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עבודות בטון יצוק באתר02

קירות בטון02.061

הריסת קירות בטון מטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי מעל02.061.9030
20 ס"מ ועד 25 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון

10.00406.004,060.00מ"ר

חציבת פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל02.061.9110
0.05 מ"ר עד 0.30 מ"ר בקירות בטון מטויחים בעובי 20 ס"מ,

לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח

3.00400.001,200.00יח'

חציבת פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בשטח מעל02.061.9132
0.30 מ"ר ועד 1 מ"ר בקירות בטון מטויחים בעובי 20 ס"מ,

לרבות חיתוך הזיון ועיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח

2.00520.001,040.00יח'

חציבת פתחים לדלתות במידות פתח של עד 90/210 ס"מ, ע"י02.061.9240
פטיש חשמלי (קונגו)/דיסק ידני בקירות בטון מטויחים בעובי 10

ס"מ - קומפלט (לרבות חיתוך הזיון, תיקוני ריצוף, טיח
ושיפולים)

1.001,120.001,120.00קומפ

7,420.00סה"כ לקירות בטון

חגורות בטון02.072

חגורות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות על קירות02.072.0040
ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל הפתחים

1.001,640.001,640.00מ"ק

1,640.00סה"כ לחגורות בטון

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות02.085

שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 02.085.02421600
ק"ג/מ"ק חוזק 6 מגפ"ס

20.00570.0011,400.00מ"ק

11,400.00סה"כ לבטון טופינג ובטון שיפועים לגגות

פלדת זיון02.100

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון02.100.0011
הבטון

0.506,200.003,100.00טון

3,100.00סה"כ לפלדת זיון

23,560.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות בניה04

בניה בבלוקי בטון04.010

הריסת מחיצות בנויות ומטויחות ו/או מחופות בקרמיקה, בעובי04.010.9002
7 ס"מ או 10 ס"מ, ללא הריסת חגורות בטון בתוך הבניה

25.0090.002,250.00מ"ר
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הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופות בקרמיקה, בעובי04.010.9003
15 ס"מ או 20 ס"מ, ללא הריסת חגורות בטון בתוך הבניה

10.00117.001,170.00מ"ר

חציבת פתחים לדלתות במידות פתח של עד 90/210 ס"מ04.010.9200
במחיצות בנויות ומטויחות בעובי 10 ס"מ - קומפלט (לרבות

הכנת הפתח למשקוף, תיקוני ריצוף, טיח ושיפולים)

1.00680.00680.00יח'

4,100.00סה"כ לבניה בבלוקי בטון

בניה בבלוקי פומיס04.030

קירות בלוקי פומיס 8 חורים, בעובי 20 ס"מ (20/20/50 ס"מ),04.030.0010
r=0.90 חוזק 4 מגפ"ס, בידוד

25.00204.005,100.00מ"ר

5,100.00סה"כ לבניה בבלוקי פומיס

9,200.00סה"כ לעבודות בניה

עבודות איטום05

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות05.013

איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות05.013.0010
פלסטומריות, דרגה R עם ציפוי אגרגט לבן מושבחות בפולימר

"5R 5" או "ביטומפלסטR בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפלסט ,APP
או "ספירפלסט 5R לבן" או "ישראנובה 5R" או ש"ע. היריעות

מולחמות לתשתית ובחפיפה של 10 ס"מ לאורך, ו 15 ס"מ
לרוחב, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר

GS 474" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר

200.0084.0016,800.00מ"ר

איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות05.013.0030
,SBS מושבחות בפולימר R ביטומניות אלסטומריות, דרגה

בעובי 4 מ"מ כל אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת
חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, רצועת חיפוי

עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג
"פריימר 101" או "פריימר GS 474" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר

ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג "פזקרול
18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע

60.0059.003,540.00מ'

קילוף יריעות איטום מעל גג קיים, שכבה אחת, בגג בשטח עד05.013.9110
200 מ"ר,לרבות פירוק רולקות וניקוי הגג. המחיר לכמות הגדולה

