TOUCH SCREEN "10 , יחידת תצוגה לבקר הנ"ל
תוצרת סימנס או UNIOP צבעונית בשפה עברית כולל
כבל אורגינלי עבורה כולל התקנה כמפורט, כולל כרטיס

זכרון 1 ג'יגה.

1.002,800.002,800.00יח'

08.015.0100Intel Core i7 Dell Precision 3640 PM- מחשב
RD33-12436, כונן 1.44 מסך LED דק צבעוני "32 +
כרטיס מסך 1000GB+ 128MB+ עכבר + לוח מקשים

+ רמקולים + מגבר + מיקרופון ח. כרטיס תקשורת
0MBIT10/10 + יציאות USB מלפנים ומאחור + י. צורב

WIN -10 י"א. מערכת הפעלה BIT 128 כרטיס קול +
י"ב. תוכנת אנטי-וירוס NORTON או ש"ע לשנה הכל

מחווט מותקן ומחובר.

1.009,000.009,000.00יח'

08.015.0110BROTHER MFC- מדפסת לייזר צבעונית תוצרת
L5750DW כולל אופציה להזנת דפים רציפים או בודדים

A4 דף

1.002,500.002,500.00יח'

תוכנת בקרה ותצוגה HMI למערכת ההפעלה הנ"ל כולל08.015.0120
תמיכה בעברית במבנה שרת + 3 לקוחות מאפשרת
גישה מרחוק דרך האינטרנט כולל פרוטוקול מתאים

עבור רשת הבקרים ורבי המודדים דוגמאת:
SIMPLICITY או CLEAR CONTROL מיועדת ל

1500 נתונים מותאמת לרשת הבקרה קומפ'

1.006,500.006,500.00קומפ

מערכת לאיסוף וניתוח נתונים המאפשר הצגה וניתוח08.015.0130
SQL שמירת נתונים בבסיס נתונים .WEB ע"י מערכת

סטנדרטי. נתונים טיפוליים מסוגים שונים כגון: מדידות,
אירועים, תקלות, סטטוסים, כמויות וכו', מותאמת לשני

השרתים.

1.004,500.004,500.00קומפ

תוכנה להעברת הודעות SMS מתוכנת HMI ל 08.015.01405
HMI טלפונים סלולריים כולל גישה ושינוי ערכים ב

דוגמאת DART או ש"ע

1.00550.00550.00יח'

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות

עמוד 01/07/202132

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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כתיבת תוכנה לבקר עבור 1 כניסה/יציאה כולל חלקה08.015.0150
בהשתתפות בהגדרת אלגוריטים הבקרה, עבודות תוכנה

לתפעול ראשוני של הבקר וחיבורו לרשת התקשורת,
הפעלה ןהרצה באתר כלל שידרש כולל ביצוע שינויים עד

להשלמת המערכת ותיעוד מלא של התוכנה לאחר גמר
ההפעלות (לפי מחיר יסוד לוח. כניסה או יציאה לוגית

של - 250 ש"ח) הכל מושלם כמפורט קומפ'

200.00260.0052,000.00קומפ

כנ"ל אולם עבור 1 כניסה/יציאה אנלוגיות (מחיר יסוד08.015.0160
לכניסה יציאה - 450 ש"ח) כמפורט קומפ'

28.00460.0012,880.00קומפ

כתיבת תוכנה עבור מערכת מסך גראפי תפעולי אחד ב:08.015.0170
HMI במחיר בסיס למסך קומפלט 1,800 ש"ח, כמפורט

קומפ'

8.001,900.0015,200.00קומפ

כתיבת תכנה התראה ו/או הודעה אחת, לפי מחיר בסיס08.015.0180
של 30 ש"ח, כמפורט קומפ'

5.0035.00175.00יח'

חבור רב מודד מסוג SATEC אל הבקר כולל רכיב08.015.0190
אפליקציה להעברת נתונים מהרב מודד ע"י רגיסטרים

אל מרכז הבקרה באופן מושלם קומפ'

9.00650.005,850.00יח'

חבור לוח תהליך מסופק ע"י אחרים בבקשות08.015.0200
TCP/IP או RS485 בפורט PROFIMUS או MODBUS
כולל רכיב אפליקציה להעברת נתונים קומפ' ע"י רגיסטר

אל מערכת HMI מקומית ואל מרכז הבקרה באופן
מושלם קומפ' (לוח סינון, לוח מגוב מיכני, לוח תהליך

וכו' )

2.00950.001,900.00קומפ

אספקה והתקנה של תוכנה לצפיה מרחוק דרך רשת08.015.0210
האיטרנט אל מוקד ראשי ע"י מחשב נייד

1.002,800.002,800.00יח'

170,155.00סה"כ למערכת בקרה

מערכת אזעקה08.016

אספקה התקנה מערכת אזעקה עבור 60 אזורים חברת08.016.0010
RXN410 פימא דגם

1.003,000.003,000.00קומפ

אספקה התקנה גלאי נפח עבור מערכת הנ"ל כולל08.016.0020
הנחת/השחלת כבלים

18.00320.005,760.00יח'

אספקה התקנה מגנט כבד עבור מערכת הנ"ל כולל08.016.0030
אספקת כבל הנחת/השחלת כבלים

8.00250.002,000.00יח'

מקלדת שליטה עבור המערכת הנ"ל כולל אספקת כבל08.016.0040
הנחת/השחלת כבלים

2.00650.001,300.00יח'

אספקה התקנה גלאי גדר קרן עבור מערכת הנ"ל כולל08.016.0050
אספקת כבל הנחת/השחלת כבלים

48.00450.0021,600.00יח'

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות

עמוד 01/07/202133

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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33,660.00סה"כ למערכת אזעקה

