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עבודות עפר01

מילוי מובא, מצעים והידוק01.050

מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר,01.050.0090
המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250

מ"ק

1.00206.00206.00מ"ק

206.00סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק

206.00סה"כ לעבודות עפר

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים06.020

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 200/60/90 ס"מ,06.020.0020
ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון
כולל: 4 מגירות, 4 דלתות פתיחה רגילה, 4 מחיצות, 2 דפנות, 3

מדפים

4.003,530.0014,120.00קומפ

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 180/60/90 ס"מ,06.020.0040
ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל יציקת ניילון ושיפולי

P.V.C. הארון כולל: 6 מגירות, 2 דלתות פתיחה רגילה, 2
מחיצות, 2 דפנות, 2 מדפים

1.003,257.003,257.00קומפ

יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות 180/30/60 ס"מ,06.020.0110
ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, הארון כולל: 5 דלתות
פתיחה רגילה, 4 מחיצות, 2 דפנות, 5 מדפים ומדף חיצוני

בתחתית הארון במידות 180/30/20

1.003,150.003,150.00קומפ

פירוק ארון מטבח תחתון ברוחב 60 ס"מ ובגובה 90 ס"מ. פירוק06.020.9001
השיש נמדד בנפרד

10.00120.001,200.00מ'

21,727.00סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים

דלתות פלדה ומשקופי פח06.031

מנעול צילינדר "פרפר" חדש (במחיר יסוד 70 ש"ח) בדלת פלדה06.031.9110
קיימת, לרבות פירוק המנעול הקיים

1.00172.00172.00יח'

172.00סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח

דלתות פלדה חסינות אש06.033

התקנת ידית בהלה בדלת פלדה קיימת במקום ידית רגילה, הידית06.033.9022
מתאימה לדלת ברוחב עד 100 ס"מ כוללת מוט ומורכבת משתי

ידיות קפיציות וביניהן מוט המשמש כידית, לרבות לשונית נעילה
צידית (במחיר יסוד 580 ש"ח לידית), המחיר הינו לכנף אחת

1.001,000.001,000.00יח'

1,000.00סה"כ לדלתות פלדה חסינות אש
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סורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים ופרופילי06.051
פלדה

סורג קבוע, דוגמה סטנדרטית עשוי מפרופיל פלדה מרובע 06.051.000920/20
מ"מ לרבות מסגרת, מגולוון וצבוע, במרווחים של 99-100 מ"מ,

(לסורגים עם "בטן" יש להוסיף לשטח הסורג את
הבליטות-הצדדיות והתחתונה-ברוחב 50 ס"מ)

12.00660.007,920.00מ"ר

פירוק סורגי פלדה לחלונות המבוטנים בקירות בטון, גודל הסורג06.051.9020
עד 3 מ"ר

12.00119.001,428.00יח'

סה"כ לסורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים
ופרופילי פלדה

9,348.00

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק06.055

פירוק והתקנה מחדש של מאחז יד מצינור בקוטר עד "2, לרבות06.055.9020
עיגון לקיר/מעקה

3.00120.00360.00מ'

360.00סה"כ למאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק

32,607.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

כיורים07.042

2.00900.001,800.00יח'כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "אוסלו 60" או ש"ע07.042.0011

כיור רחצה מחרס לבן אובלי סוג א' מודבק מתחת למשטח דגם07.042.0110
"נופר" או ש"ע

1.00770.00770.00יח'

כיור מטבח מחרס לבן סוג א', במידות 60/45 ס"מ, דגם "קוראל07.042.0315
60" או ש"ע, להתקנה שטוחה

3.001,310.003,930.00יח'

פירוק כיור מחרס או נירוסטה עם כל אביזריהם, לרבות ניתוק07.042.9000
מקווי מים ומנקזים וסתימת הפתחים לפי הצורך

5.0090.00450.00קומפ

6,950.00סה"כ לכיורים

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.045

ברז פרח "ענבר" בעמידה למים קרים פיה ארוכה מסתובבת מק"ט07.045.0081
69808 או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם לרבות ברז ניל וכל

חומרי העזר

1.00352.00352.00יח'

סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת °45,07.045.0164
מזלף נשלף מסדרת "אופק" מק"ט 70810 או ש"ע, גימור כרום,

מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

5.00640.003,200.00יח'
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פירוק סוללות מהקיר למים קרים וחמים, לרבות ניתוק מקווי מים07.045.9000
וסתימת פתחים

2.00123.00246.00יח'

4.0085.00340.00יח'פירוק סוללות מהקיר למים קרים וחמים, לרבות ניתוק מקווי מים07.045.9002

הנמכת סוללה בקיר, לרבות ניתוק מרשת המים, פירוק סוללה,07.045.9050
פתיחת חריצים בקיר, התקנת קטעי צנרת, התקנת הסוללה והכנה

לחיפוי (תיקון חיפוי קרמיקה נמדד בנפרד לפי תת פרק 10.50)

4.00330.001,320.00קומפ

5,458.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים07.046

משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 1) דגם 07.046.0031,9141
6041, 3141, 3040 בעובי 2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ, לרבות

עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים
לכיור סטנדרטי במידות 40/60 ס"מ בהתקנה תחתונה ולברז

"פרח" (ברז מהשיש), לרבות הגבהה אחורית ממשטח קוורץ של
"אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 1), בגובה 15 ס"מ, מוצמד לקיר

10.001,360.0013,600.00מ'

תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח07.046.0162
לכיור אובלי

1.00220.00220.00יח'

תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח07.046.0170
לכיור בהתקנה שטוחה

4.00500.002,000.00יח'

10.2092.00938.40מ'פירוק משטח שיש קיים ברוחב עד 65 ס"מ07.046.9000

סה"כ למשטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים
אקריליים

16,758.40

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין07.100

ארון לציוד כיבוי אש מפיברגלס עם דלת נועלת, במידות07.100.0200
80/80/30 ס"מ, מחובר לקיר, לרבות התקנת האביזרים הקיימים

באתר

1.00500.00500.00קומפ

1.00220.00220.00יח'פירוק ארון כיבוי אש לרבות כל האביזרים שבתוכו07.100.9000

720.00סה"כ לעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין

29,886.40סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

מסגרת ללוח חשמל, מורכבת מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות08.061.0005
2 דלתות ומסגרת הרכבה היקפית, (לא כולל פסי צבירה, חווט,

מהדקים וחומרי עזר)

1.301,000.001,300.00מ"ר
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1.50120.00180.00מ"רפירוק ארון מעץ ללוח חשמל לרבות דלתות ומסגרת08.061.9025

C.I 1,480.00סה"כ למבנה ללוחות חשמל ותיבות

גופי תאורה פלורסנטים08.081

גוף תאורה לד, פס אמריקאי, 1X35 ווט, עם משנק אלקטרוני,08.081.0095
לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה, מותקן מושלם

22.00238.005,236.00יח'

34.0035.001,190.00יח'פירוק גוף תאורה פלורסצנטי עד 2x36 ווט08.081.9000

6,426.00סה"כ לגופי תאורה פלורסנטים

גופי תאורת חרום08.083

גוף תאורת חירום להתקנה חיצונית או שקועה 3W חד תכליתי08.083.0511
להתמצאות נורת LED 3W בעוצמה של LM 300 זמן גיבוי 180

דקות מתאים להתקנה עד 10 מטר גובה, גוף אלומיניום, מק"ט
EL100X2913EMLED, דוגמת ecoled או ש"ע, לרבות חיזוקים

לתקרה, מותקן מושלם

7.00410.002,870.00יח'

2,870.00סה"כ לגופי תאורת חרום

תאורת לדים - פנים08.085

גוף תאורת לד שקוע בתקרה אקוסטית, לרבות חיזוקים לתקרה,08.085.2040
36W במידות 60X60 ס"מ דגם MAXIBL גוון אור 3000K כדוגמת

חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם

11.00290.003,190.00יח'

3,190.00סה"כ לתאורת לדים - פנים

נקודות מאור08.101

העתקת נקודת מאור או נקודת בית תקע למרחק עד 4 מ' לרבות08.101.9200
חציבה, תקוני טיח וקופסאות הסתעפות כנדרש

10.00116.001,160.00נק'

1,160.00סה"כ לנקודות מאור

נקודות בתי תקע08.102

10.0027.50275.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט08.102.0030

10.0024.20242.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים08.102.0080

טיפת חלב נווה אשכול
טיפת חלב נווה אשכול - העתק
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עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם08.102.0210
D17 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4