הינו מעל 60 מ"ר ועד 200 מ"ר

200.0050.0010,000.00מ"ר

30,340.00סה"כ לאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות

30,340.00סה"כ לעבודות איטום

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות עץ ופולימר06.010
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דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד (סיבית דחוסה) חד כנפית06.010.0510
לפתיחה צירית במידות 70-80/210 ס"מ, מסגרת פנימית עץ

אורן 3 ס"מ, מעטפת הדלת M.D.F מוטבע, משקוף הדלת מעץ
אורן, כנף ומשקוף צבועים

5.001,470.007,350.00יח'

נגיש- דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית06.010.0531
לפתיחה צירית, במידות 100/210 ס"מ, מעטפת הדלת פורמייקה

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

1.002,920.002,920.00יח'

דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, הזזה על הקיר במידות סטנדרט06.010.1800
150/206 ס"מ, דגם "למינטו קלסיק" דוגמת "חמדיה" או ש"ע,
לפי ת"י 23, גוון אגוז/שרי, משקוף מעץ אורן דגם "סקלה" או

ש"ע ומנעול הזזה

1.002,100.002,100.00יח'

7.00150.001,050.00יח'פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן06.010.9000

13,420.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים06.020

יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות 200/30/60 ס"מ,06.020.0110
ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, הארון כולל: 5 דלתות

פתיחה רגילה, 4 מחיצות, 2 דפנות, 5 מדפים

2.003,300.006,600.00קומפ

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 300/60/90 ס"מ,06.020.0160
ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון
כולל: 4 מגירות, 6 דלתות פתיחה רגילה, 6 מחיצות, 2 דפנות, 5

מדפים

2.005,600.0011,200.00קומפ

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

2.00120.00240.00מ'

18,040.00סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים

דלתות פלדה ומשקופי פח06.031

5.00180.00900.00יח'פירוק דלתות פח חד כנפיות ומשקופיהן06.031.9000

900.00סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח

דלתות פלדה רב זרועיות06.032

דלת פלדה רב זרועית במידות 90/210 ס"מ עם מנעול בנעילה06.032.0010
גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי

וינוריט או צביעה בתנור

1.003,960.003,960.00יח'

נגיש- דלת פלדה רב זרועית במידות 100/210 ס"מ עם מנעול06.032.0022
בנעילה גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה

וציפוי וינוריט או צביעה בתנור

1.004,070.004,070.00יח'

מקום בלב ניר עם
מועדון הנוער - מכרז

עירית שדרות

עמוד 12/06/20223

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 21124 (מספר ייחודי: 652350)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

נגיש- דלת פלדה רב זרועית דו כנפית במידות 120/210 ס"מ06.032.0028
(כנף אחת לפחות ברוחב 80 ס"מ), עם מנעול בנעילה גיאומטרית

ומגן צילינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי וינוריט או
צביעה בתנור

3.006,420.0019,260.00יח'

27,290.00סה"כ לדלתות פלדה רב זרועיות

59,650.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים07.012
(ספרינקלרים)

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום07.012.0010
(S.P או M.G) קוטר 16 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים

גלויים או סמויים לרבות ספחים

20.0077.001,540.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום07.012.0020
(S.P או M.G) קוטר 20 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים

גלויים או סמויים לרבות ספחים

10.0085.00850.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים07.012.0150
כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, דרג 15, מותקנים

גלויים או סמויים, לרבות ספחים

10.00150.001,500.00מ'

סה"כ לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים
(ספרינקלרים)

3,890.00

צינורות למערכת נקזים07.031

צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות"07.031.0310
או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים

30.00102.003,060.00מ'

3,060.00סה"כ לצינורות למערכת נקזים

07.033P.V.C ,ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן
ויצקת ברזל

ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת07.033.0040
לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "חוליות" או

"גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110 מ"מ

10.00198.001,980.00יח'

ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, ברכיים, מצמדות07.033.0151
"Ultra Silent" ומעברים לצנרת פוליפרופילן תלת שכבתי דגם

דוגמת "חוליות" או ש"ע קוטר 110 מ"מ

5.0075.00375.00יח'

P.V.C ,סה"כ לספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן
ויצקת ברזל

2,355.00

מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז07.034
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4.00260.001,040.00יח'מחסומי רצפה מפוליפרופילן "2/"4 עם טבעת ורשת מפליז07.034.0200

1,040.00סה"כ למחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "לוטם" או ש"ע עם מיכל07.041.0101
הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה פלסטיק דגם

כבד וכל החיזוקים

3.00890.002,670.00יח'

נגיש- אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת" או ש"ע07.041.0170
באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי (נמדד

בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל
החיזוקים

1.002,800.002,800.00יח'

מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר בלוקים (נמדד07.041.0220
בנפרד), לאסלה תלויה דגם "חמת" או "פלסאון" או ש"ע, לרבות

לחצן ניקל/סטןו עיגון ע"י בטון בתחתית מתקן מיכל ההדחה

4.001,650.006,600.00קומפ

פירוק אסלה קיימת עם כל אביזריה, לרבות מיכל הדחה, ניתוק07.041.9002
מקווי מים ומנקזים וסתימת הפתחים לפי הצורך

4.00199.00796.00יח'

12,866.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים07.042

נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "אלפא 45" מעוגל07.042.0035
או ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ ובגובה 17 ס"מ

1.00770.00770.00יח'

כיור אורחים/נטילת ידיים תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "אסטרה07.042.0101
40" או ש"ע עם מתלה מגבת גימור ניקל

3.001,280.003,840.00יח'

כיור מטבח מחרס לבן סוג א' מותקן מתחת למשטח במידות07.042.0300
60/40 ס"מ, דגם "גל דור" או ש"ע

2.00870.001,740.00יח'

כיור מפלב"מ (נירוסטה) במידות 60/50 ס"מ, דגם "סיאטל עליון"07.042.0411
דוגמת "Pacific" או ש"ע

1.001,250.001,250.00יח'

פירוק כיור מחרס או נירוסטה עם כל אביזריהם וסוללה בעמידה,07.042.9000
לרבות ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת הפתחים לפי הצורך

5.00175.00875.00קומפ

8,475.00סה"כ לכיורים

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.045

סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קשתית מסתובבת, מסדרת07.045.0126
"ענבר", מק"ט 69806 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות

ברזי ניל וכל חומרי העזר

3.00440.001,320.00יח'
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נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת07.045.0127
"ענבר", מק"ט 69803 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות

ברזי ניל וכל חומרי העזר

1.00460.00460.00יח'

סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת °90,07.045.0165
מזלף נשלף מסדרת "גליל" מק"ט 59810 או ש"ע, גימור כרום,

מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

2.00860.001,720.00יח'

פירוק סוללות מהקיר למים קרים וחמים, לרבות ניתוק מקווי מים07.045.9000
וסתימת פתחים

5.00112.00560.00יח'

4,060.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים07.046
אקריליים

משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 1) דגם 07.046.0035,9141
6041, 3141, 3040 בעובי 2 ס"מ וברוחב מעל 75 ס"מ ועד 85

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)

6.001,490.008,940.00מ'

2.0097.00194.00מ'פירוק משטח שיש קיים ברוחב עד 65 ס"מ07.046.9000

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

9,134.00

נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות07.049

נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד07.049.0020
2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז
או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים

ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט

7.001,400.009,800.00קומפ

נקודת הכנה למתקן מים על השיש, לרבות צינור מים קרים עד07.049.0070
1.5 מ', ברז סגירה וקידוח בשיש

2.00900.001,800.00קומפ

נקודה לברז גן למים קרים או ברז למקרר, לרבות צינור מים07.049.0075
קרים עד 2.0 מ' אורך וברז

3.00700.002,100.00קומפ

נקודה לאסלה תלויה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור07.049.0110
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, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו
בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל

בשלמות, קומפלט

4.001,930.007,720.00קומפ

נקודה לניקוז מזגן מפוצל או מיני מרכזי או מערכת VRF, לרבות07.049.0700
צינור פוליפרופילן בקוטר 32-40 מ"מ ובאורך עד 4.0 מ' וחיבור

למחסום רצפה

7.00750.005,250.00קומפ

מקום בלב ניר עם
מועדון הנוער - מכרז
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26,670.00סה"כ לנקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין07.100

עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד07.100.0012
בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד

שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדי שטורץ,
מזנק סילון/ריסוס "2, רב שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1,

גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו המים
ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם

2.002,310.004,620.00קומפ

4,620.00סה"כ לעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין

76,170.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

גופי תאורת חרום08.083

גוף תאורת חרום ניקל קדמיום 1X8 ווט לזמן פעולה של 08.083.010060
דקות לרבות נורית ולחצן ביקורת, מותקן מושלם

7.00335.002,345.00יח'

08.083.02004.1W שלט הכוונה חרום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת
LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת

"PLASMA MEGA TEC X1GP" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או
ש"ע, מותקן מושלם

3.00405.001,215.00יח'

3,560.00סה"כ לגופי תאורת חרום

ספוטים ופסי צבירה למאור08.084

זרקור להתקנה על פס צבירה °60 - 15° דגם "ברקת 15W" או08.084.0011
ש"ע, מותקן מושלם

20.00340.006,800.00יח'

פס צבירה מגנטי צמוד תקרה עשוי אלומיניום בצבע שחור ולבן,08.084.3000
מק"ט EL15511 דוגמת ecoled או ש"ע

12.00400.004,800.00מ'

11,600.00סה"כ לספוטים ופסי צבירה למאור

תאורת לדים - פנים08.085

08.085.0041W11 ,גוף תאורה עגול מאלומיניום צבוע מתכוונן שקוע בתקרה
מק"ט ELX0126, מידות הגוף קוטר 120 מ"מ גובה 75 מ"מ,

כדוגמת "אקולד" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם

8.00226.001,808.00יח'

גוף תאורה לד צמוד תקרה צילנדר שחור עם רלפקטור ספוט כוס08.085.0042
15 וואט פריסת אור cob מותקן מושלם

10.00380.003,800.00יח'

גוף תאורה תלוי מסוג "פעמון" גודל 40 ס"מ צבע מט שחור08.085.0043
גרפיט 60 וואט osram או ש"ע

11.00650.007,150.00יח'

מקום בלב ניר עם
מועדון הנוער - מכרז

עירית שדרות
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גוף תאורת לד מוגן מים 590 מ"מ 18w IP65 או ש"ע מק"ט08.085.0814
5Z00562, מותקן מושלם

14.00160.002,240.00יח'

גוף תאורה צמוד תקרה עגול "ספיריט" גודל 60 ס"מ / 40 ס"מ08.085.0815
צבע מט שחור 60 וואט osram או ש"ע

5.00450.002,250.00יח'

17,248.00סה"כ לתאורת לדים - פנים

תאורת לדים - חוץ08.086

גוף תאורה צמוד קיר אפ דאון, LED 600LM 2X6W , כולל08.086.0021
דרייבר, מאלומיניום, בצבע לבן ובזלת, מידות הגוף: גובה 128
מ"מ, רוחב 74 מ"מ, מק"ט EL2058F דוגמת ecoled או ש"ע,

מותקן מושלם

18.00285.005,130.00יח'

5,130.00סה"כ לתאורת לדים - חוץ

נקודות מאור08.101

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה08.101.0010
גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם

בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או
הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או
חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז'

כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום,
אם נדרש, לרבות וו תליה

80.00185.0014,800.00נק'

14,800.00סה"כ לנקודות מאור

נקודות בתי תקע08.102

נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או08.102.0010
מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים
בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן

בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן
תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם

25.00182.004,550.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע עבור 3 ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט או08.102.0040
תה"ט

15.0039.00585.00יח'

7.0022.00154.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים08.102.0080

עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם08.102.0200
D14 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 2
אביזרים A16 דגם ישראלי, 1 נקודת תקשורת מושלמת בכבל

CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות, 1 נקודת טלפון
מושלמת כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים

1.00770.00770.00יח'

מקום בלב ניר עם
מועדון הנוער - מכרז

עירית שדרות
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עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם08.102.0215
D17 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4

אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות בכבל
CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות

1.00860.00860.00יח'

6,919.00סה"כ לנקודות בתי תקע

נקודות חשמל שונות08.103

08.103.01003X2.5 ו/או במוליכים N2XY/FR נקודה למזגן בכבלי נחושת
ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח

החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת
"ארכה" או ש"ע

4.00282.001,128.00נק'

נקודה למזגן (תלת פזי) עם מגען לרבות לחצני הפעלה/הפסקה,08.103.0160
בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 5X1.5 ממ"ר, בהתקנה
סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן,

דגם בריטי

4.00545.002,180.00נק'

נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר08.103.0720
כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת

כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש
וחיבור הנקודה בשני הקצוות

13.00360.004,680.00נק'

7,988.00סה"כ לנקודות חשמל שונות

67,245.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח09

טיח חוץ09.021

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

300.00127.0038,100.00מ"ר

38,100.00סה"כ לטיח חוץ

38,100.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי טרצו10.010

280.0054.0015,120.00מ"רפירוק ריצוף קיים לרבות סילוק 8 ס"מ עליונים של מצע החול10.010.9040

200.0017.003,400.00מ'פירוק שיפולים (פנלים) קיימים10.010.9060

18,520.00סה"כ לריצוף באריחי טרצו

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

מקום בלב ניר עם
מועדון הנוער - מכרז

עירית שדרות
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ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 50/100 ס"מ או 10.031.014060/120
ס"מ, מחיר יסוד 150 ש"ח/מ"ר

280.00377.00105,560.00מ"ר

200.0071.0014,200.00מ'שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ10.031.0142

ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות 10.031.054030/30
ס"מ עובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר

15.00269.004,035.00מ"ר

123,795.00סה"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

70.00267.0018,690.00מ"ר

חיפוי קירות פנים וחוץ באריחי "קלינקר" במידות 24/11.5 ס"מ10.050.0620
בעובי 10 מ"מ, ב-6 גוונים שונים, כדוגמת "טרקוטה אופקים" או

ש"ע, לרבות פוגות אופקיות ואנכיות בעובי 1 ס"מ, מחיר יסוד
110 ש"ח/מ"ר

280.00340.0095,200.00מ"ר

113,890.00סה"כ לחיפוי קירות

טרצו יצוק באתר10.070

פירוק אדני טרצו קיימים בחלונות או על מעקות, ברוחב עד 10.070.901030
ס"מ

15.0054.00810.00מ'

810.00סה"כ לטרצו יצוק באתר

257,015.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

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

חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשטח מעל 500 מ"ר11.011.9209
ועד 2,000 מ"ר בשתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע. המחיר
לכמות הקטנה הינו מעל 500 מ"ר ועד 1,000 מ"ר. המחיר

לכמות הגדולה הינו מעל 1,000 מ"ר ועד 2,000 מ"ר

700.0023.1016,170.00מ"ר

תוספת לצביעה עבור קיר דקורטיבי לפי פרט מצורף בגוניים11.011.9210
שונים ובצורות שונות

40.0035.001,400.00מ"ר

17,570.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

17,570.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

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

מקום בלב ניר עם
מועדון הנוער - מכרז

עירית שדרות
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חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע12.011.0310
כדוגמת קליל "בלגי" 1700 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0

מ"ר

1.501,260.001,890.00מ"ר

11.00120.001,320.00יח'פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם בשטח של עד 2 מ"ר12.011.9000

פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם בשטח של מעל 2 מ"ר ועד12.011.9016
3 מ"ר

1.00230.00230.00יח'

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

3,440.00

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

חלון ציר-צד מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 4300 או ש"ע,12.014.0500
בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר

10.002,130.0021,300.00מ"ר

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

21,300.00

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

4.001,470.005,880.00יח'

5,880.00סה"כ לחלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע

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 1.0 מ"ר. המדידה לפי שטח

הרשת

1.00530.00530.00מ"ר

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

14.00380.005,320.00יח'

5,850.00סה"כ לרשתות גלילה ורשתות יתושים

זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות, ציפויי חלונות וקירות וזכוכית12.111
לסגירת מרפסות

12.111.0011P.V.B תוספת עבור זכוכית ביטחון 3+3 מ"מ (טריפלקס) עם
0.38 במקום זכוכית 5 מ"מ שקופה

14.0064.00896.00מ"ר

2.0017.0034.00מ"רתוספת עבור זכוכית חלבית 4 מ"מ במקום זכוכית 5 מ"מ שקופה12.111.0281

סה"כ ל זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות, ציפויי חלונות וקירות
וזכוכית לסגירת מרפסות

930.00

מקום בלב ניר עם
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סורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה)12.120
מאלומיניום

סורג קבוע ישר מאלומיניום דגם "בלוקר" דוגמת "טרלידור" או12.120.0011
ש"ע עשוי מפרופיל מרובע 12/16 מ"מ עם קישורי X או איקס

כפול, לרבות מסילה עליונה ותחתונה מפרופיל 22/45 מ"מ

20.00695.0013,900.00מ"ר

סה"כ לסורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה)
מאלומיניום

13,900.00

51,300.00סה"כ לעבודות אלומיניום

מתקני מיזוג אוויר15

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע15.041.0200
A כ"ס) בעל דירוג אנרגטי (BTU/HR 9,500 1 לתפוקת קירור
לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

3.002,900.008,700.00קומפ

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע15.041.0220
A כ"ס) בעל דירוג אנרגטי (BTU/HR 24,000 2.5 לתפוקת קירור

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

1.006,840.006,840.00קומפ

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע15.041.0540
לתפוקת קירור BTU/HR 28,500 3.5) כ"ס) תלת פאזי, בעל

דירוג אנרגטי A לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל,
מותקן מושלם

4.009,480.0037,920.00קומפ

צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 15.041.40002
צינורות נחושת מבודדים בקטרים "3/8, "5/8, צינור חשמל עם

כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים
הכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש

לתוספת צנרת זו

10.00122.001,220.00מ'

צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 15.041.40102
צינורות נחושת מבודדים בקטרים "1/2, "7/8, צינור חשמל עם

כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים
הכלולים במחיר התקנת מזגן), לרבות מילוי גז ושמן כנדרש

לתוספת צנרת זו

15.00164.002,460.00מ'

57,140.00סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות

57,140.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

רכיבים מתועשים בבניין22

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות22.011
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מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של -22.011.002095
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)

50.00200.0010,000.00מ"ר

50.0066.003,300.00מ"רתוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים)22.011.0040

תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד)22.011.0500
במקום לוח גבס רגיל - (בצד אחד)

100.0010.001,000.00מ"ר

תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית בעובי22.011.2010
"2 במשקל 24 ק"ג/מ"ק

50.0035.001,750.00מ"ר

סגירת פתח דלת במחיצת גבס קיימת, ע"י לוחות גבס חד22.011.9100
קרומיות (בשני הצדדים) לרבות הקונסטרוקציה להרכבת הגבס

ובידוד ע"י צמר סלעים בעובי "2 במשקל 60 ק"ג/מ"ק וכן סתימת
החריץ סביב הגבס ליישור עם הקיר הקיים

3.00290.00870.00מ"ר

16,920.00סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות

מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות22.041

פירוק ופינוי של תא שירותים קיים מסוג "טרספה", לרבות פירוק22.041.9040
חזית עם דלת ומחיצה אחת או שתיים