מערכת טלוויזה במעגל סגור08.017

הקדמה:במחיר הסעיפים המפורטים בתת פרק זה כולל
גם תכנון המערכת לביצוע וביצוע ע"י חברה המתמחה

בציוד במעגל סגור.הציוד נדרש להיות מחברה המוכרת
בארץ ומאותהתוצרת (אין לערבב תוצרות).החברה
המוצעת תהיה חברה מוכרת ואיכותית עם מערכת

תחזוקה בארץ כאשר כל הציוד נדרש להיות
מאושר.המצלמות יותקנו לקיר או על עמודי תאורה על

ידי מתאמים מיוחדים להתקנה. על הקבלן לקחת
בחשבון בהכנת הצעתו את כל הציוד והעבודות

הנדרשות להשלמת המערכת שאינם מפורטות בסעיפי
תת פרק זה כגון: שילוט,סימון,קופסאות,ציוד נלווה

הנדרש להשלמת המערכת,כיול הציוד,כיוונון
המצלמות,בדיקה,הפעלה,הרצה,מסירת תיעוד

המערכת,והדרכה לצוותי התפעול והאחזקה. כל ציוד
המערכת יהיה כדוגמת PELCO או hikvision או ש"ע

מאושר.

אספקה והתקנה של מצלמת IP 2MP POE כולל08.017.0030
DOME ופוקוס אוטומטי. בזיווד WDR 120DB,עדשה

להתקנה פנימית כולל כל האביזרים הנדרשים והעבודות
הנדרשות להתקנה מושלמת של המצלמה תוצרת

hikvision או ש"ע מאושר.

10.00350.003,500.00יח'

אספקה והתקנה של מצלמת IP 2MP POE כולל08.017.0040
DOME ופוקוס אוטומטי. בזיווד WDR 120DB,עדשה

להתקנה חיצונית IP67 כולל כל האביזרים הנדרשים
והעבודות הנדרשות להתקנה מושלמת של המצלמה

תוצרת hikvision או ש"ע מאושר.

12.00650.007,800.00יח'

שרת DVR ראשי לניהול והקלטות וידאו ל- 32 מצלמות08.017.0060
hikvision תוצרת RAID6 6 גיבויTB כולל אחסון של IP

או ש"ע מאושר.

1.002,800.002,800.00יח'

תיבת תקשורת 19'' גובה 6U עומק כנדרש, דלת זכוכית08.017.0080
ננעלת,מדפים לנשיאת עודפי כבלים,דפנות מתפרקות,2

מדפים קבועים,פס שקעים,מגשרים כנדרש,הכל
מושלם,קומפלט

1.00950.00950.00קומפ

יחידת מתג אקטיבי SWITCH P.O.E דגם תעשייתי08.017.0090
מנוהל 24 כניסות נחושת עם נוריות חיווי דוגמת HP או

SISCO או ש"ע מאושר

1.002,400.002,400.00יח'

17,450.00סה"כ למערכת טלוויזה במעגל סגור

שונות08.018

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות

עמוד 01/07/202134
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בדיקת המתקן ע"י בודק 3 910*3 אמפר , לרבות08.018.0010
הנפקת דוח + דוח ליקויים.

1.002,100.002,100.00קומפ

בדיקת מיתקן החשמל במד חום בעל יכולת חישה08.018.0020
מרחוק (אינפרא-רד), בנוכחות המפקח ובעומס מלא

ומסירת דו"ח מפורט למפקח.

1.001,250.001,250.00קומפ

5.0055.00275.00ש"עשעות רג'י של חשמלאי מוסמך\ראשי.08.018.0030

5.0045.00225.00ש"עשעות רג'י של חשמלאי עוזר.08.018.0040

3,850.00סה"כ לשונות

1,443,693.00סה"כ למתקן חשמל

עבודות טיח09

טיח פנים09.011

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים09.011.0010
מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

1,000.0090.0090,000.00מ"ר

90,000.00סה"כ לטיח פנים

טיח חוץ09.021

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה,09.021.0010
שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה

400.00127.0050,800.00מ"ר

ציפוי כורכרי 2000 בעובי 2 ס"מ, תוצרת "רדימקס" או09.021.0301
ש"ע, לרבות שכבה מקשרת, גוון אפור, טבעי, אדמה,

צהוב ואדום, לא כולל פיגום

400.00155.0062,000.00מ"ר

112,800.00סה"כ לטיח חוץ

202,800.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף במרצפות טרצו 30/30 ס"מ10.001

ריצוף במרצפות טרצו 30/30 ס"מ , על בסיס צמנט לבן10.001.0020
עם אגרגט שומשום (מחיר יסוד 90 ש"ח/מ"ר).

150.00210.0031,500.00מ"ר

50.0045.002,250.00מ'שיפולי טרצו לנ"ל 30/7 ס"מ.10.001.0030

33,750.00סה"כ לריצוף במרצפות טרצו 30/30 ס"מ

חיפוי קירות10.050

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות

עמוד 01/07/202135

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 20601אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה10.050.0010
במידות 20/20 ס"מ או 30/30 ס"מ,

1,000.00218.00218,000.00מ"ר

218,000.00סה"כ לחיפוי קירות

251,750.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

סיוד וצבעיה על טיח, בטון בלוקים וגבס11.001

צביעה חדר דיזל גנרטור בצבע אפוקסי H.B.400 לפי11.001.0020
דרישת המפרט

50.00110.005,500.00מ"ר

5,500.00סה"כ לסיוד וצבעיה על טיח, בטון בלוקים וגבס

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס11.011

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה11.011.0200
או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי

שכבות "סופרקריל" או ש"ע

300.0028.508,550.00מ"ר

8,550.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ חלק במריחה11.012.0010
או בהתזה (כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת
יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

400.0034.9013,960.00מ"ר

13,960.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

28,010.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע12.016

חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל אופיס 5500 או12.016.0420
ש"ע,

4.501,200.005,400.00מ"ר

5,400.00סה"כ לחלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע

רשתות גלילה ורשתות יתושים12.110

רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום, עבור חלון12.110.0150
הזזה (הרשת על חצי הפתח) לרבות מסגרת מפרופיל

אלומיניום מאולגן במידות 40/15 מ"מ, מותקנת על
מסילה קיימת במשקוף החלון, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד

1.0 מ"ר. המדידה לפי שטח הרשת

0.50530.00265.00מ"ר

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות

עמוד 01/07/202136
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רשת יתושים קטנה מניילון או אלומיניום נגררת בתוך12.110.0350
משקוף הדלת, מאולגנת וצבועה כדוגמת קליל 7000 או

ש"ע, בשטח מעל 1.4 מ"ר ועד 2.6 מ"ר

4.50540.002,430.00מ"ר

2,695.00סה"כ לרשתות גלילה ורשתות יתושים

8,095.00סה"כ לעבודות אלומיניום

חיפוי קירות באבן כורכר14

חיפוי קירות באבן כורכר14.005

חיפוי חוץ בלוחות אבן כורכרית מסוג "כורכרית קיסריה"14.005.0010
מתוצרת "אקרשטיין" ברוחב 30 ס"מ אורך משתנה כולל

עיגון לרשת (פרטי העיגון באישור הקונסטרקטור)
העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות.

200.00350.0070,000.00מ"ר

70,000.00סה"כ לחיפוי קירות באבן כורכר

70,000.00סה"כ לחיפוי קירות באבן כורכר

מתקני מיזוג אוויר15

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או15.041.0007
ש"ע לתפוקת קירור BTU/HR 9,500 בעל דירוג אנרגטי

A או B לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל,
מותקן מושלם

2.002,750.005,500.00קומפ

5,500.00סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות

5,500.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

רכיבים מתועשים בבניין22

אמצעים אקוסטיים22.001

ציפוי בולע קול על קירות ותקרה בחדר דיזל גנרטור22.001.0010
בהתאם למפרט הטכני בסעיף מס' 22.02.01

50.00500.0025,000.00מ"ר

22.001.0020"SH" משתיק קול בחזית הצפונית ליציאת האווים דגם
מתוצרת "ח.נ.א." או שוו"ע. בהתאם לסעיף מס'

22.02.02 במפרט הטכני

2.0013,000.0026,000.00יח'

51,000.00סה"כ לאמצעים אקוסטיים

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות22.011

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות

עמוד 01/07/202137
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מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל22.011.0020
של 95-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים

מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה,
המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים

בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)

25.00160.004,000.00מ"ר

4,000.00סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות

55,000.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

כלונסאות בטון23.010

המחיר כולל התארגנות לקידוח ויציקת כלונסאות
בקדיחה יבשה או בבנטונייט

כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 50 ס"מ לרבות23.010.0030
הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

530.00184.0097,520.00מ'

כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 60 ס"מ לרבות23.010.0050
הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

100.00231.0023,100.00מ'

כלונסאות בטון ב- 30 קידוח ויציקה קוטר 70 ס"מ23.010.0060
לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

200.00282.0056,400.00מ'

כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 80 ס"מ לרבות23.010.0090
הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

120.00337.0040,440.00מ'

217,460.00סה"כ לכלונסאות בטון

כלונסאות בטון עם תמיסת בנטונייט23.020

תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס23.020.0060
בקוטר 50

530.0078.0041,340.00מ'

23.020.0061
תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס
 בקוטר 60

100.0094.009,400.00מ'

תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס23.020.0062
בקוטר 70

200.00110.0022,000.00מ'

תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס23.020.0063
בקוטר 80

120.00126.0015,120.00מ'

87,860.00סה"כ לכלונסאות בטון עם תמיסת בנטונייט

פלדת זיון23.100

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות
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כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים מפלדה רתיכה מסוג פ23.100.0030
-500 לפי ת"י 4466/ חלק 3

19.005,720.00108,680.00טון

צינור פלדה לבדיקה אולטרסונית מרותך לכלוב הזיון,23.100.0031
אטום בתחתית וסגור עם פקק עליון. הכל לפי פרט.

650.0032.0020,800.00מ'

129,480.00סה"כ לפלדת זיון

סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים
ולדיפון

434,800.00

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה ותאים ננעלים30.012
(לוקרים)

ארון אמבטיה גוף עשוי סנדוויץ מצופה פורמיקה באורך30.012.0110
80 ס"מ, לרבות משטח ישר עם כיור מחרס, מראה,

עיבוד פתח לברז בעמידה וחיבור למערכת המים והביוב

1.002,050.002,050.00יח'

סה"כ לארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה ותאים
ננעלים (לוקרים)

2,050.00

2,050.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

אספקה והרכבה של מתקן הרמה33

אספקה והרכבה של מתקן הרמה33.001

מתקן הרמה חשמלי אינטגרלי לעומס 2,000 ק"ג וגובה33.001.0010
הרמה של 11 מ' כדוגמת תוצרת SWF לרבות קרונית,

גלגלת ופרופיל. כמפורט במפרט הטכני

1.0032,000.0032,000.00יח'

בדיקות בודק מוסמך של הקרונית, הגלגלת והפרופילים33.001.0020
עד לאישורם.

