
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות עץ ופולימר06.010

דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית לפתיחה06.010.0529
צירית, במידות 70-90/210 ס"מ, מעטפת הדלת פורמייקה דו

צדדית בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, משקוף עץ צבוע

6.002,840.0017,040.00יח'

נגיש- דלת דו כנפית עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף,06.010.0532
במידות 120/210 ס"מ (כנף אחת לפחות ברוחב 80 ס"מ),

מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק
גושני, משקוף עץ צבוע

3.005,720.0017,160.00יח'

9.00150.001,350.00יח'פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן06.010.9000

35,550.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

דלתות פלדה רב זרועיות06.032

דלת פלדה רב זרועית במידות 90/210 ס"מ עם מנעול06.032.0010
בנעילה גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה

וציפוי וינוריט או צביעה בתנור

2.004,440.008,880.00יח'

8,880.00סה"כ לדלתות פלדה רב זרועיות

44,430.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות10.031.0520
20/20 ס"מ בעובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר

60.00275.0016,500.00מ"ר

16,500.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

ריצוף ביריעות P.V.C, לוחות P.V.C דמוי פרקט10.041

ריצוף דמוי פרקט מלוחות P.V.C במידות 100/15 ס"מ או10.041.0084
120/20 ס"מ ובעובי 4-4.5 מ"מ (שכבת מדרך 0.7 מ"מ)

תוצרת "Forbo'' או ש"ע, בהדבקה על משטח מיושר וקשיח
(הנמדד בנפרד), בגווני עץ שונים, מחיר יסוד 135 ש"ח/מ"ר.

הריצוף בעל רמת סיווג אש לפי ת''י 755

215.00240.0051,600.00מ"ר

100.0021.002,100.00מ'שיפולי P.V.C בגובה 7 ס"מ10.041.0100

קילוף והורדת כיסוי P.V.C או שטיחים מריצוף ושיפולים10.041.9002
קיימים, ללא ניקוי שאריות הדבק מהריצוף והשיפולים

215.0013.002,795.00מ"ר

56,495.00סה"כ לריצוף ביריעות P.V.C, לוחות P.V.C דמוי פרקט

בית ידידות ניר עם
שלב א' - העתק
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תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי10.100

פרופיל סף הפרדה מאלומיניום "T" ברוחב עליון 20 מ"מ,10.100.0320
רוחב תחתון 2 מ"מ ובגובה עד 40 מ"מ במפגש בין סוגי

ריצוף שונים

20.0062.001,240.00מ'

פרופיל סף הפרדה מאלומיניום בחתך 40/4 מ"מ במפגש בין10.100.0328
סוגי ריצוף שונים

8.0063.00504.00מ'

1,744.00סה"כ לתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי

74,739.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

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

תוספת עבור צבע בגוון מעבר לבסיס "P" לסעיפים11.011.2000
11.11.0200-0270, 11.012.0010-0120. התוספת הינה

15% למחיר הצבע

12,500.000.151,875.00קומפ

חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשטח עד 500 מ"ר11.011.9208
בשתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע. המחיר לכמות הקטנה

הינו עד 100 מ"ר. המחיר לכמות הגדולה הינו מעל 100 מ"ר
ועד 500 מ"ר

500.0025.2012,600.00מ"ר

14,475.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

צביעת מוצרי מסגרות11.030

חידוש צבע על סורגים קיימים משני הצדדים, לרבות שפשוף11.030.9500
וצביעה בצבע יסוד ושתי שכבות "המרטון" או ש"ע

80.0077.006,160.00מ"ר

6,160.00סה"כ לצביעת מוצרי מסגרות

20,635.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

דלתות אלומיניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 12.0512
אגפים ב-2 מסלולים

פירוק דלתות אלומיניום ומשקופיהן בשטח של עד 4 מ"ר12.051.9000
ופינויין

5.00220.001,100.00יח'

סה"כ לדלתות אלומיניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2
אגפים ב-2 מסלולים

1,100.00

ויטרינות כניסה מאלומיניום בשטחים ציבוריים12.061

בית ידידות ניר עם
שלב א' - העתק
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ויטרינת כניסה במידות 200/220 ס"מ מאלומיניום12.061.0015
מאולגן/צבוע ובה משולבת דלת נפתחת במידות 120/220

ס"מ, זכוכית 6 מ"מ מחוסמת שקופה, לרבות זוג ידיות במחיר
יסוד 350 ש"ח/זוג, מחזיר שמן עליון סטנדרטי, כדוגמת קליל

4900 או ש"ע

3.0012,830.0038,490.00יח'

38,490.00סה"כ לויטרינות כניסה מאלומיניום בשטחים ציבוריים

רשתות גלילה ורשתות יתושים12.110

רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום, עבור חלון הזזה12.110.0160
(הרשת על חצי הפתח) לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום

מאולגן במידות 40/15 מ"מ, מותקנת על מסילה קיימת
במשקוף החלון, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר. המדידה

לפי שטח הרשת

10.00400.004,000.00מ"ר

דלת רשת יתושים קטנה מניילון או אלומיניום, ציר אגף אחד12.110.0400
מאולגנת /צבועה מפרופיל 40/28 מ"מ, בשטח מעל 1.4 מ"ר

ועד 2.6 מ"ר

4.00640.002,560.00מ"ר

6,560.00סה"כ לרשתות גלילה ורשתות יתושים

46,150.00סה"כ לעבודות אלומיניום

רכיבים מתועשים בבניין22

תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים22.021

22.021.0115"AMF" תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דוגמת
,(NRC (aw=0.95=0.90 ,או ש"ע "A - Antaris דגם "סביון
אריח במידות 61/61 ס"מ, בעובי 19 מ"מ. המחיר כולל את
הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד

1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע
מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 55 ש"ח/מ"ר)

80.00198.0015,840.00מ"ר

15,840.00סה"כ לתקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים

15,840.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

פיתוח נופי40

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות40.053.0310
10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5

ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור

50.00102.005,100.00מ"ר

5,100.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

5,100.00סה"כ לפיתוח נופי

בית ידידות ניר עם
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סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

פירוק שבילים ו/או משטחים מרוצפים במרצפות בטון51.010.0467
במידות 45/45/5 ס"מ ו/או 30/60/5 ס"מ

50.0020.001,000.00מ"ר

1,000.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר51.020

חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק51.020.0009
רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות של עד 5000

מ"ק

15.0037.00555.00מ"ק

50.005.00250.00מ"רהידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)51.020.0120

805.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים ותשתיות51.030

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק51.030.0008
ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק

10.00179.001,790.00מ"ק

1,790.00סה"כ למצעים ותשתיות

3,595.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד60

ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים60.030

משאית עם מנוף עבור עברה של כל הבטנודות מתוך שטח60.030.0600
החצר לאיזור שטח המנוציפלי

1.005,500.005,500.00קומפ

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

5,500.00

5,500.00סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

סה"כ לשלב א' - העתק

סה"כ לשלב א' - העתק

44,430.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

74,739.00עבודות ריצוף וחיפוי10

20,635.00עבודות צביעה11

46,150.00עבודות אלומיניום12
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סה"כ לשלב א' - העתק

15,840.00רכיבים מתועשים בבניין22

5,100.00פיתוח נופי40

3,595.00סלילת כבישים ורחבות51

5,500.00מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד60

215,989.00סה"כ עלות

36,718.13מע"מ בשיעור 17%

252,707.13סה"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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