4.00436.001,744.00יח'

1,744.00סה"כ למערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות

18,664.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

אביזרים במקלחת ובשירותים30.011

4.00126.00504.00יח'מחזיק נייר פתוח ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם30.011.0010

נגיש- קולב זוגי ממתכת מצופה ניקל, בתא בצד הפנימי של30.011.0130
הדלת בגובה 140 ס"מ דגם "דאלאס" מק"ט 4302 או ש"ע ברוחב

560 מ"מ, גובה 38 מ"מ ובעומק 37 מ"מ , מותקן מושלם

1.0089.0089.00יח'

מתקן לממחטות נייר במידות 300/152/62 מ"מ ממתכת מצופה30.011.0300
כרום תלוי על הקיר, מותקן מושלם

2.00223.00446.00יח'

4.00297.001,188.00יח'ידית אחיזה + סבוניה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם30.011.0500

נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על30.011.0540
כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3

1.00280.00280.00יח'

נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ,30.011.0550
ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על
הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם

1.00630.00630.00יח'
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נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך30.011.0560
73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת,
צבועה/מצופה כרום, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי

1918 חלק 3

1.00890.00890.00יח'

4.00210.00840.00יח'מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם30.011.0900

4.00201.00804.00יח'פח אשפה עגול לנפח 3 ליטר ממתכת מצופה כרום, לרבות מכסה30.011.0910

נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך30.011.3105
30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות

מעוגלות, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם

1.00313.00313.00יח'

מראה עגולה בקוטר 50 ס"מ ובעובי 6 מ"מ לרבות תופסנים בגוף30.011.5000
המראה

3.00350.001,050.00יח'

נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות30.011.5080
45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ

מהרצפה)

1.00400.00400.00יח'

7,434.00סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים

7,434.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

בקרת מערכות במתקן35

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

מצלמת צינור MP2.0, חיישן "Progressive CMOS 1/3, קצב35.042.0030
FPS@1.3/2.0MP25, טווח תאורה עד 20 מ', עדשה 4 מ"מ,
ICR / H.264/MJPEG / וכולל DC12V / PoE ,מתח עבודה

dual-stream / IP66 / 3D-DNR / DWDR / VMD / SD
"Geovision" או "Hickvision" המצלמה מתוצרת חברת ,CARD

או ש"ע

12.00560.006,720.00יח'

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

6,720.00

גילוי פריצה ומצוקה35.046

קיט רכזת בסיסי+לוח מקשים כותב עברית + מרחיב אלחוטי 35.046.001032
אזורים

1.001,240.001,240.00קומפ

5.00363.001,815.00יח'גלאי 2 סנסורים 15 מ'35.046.1430

35.046.1550PIR Comet 5.00160.00800.00יח'גלאי נפח

1.00580.00580.00יח'צופר חיצוני עם נצנץ+מוגן קצף35.046.2450

35.046.2490Dba 102 1.00165.00165.00יח'סירנה פנימית
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4,600.00סה"כ לגילוי פריצה ומצוקה

11,320.00סה"כ לבקרת מערכות במתקן

פיתוח נופי40

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 40.053.031010/20
ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל

מצע), גוון אפור

450.00106.0047,700.00מ"ר

47,700.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון40.054.0604
צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)

40.0091.003,640.00מ'

3,640.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון40.061

15.0058.00870.00מ"קחפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'40.061.0010

יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, בעובי 20 ס"מ ורוחב עד 40.061.00511
מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

5.001,600.008,000.00מ"ק

קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ40.061.0091
ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש

הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

4.001,850.007,400.00מ"ק

16,270.00סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

67,610.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה41

שתילת דשא והנחת דשא סינטטי41.030

דשא סינטטי דגם "פרפקט" דוגמת "דשא עוז" או ש"ע, בעל41.030.0320
סיבים מפוצלים ומקורזלים מפוליפרופילן בארבעה גוונים, בגובה

40 מ"מ צפיפות סיבים מרבית (19,000 תפר למ"ר), מראה
טבעי, משטח תחתון לייטקס ופוליפרופילן, מותקן על מצע, בטון

או ריצוף קיימים, מתאים לגינות פרטיות ושטחי ציבור ללא
דריכה מרובה, בעל מגן UV נגד נזקי שמש, אינו דורש מילוי חול
ותחזוקה, 5 שנות אחריות כנגד דהייה, מחיר יסוד 95 ש"ח/מ"ר.