1.002,700.002,700.00קומפ

34,700.00סה"כ לאספקה והרכבה של מתקן הרמה

34,700.00סה"כ לאספקה והרכבה של מתקן הרמה

גילוי אש34

גילוי אש34.001

מרכזת גילוי אש עם מערכת ממוענת ל-4 מעגלים. כולל34.001.0010
חיגן אוטומטי, כולל מעגלים להפעלת כיבוי בלוחות

חשמל ,כמפורט, קומפ.

1.006,500.006,500.00יח'

2.00350.00700.00יח'צופר אזעקה פנימי אלקטרוני. כמפורט קומפ'.34.001.0020

1.00350.00350.00יח'צופר אזעקה אלקטרוני. חיצוני אטום. כמפורט קומפ'.34.001.0030

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות
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נקודת גילוי אש הכוללת צינור בקוטר 20 מ"מ או תעלה34.001.0040
פלסטית בצבע אדום, כבל בחתך הנדרש, גלאי עשן

אופטי כתובתי, וכל אביזרי העזר והחיזוקים הדרושים
החל ממרכזית הגילוי ועד לנקודה ובין הנקודות, כמפורט

קומפ'.

18.00280.005,040.00יח'

נקודות מנורות סימון לגלאי עשן הכוללת צינור בקוטר34.001.0050
16 מ"מ או תעלה פלסטית בצבע אדום, כבל בחתך

הנדרש, מנורות סימון כתובתית ו\או במקביל לגלאי, וכל
אביזריהעזר והחיזוקים הדרושים החל ממרכזית הגילוי

ועד לנקודה ובין הנקודות כמפורט קומפ'.

6.00130.00780.00יח'

נקודת לחצן חרום בצינור פ"נ 23 מ"מ או תעלה פלסטית34.001.0060
הכוללת כבל בחתך הנדרש מושחל בצינור, החל ממרכזת

גילוי עשן ועד הנקודה וכולל לחצן חרום בקופסא
מתכתית עםמכסה זכוכית ( כולל אספקת זכוכית

רזרבית), עם פטיש ושרשרת קשורה לקופסא, כמפורט
קומפ'.

4.00180.00720.00יח'

מערכת כיבוי גז ללוח חשמל הכוללת מיכל עם גז34.001.0070
FM200 במשקל 5 ק"ג, נחירי כיבוי מערכת פיקוד
הכוללת סלונואיד עם יחידת פיקוד להפעלת הגז,

פרסוסטט להתראות חוסרגז, יחידת הפעלה לביצוע
TRIP למפסק הראשי הכל מחובר למרכזית גילוי אש,

כמפורט קומפ'.

1.006,000.006,000.00יח'

1.001,800.001,800.00קומפבדיקה ואישור מכון התקנים למתקן הנ"ל.34.001.0080

21,890.00סה"כ לגילוי אש

21,890.00סה"כ לגילוי אש

פיתוח נופי40

ריצוף שבילים, מדרכות40.001

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס40.001.0180
אפור, מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית.

250.0075.7018,925.00מ"ר

80.0011.40912.00מ"רתוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן.40.001.0220

אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 20/25 ס"מ עם40.001.0470
ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של

אקרשטיין או ש"ע

120.0075.009,000.00מ'

אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור.40.001.0700
המחיר כולל יסוד משענת בטון.

100.0048.404,840.00מ'

33,677.00סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

עירית שדרות
תחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

עירית שדרות
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אבן שפה רחבה ישרה או משופעת במידות 40.054.006430/25/50
ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס

מלט אפור

120.00176.0021,120.00מ'

21,120.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

54,797.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה41

עבודות השקיה41.002

חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "1 מצינור מים41.002.0420
קיים, כולל מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים,

אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.

1.004,000.004,000.00קומפ

4,000.00סה"כ לעבודות השקיה

עיבוד הקרקע ואדמת גן41.011

80.0016.001,280.00מ"קאדמה גננית, לרבות פיזור בשטח מקומית41.011.0210

1,280.00סה"כ לעיבוד הקרקע ואדמת גן

נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר41.020

200.008.001,600.00יח'נטיעת שתילים גודל מס' 3 (1 ליטר)41.020.0030

1,600.00סה"כ לנטיעה והעתקת עצים בתחום האתר

אביזרים לראש בקרה41.040

ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת41.040.0619
"אורלייט בלומגארד" דגם OR-2111 או ש"ע, במידות

320X785X1100 מ"מ, לרבות בסיס סוקל בהתאם
למידות הארון, ידית ומנעול

1.004,770.004,770.00יח'

4,770.00סה"כ לאביזרים לראש בקרה

מחשבים ובקרי השקיה41.050

בקר השקיה אטום למים דגם "DC-6S-P200" דו גידי,41.050.0311
ל-6 ברזים, לרבות ברז ראשי, תוצרת "גלקון" או ש"ע

1.001,800.001,800.00יח'

1,800.00סה"כ למחשבים ובקרי השקיה

צנרת השקיה41.070
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חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי
מכני (טרנש'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי עבור צנרת השקיה

בקטרים החל מ- 16 מ"מ עד 32 מ"מ המחיר כולל
במחיר הצנרת

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר41.070.0140
25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני
הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

100.0013.001,300.00מ'

שרוול מצינור פוליאתילן דרג 10 קוטר 50 מ"מ קשיח,41.070.0669
לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט

ניילון

10.0030.00300.00מ'

1,600.00סה"כ לצנרת השקיה

שלוחות טפטוף41.080

שלוחת טפטוף מווסת, דוגמת "טקנט" או ש"ע, קוטר 41.080.007016
מ"מ חום, טפטפת כל 60 ס"מ