אביזרים A16 דגם ישראלי, 1 נקודת טלפון מושלמת כולל אביזר
דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים

העבודה כוללת חציבה עבור הנקודה, תיקוני טיח וקידוח מעברי
קיר באם יש צורך

4.00940.003,760.00יח'

4,277.00סה"כ לנקודות בתי תקע

19,403.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח09

טיח פנים09.011

תיקוני טיח פנים קיים בשטחים עד 4.0 מ"ר, לרבות סיתות טיח09.011.9043
קיים רופף

6.00110.00660.00יח'

660.00סה"כ לטיח פנים

טיח חוץ09.021

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

40.00152.006,080.00מ"ר

סיתות והסרת שפריץ וטיח חוץ קיים על שטחים מישוריים, עד09.021.9000
גילוי פני הקיר, לרבות שטיפה בסילון מים לצורך היצמדות טובה

של הטיח

40.0045.001,800.00מ"ר

7,880.00סה"כ לטיח חוץ

8,540.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי טרצו10.010

פירוק ריצוף קיים המודבק על אריחי טרצו/גרניט פורצלן, לרבות10.010.9045
סילוק שתי שכבות הריצוף

130.0050.006,500.00מ"ר

125.0017.002,125.00מ'פירוק שיפולים (פנלים) קיימים10.010.9060

8,625.00סה"כ לריצוף באריחי טרצו

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או10.031.0042
25/50 ס"מ או 45/45 ס"מ או 50/50 ס"מ או 60/60 ס"מ, מחיר

יסוד 60 ש"ח/מ"ר

130.00254.0033,020.00מ"ר

טיפת חלב נווה אשכול
טיפת חלב נווה אשכול - העתק
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125.0045.005,625.00מ'שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ10.031.0043

38,645.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

חיפוי קירות10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 10.050.001330/60
20/50, ,20/20 ,10/30 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר

15.00307.004,605.00מ"ר

פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם10.050.9000
מיועדים להריסה, לרבות סיתות שכבת הטיט מהקיר

14.0054.00756.00מ"ר

5,361.00סה"כ לחיפוי קירות

52,631.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

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

מרק (שפכטל) בשכבה אחת והחלקתו על קירות פנים מעל טיח או11.011.0070
לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד

100.0031.803,180.00מ"ר

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה,11.011.0205
בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד

450.0022.3010,035.00מ"ר

13,215.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

שליכט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין על קירות11.012.0180
גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.0-2.6 ק"ג/מ"ר בשכבה,

לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת
בנפרד במידה ונידרש)

40.00108.004,320.00מ"ר

4,320.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

17,535.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-12.0112
מסלולים

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע12.011.0210
כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 2.0

מ"ר

8.001,770.0014,160.00מ"ר

12.00120.001,440.00יח'פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם בשטח של עד 2 מ"ר12.011.9000

טיפת חלב נווה אשכול
טיפת חלב נווה אשכול - העתק

עירית שדרות

עמוד 06/03/20226

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

סה"כ לחלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים
ב-2 מסלולים

15,600.00

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

חלון ציר-צד מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 4500 או ש"ע,12.014.0410
בשטח עד 2.0 מ"ר

1.002,210.002,210.00מ"ר

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

2,210.00

חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע12.016

חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע,12.016.0330
בשטח עד 0.5 מ"ר

3.001,550.004,650.00יח'

4.001,160.004,640.00יח'חלון קבוע כדוגמת קליל קלאסי 4500 או ש"ע, בשטח עד 1.0 מ"ר12.016.0600

9,290.00סה"כ לחלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע

תריסי רפפה ותריסי גלילה מאלומיניום ומנועים חשמליים12.101
לתריסים

10.00110.001,100.00יח'פירוק תריסי אלומיניום ומשקופיהם בשטח של עד 2 מ"ר12.101.9000

סה"כ לתריסי רפפה ותריסי גלילה מאלומיניום ומנועים חשמליים
לתריסים

1,100.00

רשתות גלילה ורשתות יתושים12.110

רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום, עבור חלון הזזה12.110.0150
(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 2.0 מ"ר. המדידה לפי שטח הרשת

