
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

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

4.00530.002,120.00יח'

2,120.00סה"כ לשילוט ותמרור מואר

2,120.00סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים

ריהוט חוץ42

ספסלים, שולחנות וביתנים42.020

נגיש- ספסל עם מסעדי יד דגם "גל ים" או ש"ע, במידות42.020.0070
170/63 ס"מ וגובה 77 ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם רגלי

הספסל ועשויים מיצקת ברזל. מושב הספסל והמשענת עשויים
מלוחות עץ צבועים

4.002,170.008,680.00יח'

אשפתון הריטאג מרןבע עם דלת של חברת "ריהוט אורבני" עם מיכל42.020.0071
מגולבן כולל עיגון לקרקע האשפתון או ש"ע

4.003,640.0014,560.00יח'

23,240.00סה"כ לספסלים, שולחנות וביתנים

23,240.00סה"כ לריהוט חוץ

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

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

מכסה או רשת קיימים

5.00500.002,500.00יח'

פירוק והתקנה מחדש (בשטח האתר) של תא קליטה ראשי51.010.0281
ותא קליטה סופי (המחיר הינו ל-2 התאים), לרבות פירוק

והתקנה מחדש של אבן שפה ורשת

1.001,150.001,150.00קומפ

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

3,300.0011.0036,300.00מ"ר

ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל 90 ס"מ ועד51.010.0435
120 ס"מ ובעובי עד 30 ס"מ, לתעלות צנרת

55.0042.002,310.00מ'

42,260.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות אספלט51.040

100.002.30230.00מ"רציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 1 ליטר/מ''ר51.040.0011

עירית שדרות
רחוב הפלמח - השלמות ותיקונים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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3,300.002.006,600.00מ"רציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ליטר/מ''ר51.040.0016

שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן51.040.0023
,PG 68-10 דולומיט גודל מקסימלי 25 מ"מ ("1), ביטומן

לרבות פיזור והידוק

100.0050.005,000.00מ"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

3,300.0040.00132,000.00מ"ר

143,830.00סה"כ לעבודות אספלט

תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)51.064

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

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

2.00550.001,100.00קומפ

1,100.00סה"כ לתאי בקרה - תפיסה (קולטנים)

תמרור ושילוט51.081

6.00340.002,040.00יח'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

2.00150.00300.00יח'

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

2.00150.00300.00יח'

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

2.00150.00300.00יח'

2,940.00סה"כ לתמרור ושילוט

צביעה וסימון דרכים51.082

2,000.003.607,200.00מ'צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ בצבע לבן מלא/מקווקו51.082.0010

10.0020.00200.00מ"רצביעת מעברי חצייה (קווים ברוחב 50 ס"מ)51.082.0210

1.0033.0033.00יח'צביעת חץ כפול51.082.0310

300.004.801,440.00מ'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

4.00500.002,000.00יח'

עירית שדרות
רחוב הפלמח - השלמות ותיקונים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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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'

12,873.00סה"כ לצביעה וסימון דרכים

203,003.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול57

צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול57.032

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע,57.032.0030
קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים,

מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות
עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

10.00175.001,750.00מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע,57.032.0040
קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים,

מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות
עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

45.00195.008,775.00מ'

10,525.00סה"כ לצינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול

שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות57.042

שוחות בקרה עגולות עם חוליה עליונה קונית ומכסה ב.ב.57.042.0072
קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), תחתית וחוליות מבטון
טרום לפי ת"י 658, בקוטר פנימי 100 ס"מ , שלבי דריכה וכל
האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה

ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או
F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" אוCS"

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

1.004,630.004,630.00יח'

4,630.00סה"כ לשוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות

תוספות לשוחות בקרה לביוב57.043

תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה57.043.0102
ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין D400 (40 טון) במקום ממין

B125 (12.5 טון)

1.00750.00750.00יח'

750.00סה"כ לתוספות לשוחות בקרה לביוב

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות57.047

חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות57.047.0200
חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות,
הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים

הדרושים, מותקן מושלם

1.001,300.001,300.00קומפ

עירית שדרות
רחוב הפלמח - השלמות ותיקונים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת, ללא57.047.0300
ביצוע שאיבות והטיית שפכים, לרבות חפירה בצמוד לשוחה

הקיימת, עבודות החיבור, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל
החומרים הדרושים, מותקן מושלם

1.00740.00740.00קומפ

2,040.00סה"כ לחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות

17,945.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

עירית שדרות
רחוב הפלמח - השלמות ותיקונים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סה"כ לרחוב הפלמח - השלמות ותיקונים

סה"כ לרחוב הפלמח - השלמות ותיקונים

2,120.00שילוט והכוונה בבניינים29

23,240.00ריהוט חוץ42

203,003.00סלילת כבישים ורחבות51

17,945.00קווי מים, ביוב ותיעול57

246,308.00סה"כ עלות

41,872.36מע"מ בשיעור 17%

288,180.36סה"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 הפלמח - השלמות ותיקונים

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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