400.006.002,400.00מ'

2,400.00סה"כ לשלוחות טפטוף

ראשי מערכת41.100

ראש מערכת קוטר "1 עבור טפטוף ועבור המטרה41.100.0030
(בשלוחות נפרדות), מופעל ע"י בקר השקייה הפועל
עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי
פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי

מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן
120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור

והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)

1.007,300.007,300.00יח'

7,300.00סה"כ לראשי מערכת

24,750.00סה"כ לגינון והשקיה

גידור44

גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות44.013

גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או44.013.0030
"לירון ביטחונית" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של
2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה

1.9-2.0 מ' בזווית 45° ובאורך 50 ס"מ. משבצות
50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או

60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות, אביזרי
חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים

240.00389.0093,360.00מ'

93,360.00סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות

מעקות לבניה פרטית ורוויה44.022
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מעקה דגם "סמדר עיגולים" או ש"ע מעמודי פלדה44.022.0065
מפרופיל 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

180.00570.00102,600.00מ'

מאחז יד מצינור קוטר 42 מ"מ דגם "אוהד" או ש"ע44.022.0210
בגובה 95 ס"מ המעוגן לקירות או מעקות קיימים ע"י

מחבר תואם. מאחז היד מגולוון וצבוע

30.00177.805,334.00מ'

מעקה מפלדה עם שני מאחזי יד דגם "אוהד" או ש"ע44.022.0230
מצינורות קוטר 42 מ"מ, מאחז אחד עליון מחובר ע"י פין
בגובה 1.08 מ' ומאחז יד שני מחובר בצידו של המעקה

ע"י צינור קוטר 16 מ"מ בגובה 0.85 מ' לעמודים
מצינורות 48 מ"מ כל 1.5 מ', המעקה עשוי מצינורות
אנכיים קוטר 10/12 מ"מ במרווח של 99 מ"מ והמוט
אופקי התחתון מצינור בקוטר 33 מ"מ, לרבות פלטת

עיגון לעמודים במידות 150/150/6 מ"מ עם מוטות עיגון
או קידוח יהלום. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון

30.00522.8015,684.00מ'

123,618.00סה"כ למעקות לבניה פרטית ורוויה

שערים מפרופילי פלדה44.031

שער נגרר מגולוון על מסילה דגם "ארז" או ש"ע גובה44.031.0192
200 ס"מ ובאורך מעל 6.0 מ' ועד 8.0 מ', פרופיל

מסגרת תחתון 160/80/3.2 מ"מ, פרופיל מסגרת עליון
80/80/3.2 מ"מ, ניצבים מפרופיל 30/30/1.5 מ"מ

במרווח של 99 מ"מ, לרבות עמודי שער כפולים מפרופיל
100/100/3.2 מ"מ, מסילה יצוקה בחתך 30/20 ס"מ,

אוזניים למנעול תלייה, גלגלים ויסודות בטון 60/60/100
ס"מ. לא כולל הכנות להפיכת השער לשער חשמלי כגון:

פס שיניים, עיניות, מנוע ומנורה מהבהבת

8.004,550.0036,400.00מ'

תוספת עבור ביצוע שער נגרר חשמלי במקום ידני,44.031.0530
לרבות פסי שיניים, עיניים פוטו-אלקטריות, מנוע חשמלי

ביתי (לא טבול שמן), מנורה מהבהבת וזוג שלטים. לא
כולל קו חשמל

1.007,700.007,700.00יח'

44,100.00סה"כ לשערים מפרופילי פלדה

שערים מרשתות מרותכות44.032

שער דו כנפי מגולוון דגם "חיפה" או "לירון" או ש"ע44.032.0030
במידות 450-470/220 ס"מ מסגרת מפרופיל 60/40/2.2
מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ, פרופילי חלוקה 60/40/2.2 מ"מ

ורשת מרותכת 50/150/4.5 מ"מ, לרבות עמודי שער
מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח למנעול תלייה ובריחים

לקרקע ויסודות בטון במידות 60/60/80 ס"מ

1.008,470.008,470.00יח'
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8,470.00סה"כ לשערים מרשתות מרותכות

269,548.00סה"כ לגידור

פיתוח תשתיות חשמל תקשורת ובקרה45

עבודות עפר45.001

חפירת תעלה ברוחב 80 ס"מ, עומק עד 120 ס"מ מפני45.001.0010
קרקע סופיים מילוי חולות ים, החזרת הקרקע לקדמותה.

250.0045.0011,250.00מ'

שלט אזהרה לסימון תוואי כבלים באדמה "בלוק סימון"45.001.0020
כמתואר במפרט הכללי למתקני חשמל עם סימן אזהרה

מתאים ("כבלי חשמל" או "כבלי תקשורת" או דומה).

2.00150.00300.00יח'

בריכת מעבר באדמה לכבלי חשמל או תקשורת בקוטר45.001.0021
120 ס"מ או ריבועית במידות עד 100*100 ס"מ ועומק

עד 120 ס"מ, מכסה ומסגרת טיפוס כבד 40 טון כמתואר
במפרט הכללילמתקני חשמל .

2.002,500.005,000.00יח'

בריכת מעבר באדמה לכבלי חשמל או תקשורת בקוטר45.001.0030
120 ס"מ או ריבועית במידות עד 170*170 ס"מ ועומק
עד 120ס"מ, מכסה ומסגרת טיפוס כבד 40 טון כמתואר

במפרט הכללילמתקני חשמל .