8.00500.004,000.00מ"ר

רשת יתושים קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן12.110.0300
במידות עד 1.0 מ"ר וניתנת לפירוק

3.00456.001,368.00יח'

5,368.00סה"כ לרשתות גלילה ורשתות יתושים

33,568.00סה"כ לעבודות אלומיניום

מתקני מיזוג אוויר15

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

הארכת / החלפת צינור שרשורי לניקוז של מזגן מפוצל, לרבות15.041.9620
קיבוע והובלה של הצנרת על הקיר ב- "שלות אומגה" עד לשוקת

20.0022.00440.00מ'

440.00סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות

טיפת חלב נווה אשכול
טיפת חלב נווה אשכול - העתק

עירית שדרות
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440.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

בקרת מערכות במתקן35

מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) - מצלמות ביטחון35.042
רמה א'

1.0050.0050.00יח'פירוק מצלמת אבטחה קיימת, לרבות פירוק וביטול הנקודה35.042.9010

סה"כ למערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) - מצלמות ביטחון
רמה א'

50.00

50.00סה"כ לבקרת מערכות במתקן

פיתוח נופי40

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אלמנט שוקת לניקוז מרזב במידות 35/10/45 ס"מ ו/או 40.054.011030/10/45
ס"מ, לרבות תושבת בטון, גוון אפור

7.00122.00854.00יח'

854.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

854.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה41

שתילת דשא והנחת דשא סינטטי41.030

השלמת דשא סינטטי דוגמת הקיים בשטח או ש"ע מותקן על מצע,41.030.0201
בטון או ריצוף קיימים, 5 שנות אחריות כנגד דהייה, מחיר יסוד

100 ש"ח/מ"ר

1.00180.00180.00מ"ר

פירוק דשא סינטטי קיים והתקנתו מחדש בסיום העבודה באופן41.030.9040
מושלם

10.0065.00650.00מ"ר

830.00סה"כ לשתילת דשא והנחת דשא סינטטי

830.00סה"כ לגינון והשקיה

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

עקירת עצים בשלמותם (לרבות כריתת העץ ועקירת הגדם)51.010.0048
שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 30

ס"מ ועד 40 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ', לרבות ריסוס הבור, מילוי
הבור והידוק, כופר ע"ח המזמין

1.00490.00490.00יח'

490.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

טיפת חלב נווה אשכול
טיפת חלב נווה אשכול - העתק

עירית שדרות
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490.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

שונות90

פירוק לוחות, שלטים, גופי תאורה, וילונות, מתקני ניגוב ידיים,90.0001
מסכים יורדים לברקו וכו' מקירות לצורך צביעה והנחתם במקום בו
יורה המזמין לרבות החזרתם בסיום העבודה, בפנים ובחוץ מבנה

1.00500.00500.00קומפ

פינוי מדפים וארונות בעומק עד 60 ס"מ ובגובה עד 3.0 מ'90.0002
(לספרים/מחברות/קלסרים וכו') למקום שפיכה מאושר או לחלופין

פינויים למקום אחסנה זמני הקרוב למבנה לרבות החזרתם
למקומם בסיום העבודה, הכל לפי הוראת המזמין

1.00500.00500.00קומפ

1,000.00סה"כ לשונות

סה"כ לטיפת חלב נווה אשכול - העתק

סה"כ לטיפת חלב נווה אשכול - העתק

206.00עבודות עפר01

32,607.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

29,886.40מתקני תברואה07

19,403.00מתקני חשמל08

8,540.00עבודות טיח09

52,631.00עבודות ריצוף וחיפוי10

17,535.00עבודות צביעה11

33,568.00עבודות אלומיניום12

440.00מתקני מיזוג אוויר15

50.00בקרת מערכות במתקן35

854.00פיתוח נופי40

830.00גינון והשקיה41

490.00סלילת כבישים ורחבות51

1,000.00שונות90

198,040.40סה"כ עלות

33,666.87מע"מ בשיעור 17%

231,707.27סה"כ כולל מע"מ

טיפת חלב נווה אשכול
טיפת חלב נווה אשכול - העתק

עירית שדרות

עמוד 06/03/20229

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כ לטיפת חלב נווה אשכול - העתק

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

טיפת חלב נווה אשכול
טיפת חלב נווה אשכול - העתק

עירית שדרות

עמוד 06/03/202210
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