המחיר לכמות הגדולה הינו לשטח עד 500 מ"ר

150.00235.0035,250.00מ"ר

35,250.00סה"כ לשתילת דשא והנחת דשא סינטטי
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35,250.00סה"כ לגינון והשקיה

גידור44

גדרות מתיל, רשת, לוחות פח44.011

80.0055.004,400.00מ'פירוק גדר רשת בגובה עד 2 מ'44.011.9003

4,400.00סה"כ לגדרות מתיל, רשת, לוחות פח

גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות44.013

גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או "לירון44.013.0030
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

150.00400.0060,000.00מ'

60,000.00סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות

מעקות לבניה פרטית ורוויה44.022

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

פין עליון לחיבור המאחז. מאחז היד מגולוון וצבוע

30.00460.0013,800.00מ'

13,800.00סה"כ למעקות לבניה פרטית ורוויה

שערים מרשתות מרותכות44.032

שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "חיפה" או דגם "לירון" או44.032.0025
"איילון" או ש"ע במידות 140/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל

60/40/2.2 מ"מ רשת מרותכת 50/150/4.5 מ"מ, לרבות משקוף
מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ, בריח למנעול תלייה ויסודות בטון

במידות 50/50/70 ס"מ

3.003,700.0011,100.00יח'

שער דו כנפי מגולוון דגם "חיפה" או "לירון" או "איילון" 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

3.009,510.0028,530.00יח'

39,630.00סה"כ לשערים מרשתות מרותכות

117,830.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

מקום בלב ניר עם
מועדון הנוער - מכרז

עירית שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

300.0017.005,100.00מ"רפירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ51.010.0460

פירוק שבילים ו/או משטחים מרוצפים במרצפות בטון במידות51.010.0467
45/45/5 ס"מ ו/או 30/60/5 ס"מ

100.0020.002,000.00מ"ר

25.0040.001,000.00מ'פירוק מדרגות אבן בלבד (פירוק הביסוס ימדד בנפרד)51.010.0538

8,100.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר51.020

חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל51.020.0009
ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה

140.0038.005,320.00מ"ק

650.005.003,250.00מ"רהידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)51.020.0120

8,570.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים ותשתיות51.030

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה51.030.0008
מאושרת

90.00187.0016,830.00מ"ק

16,830.00סה"כ למצעים ותשתיות

33,500.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

סה"כ למועדון הנוער - מכרז

סה"כ למועדון הנוער - מכרז

23,560.00עבודות בטון יצוק באתר02

9,200.00עבודות בניה04

30,340.00עבודות איטום05

59,650.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

76,170.00מתקני תברואה07

67,245.00מתקני חשמל08

38,100.00עבודות טיח09

257,015.00עבודות ריצוף וחיפוי10

17,570.00עבודות צביעה11

51,300.00עבודות אלומיניום12

57,140.00מתקני מיזוג אוויר15

מקום בלב ניר עם
מועדון הנוער - מכרז

עירית שדרות
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סה"כ למועדון הנוער - מכרז

18,664.00רכיבים מתועשים בבניין22

7,434.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

11,320.00בקרת מערכות במתקן35

67,610.00פיתוח נופי40

35,250.00גינון והשקיה41

117,830.00גידור44

33,500.00סלילת כבישים ורחבות51

978,898.00סה"כ עלות

166,412.66מע"מ בשיעור 17%

1,145,310.66סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

מקום בלב ניר עם
מועדון הנוער - מכרז

עירית שדרות
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