1.007,500.007,500.00יח'

24,050.00סה"כ לעבודות עפר

מובילים.45.002

צינור PVC קשיח לפי תקן חברת החשמל או "בזק",45.002.0010
בהתאם למקרה, בקוטר "2 בהתקנה גלויה או קרקעית,

לרבות חוט משיכה קוטר 8 מ"מ בצינורות ריקים.

250.0016.004,000.00מ'

צינור PVC קשיח לפי תקן חברת החשמל או "בזק",45.002.0020
בהתאם למקרה, בקוטר "6 בהתקנה גלויה או קרקעית,

לרבות חוט משיכה קוטר 8 מ"מ בצינורות ריקים.

250.0068.0017,000.00מ'

צינור פלסטי גמיש בעל דופן פנימית חלקה כדוגמת45.002.0040
"מגנום" בקוטר חיצוני של 75 מ"מ, יק"ע 13.5.

400.0016.006,400.00מ'

צינור פלסטי גמיש בעל דופן פנימית חלקה כדוגמת45.002.0050
"מגנום" בקוטר חיצוני של 110 מ"מ יק"ע 13.5.

50.0028.001,400.00מ'

צינור פלסטי גמיש בעל דופן פנימית חלקה כדוגמת45.002.0060
"מגנום" בקוטר חיצוני של 160 מ"מ יק"ע 13.5.

50.0070.003,500.00מ'

32,300.00סה"כ למובילים.

עבודות עפר45.003
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פילר בטון רוחב 120 ס"מ גובה 350 מטר עומק 45.003.0010100
ס"מ, עבור חברת חשמל.

2.006,500.0013,000.00יח'

פילר בטון רוחב 80 ס"מ גובה 230 מטר עומק 50 ס"מ,45.003.0020
עבור בזק והוט.

1.001,800.001,800.00יח'

14,800.00סה"כ לעבודות עפר

תשתיות חשמל תקשורת ותאורה45.004

יסודותכל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה
ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע
מהמפרט הטכני 08 והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים
מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי

למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא
ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת C.O.C מטעם
היצרן וחתומה על ידו, על כל משלוח של ציוד כנדרש

במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

עמוד תאורה ישר לפי בחירת אדריכל תיקני מפלדה בעל45.004.0070
חתך עגול קוני קוטר ע"פ הפרט בגובה 12 מטר, דגם

ICO-6 כולל צבע לפי בחירת אדריכל נוף, וזיפות ברגים
וחלק תחתוןשל העמוד לאחר ההתקנה לפי פרט ביצוע
בתכנית. מחיר העמוד כולל את הזרוע ו/או מתאם, ואת

צביעת העמוד והזרוע.

4.003,200.0012,800.00קומפ

יסוד לעמוד תאורה בגובה 12 מ' יצוק מבטון ב45.004.0100-30
במידות 80/80/160 ס"מ, כולל הארקת יסוד ברגי יסוד

ושרוולי מעבר, לפי פרט ביצוע בתכנית.

4.001,100.004,400.00קומפ

45.004.0110Icon Major דגם CEM אספקה התקנה ג"ת חוץ תוצרת
הספק 350 וואט IP67 ספק אלויק שירותי תאורה ,

לרבות חוט פלדה הקשור לעמוד מהפנס אחריות 10
שנים

8.003,500.0028,000.00יח'

מגש אביזרים עשוי מחומר בלתי מוליך וכבה מאליו45.004.0120
עמיד לאש כימקלים וקורוזיה כולל מ"ז חצי אוטומטיים

דו קוטבי 6 א' 10 ק"א עם ניתוק אפס (בעל מודול
אחד)מיועד ל 1 נורות של 70 - 400 ווט מהדקים

בצבעים לפי ת"י כדוגמת (סוג'קסי) או ש"ע מותקנים על
פס. ומחווטים

4.00280.001,120.00קומפ
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תוספת למחיר עמוד תאורה עבור הכנה למצלמות,45.004.0130
לרבות פתח לתא ציוד, מחיצת הפרדה וכל הנדרש

4.00480.001,920.00יח'

48,240.00סה"כ לתשתיות חשמל תקשורת ותאורה

119,390.00סה"כ לפיתוח תשתיות חשמל תקשורת ובקרה

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק שונות51.001

מילוי כלשהו מבטון CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה)51.001.0405
בתעלות, בחללים וכיו"ב

50.00267.0013,350.00מ"ק

חישוף לעומק של עד 30 ס"מ, כולל ניקיון פסולת, פינוי51.001.0901
בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק. המחיר

כולל עירום בנפרד של חומר חישוף עליון מחומר חישוף
תחתון. כמו כן כולל המחיר הובלה ישירה או

מהמערומים ופיזור בשטחי הרשות ע""פ הנחיית
הפיקוח

6,600.005.0033,000.00מ"ק

ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה51.001.0902
לפי הנדרש בפרט הכללי (הספר הכחול)

4,600.002.009,200.00מ"ר

55,550.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק שונות

עבודות עפר51.002

תוספת עבור אגרת הטמנה פסולת מכל סוג שהוא51.002.0005
במטמנה, באתר מאושר בלבד

1,000.0070.0070,000.00מ"ק

מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים51.002.0010
ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת
בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. או למילוי

באתר או אתר אחר בתחומי הרשות. תשלום יאושר רק
לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור

המחוז לפני הפינוי.

2,000.0025.0050,000.00מ"ק

11,500.0020.00230,000.00מ"קחפירה או חציבה בכל סוגי קרקע כולל חפירת תעלות51.002.0030

הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר51.002.0160
חפירה/חישוף.

2,000.002.705,400.00מ"ר

עיבוד שתית חרסיתית לעומק 40 ס''מ - חפירה לעומק51.002.0232
20 ס"מ אחסון החומר, חרישת תחתית החפירה לעומק

20 ס"מ הידוקה במכבש רגלי כבש, ומילוי חוזר של
השכבה שהוסרה(20 ס"מ), והידוקה במכבש רגלי כבש.

כמפורט במפרט המיוחד .

3,300.009.0029,700.00מ"ר

385,100.00סה"כ לעבודות עפר
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מצעים ומילוי מובא51.003

מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ,51.003.0010
לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של %100 לפי מודיפייד

אאשטו.

1,930.00122.00235,460.00מ"ק

מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות51.003.0110
בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר,

לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל
ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י

המשרד להגנת הסביבה. חומר ממוחזר- מותנה באישור
מיוקדם של היועץ.

6,800.0060.00408,000.00מ"ק

643,460.00סה"כ למצעים ומילוי מובא

עבודות תיעול וניקוז51.006

51.006.0176
צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג
5 בעומק עד 2.0 מ'. המחיר כולל אטם מובנה על

הנקבה.

10.001,130.8011,308.00מ'

300.00184.8055,440.00מ"רריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ).51.006.0820

מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם51.006.0828
למפורט בתכניות.כולל פלדת זיון. כולל מתקן באזור

חציית קו הביוב על דרך הגישה

30.001,382.5041,475.00מ"ק

108,223.00סה"כ לעבודות תיעול וניקוז

עבודות עפר51.020

אספקה ופיזור של שכבה מנקזת משברי אבן ו/או חצץ51.020.0060
מודרג, עובי השכבה יקבע ע"ח המפקח באתר.

100.00120.0012,000.00מ"ק

12,000.00סה"כ לעבודות עפר

1,204,333.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

עבודות אספלט52

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות52.001

תא"צ 19 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג52.001.0200
.PG70-10 א' וביטומן

4,700.0042.40199,280.00מ"ר

199,280.00סה"כ לשכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

שונות52.002
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ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 52.002.00100.8-1.2
ליטר/מ''ר

4,700.001.607,520.00מ"ר

7,520.00סה"כ לשונות

206,800.00סה"כ לעבודות אספלט

פרק - עבודות צנרת PE100 וביצוע פרטים57

ביצוע קו מצינורות PE 100 SDR 13.6 , דרג 12 בתוך57.0010
הקרקע לפי ת"י 499, ות"י 4427 על כל חלקיו.המחיר

כולל:א. חידוש מדידה.ב. אספקה, הובלה, פריקה ופיזור
הצינורות והאביזרים לאורך התוואי.ג. חפירת תעלות

בהתאם לתוכניות והחתכים.ד. יישור והחלקת תחתית
התעלה ופיזור מצע חול נקי בעובי של 20 ס"מ.ה.

הורדה לתעלה והרכבתהצינורות והאביזרים הנדרשים,
ביצוע כל פרטי ההרכבה והחיתוכים הנדרשים. ו. עטיפת
הצנרת בחול נקי בשכבה של 20 ס"מ מכל צדדיו והידוקו

בהתאם להוראות המפרט והיצרן. והנחת סרט סימוןז.
המשך מילוי חוזר מעל עטיפת החול לפי פרט חתך

בתעלה.ח. שטיפת הקווים ובדיקה לחץ בקו לפי דרג
הצינור ובהתאם לדרישות המפרט הכללי ותקןשראלי.ט.

כיסוי סופי והחזרת פני השטח לקדמותם.הכל
קומפלט.צנרת, PE100 SDR 13.6 בקוטר 355 מ"מ.

לא לסיכום3,800.00425.00מ'

עטיפת בטון מזויין לצינורות PE 100 בקוטר 355 מ"מ57.0020
ובכל עומק כולל הזיון במקומות הנדרשים (מתחת

לנחלים, תעלות ניקוז, קטעי כביש וכו').לפי התוכניות
ובהתאם לפרט 3.

לא לסיכום80.00600.00מ"ק

ביצוע חפירה פתוחה.המחיר כולל:1. אספקת צנרת57.0030
לביצוע שרוול וצינור פנים לתחום החצייה.2. הנחת

שרוול, ביצוע חפירה לרומים הנדרשים והנחת שרוול
הפלדה בתחום החצייות.3. השחלת צינור פנימי עם נעלי

פלסטיק במרחק 3 מ' אחד ממשנהו, כולל אספקתם.4.
סגירת סופי קו צינור שרוול וקו מים עם שרוול גומי

וסגירתו הרמטית עם בנדיםנירוסטה.5. ביצוע כל
העבודות, הריתוכים בשרוול ובצינור מים העובר בו.6.

מילוי חוזר בתעלת החפירה על-פי הנחיית המפרט
המיוחד.7. ביצוע למדים בין קו מוביל ובין קו מים בתוך

השרוול כולל קשתות וצינור.8. אספקת כל הצינורות
והאביזרים הדרושים.הכל קומפלט לפי התוכניות

והמפרטים.ביצוע חפירה פתוחה לשרוול פלדה בקוטר
"4 ע.ד. "1/4 כולל השחלת צינור PE100 בקוטר 355
מ"מ כמתואר בתוכניות ולפי פרט 12 (קטע 16-18) .

לא לסיכום50.001,200.00מ'

כנ"ל, אבל ביצוע חפירה פתוחה לשרוול פלדה בקוטר57.0040
"24 ע.ד. "1/4 כולל השחלת צינור PE100 בקוטר 355

מ"מ כמתואר בתוכניות ולפי פרט 12 (קטע 111-117)

לא לסיכום120.001,200.00מ'
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חלופהביצוע מעבר רצועת תשתיות הכוללת קו מקורות57.0050
וקו נפט בקידוח HDD -המחיר כולל:א. ביצוע חפירות

מחוץ לתחום רצועת התשתיות ע"פ הנחיות יועץ קרקע,
ובעלי התשתיות הקיימות.ב. אספקת צנרת לביצוע

הקידוח.ג. ביצוע קידוח והשלחת צינור סניקהד. ביצוע
כל העבודות, הריתוכים בצינור הסניקה בקידוחה. סגירת

הבורות לאחר ביצועבהתאם למפרט.ו. ביצוע בהתאם
להוראות הבטיחות הנדרשות ע"י מהנדס בטיחות.ז.

ביצוע למדים בין מוביל ובין הקו בתוך מעבר נחל כולל
קשתות וצינור.ח. אספקת כל הצינורות והאביזרים

הדרושים.חציית רצועת תשיות בקידוח HDD עם שרוול
PE 100 SDR 11 בקוטר 500.אספקה והשחלת צינור
הסניקה מסוג SDR13.6 ,PE 100, בקוטר 355 מ"מ,

הנדלים, אטמי הקצה, אביזרים וכל חומרי העזר לפי
הפרטים והתוכניות.(קטע 111-117)הכל קומפלט.

לא לסיכום120.003,500.00מ'

לא לסיכום50.003,500.00מ'חלופהכנ"ל, אבל קידוח HDD בקטע 57.006016-18

ביצוע פרטים מקטעי צינורות פלדה ע.ד. "5/32 + ב.פ.57.0070
ואביזרים.המחיר כולל:א. אספקה והובלת הצינורות

והאביזרים.ב. עבודות החפירה , הגילוי והכיסוי
הדרושים.ג. כל החיתוכים והריתוכים, עשיית כל

התבריגים הדרושים הרכבת הפרט וחיבורו לרשת משני
צדיו.ד. זיפות כל חלקי הפלדה שמתחת לפני הקרקע ע"י
זפת עם לפי דרישת המפעל.ה. צביעת כל חלקי הפלדה
על פני הקרקע כולל אביזרים בצבע עליון עם רקע צבע
יסוד.ו. יציקת כל גושי הבטון לעזון ותמיכה המופיעים

בפרט ובהתאם למפרט לגושי בטון.ז. אספקת חומרי
עזר:ברגים, אומים, אטמים, אזני עגון לדרסר תוצרת
"קראוס", ברגים לאזני עגון, אומים, זפת, לקה, סרט
עטיפה, סרט טפלון לתבריגים,צבע עליון וצבעיסוד,
מחברים ואוכפים לצנרת "פקסגול".ח. כל ההוראות

הנוספות המופיעות במפרט.הכל קומפלט.פרט מס' 9-
עמוד סימון.

32.00800.0025,600.00יח'

57.0080PE 100 SDR ביצוע פרטים מקטעי צינורות
13.6כולל:א. אספקה והובלת הצינורות והאביזרים.ב.

עבודות החפירה , הגילוי והכיסוי הדרושים.ג. כל
החיתוכים והריתוכים, עשיית כל התבריגים הדרושים

הרכבת הפרט וחיבורו לרשת משני צדיוד. יציקת כל
גושי הבטון לעיזון ותמיכה המופיעים בפרט ובהתאם

למפרט לגושי בטון.ה. אספקת חומרי עזר: ברגים,
אומים, אטמים, אומים, זפת, לקה, סרט עטיפה, סרט

טפלון לתבריגים,צבע עליון וצבע יסוד, מחברים ואוכפים
לצנרת "פקסגול".ו. כל ההוראות הנוספות המופיעות

במפרט.הכל קומפלט.פרט מס' 7- שסתום אוויר

6.007,200.0043,200.00יח'

4.006,500.0026,000.00יח'כנ"ל אבל פרט מס' 7 - נקודת ניקוז.57.0090
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אספקה והנחת חצר שירות לניקודת יציאה מהקו לפי57.0100
פרט 13 כולל חומר מחצבה, משטח רצפת בטון, גדר,

פשפש ומנעול עם מפתח מסטר.

5.008,000.0040,000.00יח'

הספקה, הובלה והנחת סרט סימון ע"פ מפרט המיוחד57.0110
ופרט 3.

3,836.004.0015,344.00מ'

150,144.00סה"כ לפרק - עבודות צנרת PE100 וביצוע פרטים

שונות90

1.00280,252.41280,252.41קומפבקרת איכות90.0001

1.00224,201.93224,201.93קומפבטיחות90.0002

504,454.34סה"כ לשונות

סה"כ לתחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

סה"כ לתחנת שאיבה - מכרז 1/07/2021 - העתק

1,711,300.00עבודות בטון יצוק באתר02

165,120.00עבודות איטום05

252,220.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

4,493,405.00מתקני תברואה07

1,443,693.00מתקן חשמל08

202,800.00עבודות טיח09

251,750.00עבודות ריצוף וחיפוי10

28,010.00עבודות צביעה11

8,095.00עבודות אלומיניום12

70,000.00חיפוי קירות באבן כורכר14

5,500.00מתקני מיזוג אוויר15

55,000.00רכיבים מתועשים בבניין22

434,800.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

2,050.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

34,700.00אספקה והרכבה של מתקן הרמה33

21,890.00גילוי אש34
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54,797.00פיתוח נופי40

24,750.00גינון והשקיה41

269,548.00גידור44

119,390.00פיתוח תשתיות חשמל תקשורת ובקרה45

1,204,333.00סלילת כבישים ורחבות51

206,800.00עבודות אספלט52

150,144.00פרק - עבודות צנרת PE100 וביצוע פרטים57

504,454.34שונות90

11,714,549.34סה"כ עלות

1,991,473.39מע"מ בשיעור 17%

13,706,022.73סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות
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