
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרק 088

צנרת חשמל פלסטית08.021

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 110 מ"מ עם חבל08.021.0520
משיכה

4.0034.50138.00מ'

תעלות כבלים08.023

תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או08.023.0030
צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות
מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות,

הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה

60.00138.008,280.00מ'

תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 40 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע08.023.0060
(עובי הפח 0.8 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה,

לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות,
תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה

15.0061.90928.50מ'

08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X2.5 ממ"ר08.031.0090
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

200.009.901,980.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X16 ממ"ר08.031.0230
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

90.0060.905,481.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X35 ממ"ר08.031.0265
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע

90.0091.008,190.00מ'

כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X150 ממ"ר08.031.0330
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"או ש"ע

5.00351.001,755.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים08.034

08.034.0080P.V.C מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 ממ"ר עם בידוד
מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

90.0036.503,285.00מ'

08.034.0120P.V.C מוליכי נחושת מבודדים בחתך 120 ממ"ר עם בידוד
מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

5.0093.00465.00מ'

כבלים חסיני אש08.037

אולם ספורט ניר עם
מיזוג וחשמל אולם ספורט

עירית שדרות

עמוד 26/07/20221

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 21304 (מספר ייחודי: 707961)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

08.037.05105X1.5 בחתך FE180 E90 NHXHכבלים חסיני אש מסוג
ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על
סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור

בשניהקצוות

25.0019.40485.00מ'

08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים,08.061.0020
במידות 800/2100/500 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא

כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

1.003,520.003,520.00יח'

מבנים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים,08.061.0030
במידות 600/2100/500 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה, (לא

כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

1.002,720.002,720.00יח'

08.062C מא"זים אופיין

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק08.062.0055
10 קילואמפר

5.0057.10285.50יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר08.062.0060
ניתוק 10 קילואמפר

65.0053.703,490.50יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק08.062.0070
10 קילואמפר

2.0064.90129.80יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 2 אמפר חד קוטבי עם ניתוק08.062.0112
האפס, כושר ניתוק 6 קילואמפר

1.0086.0086.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר תלת קוטבי, כושר08.062.0220
ניתוק 6 קילואמפר

12.00135.001,620.00יח'

מאמ"תים08.063

מאמ"תים עד 3X40אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה08.063.0010
תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

4.00740.002,960.00יח'

מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה08.063.0020
תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

4.00750.003,000.00יח'

מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה08.063.0030
תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

6.001,050.006,300.00יח'

מאמ"תים עד 3X250 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה08.063.0068
תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

2.002,690.005,380.00יח'

תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X63 אמפר עבור הגנה08.063.0300
אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)

2.00850.001,700.00יח'

תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X100 אמפר עבור הגנה08.063.0310
אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)

4.00760.003,040.00יח'
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תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X250 אמפר עבור הגנה08.063.0330
אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)

4.00650.002,600.00יח'

08.063.0600A3X630 או סליל סגירה למאמ"ת עד TC 10.00336.003,360.00יח'סליל הפסקה

מפסקי זרם08.065

10.00207.002,070.00יח'מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X25 אמפר08.065.0362

ממסרים ומגענים08.066

18.00219.003,942.00יח'ממסר צעד ארבע קוטבי 16A, דוגמת גוויס או ש"ע08.066.0070

ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת08.066.0230
"HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או גוויס המשווק ע"י

"ארכה" או ש"ע

5.00370.001,850.00יח'

4.00459.001,836.00יח'מפסק שעון דיגיטלי יומי/שבועי08.066.0518

08.066.0601AC3 15.00369.005,535.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר

08.066.0605AC3 3.00414.001,242.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 30 אמפר

08.066.0610AC3 2.00730.001,460.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 50 אמפר

08.066.0620AC3 2.001,430.002,860.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 80 אמפר

1.00480.00480.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR12.5, עם נגדי פריקה08.066.0800

1.00530.00530.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR16.7, עם נגדי פריקה08.066.0810

1.00680.00680.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR20, עם נגדי פריקה08.066.0820

1.00710.00710.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR25, עם נגדי פריקה08.066.0830

שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה08.069

1.00252.00252.00יח'שנאים עד 100 וולט אמפר08.069.0010

1.00269.00269.00יח'קבל גלילי תלת פזי 5 קוא"ר08.069.0210

2.00350.00700.00יח'קבל גלילי תלת פזי 10 קוא"ר08.069.0230

1.00580.00580.00יח'קבל גלילי תלת פזי 20 קוא"ר08.069.0250

1.001,560.001,560.00יח'בקר פיקוד קבלים עד 6 דרגות08.069.0325

ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 8 יציאות דוגמת מצג08.069.0381
B8 556 - ISO בקרה

1.00830.00830.00יח'

1.0085.0085.00יח'לחצן הפעלה/הפסקה08.069.0460
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8.00106.00848.00יח'לחצן שלושה מגעים08.069.0470

תא פוטו אלקטרי (פוטוצל) ללוח חשמל עם עינית חיצונית08.069.0540
IP55 דוגמת תוצרת HAGER המשווק ע'י חב' "מולכו" או

ש"ע

1.00650.00650.00יח'

רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר,08.069.0670
הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם

PLUS- PM130EH (לא כולל משני זרם)

1.002,420.002,420.00יח'

8.0074.60596.80יח'מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד08.069.0710

3.00125.00375.00יח'3 מנורות סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד08.069.0715

1.002,200.002,200.00יח'רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים (3PH+O) 100 קילואמפר08.069.0740

נקודות מאור08.086

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה08.086.0010
גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת

עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאהמהתקרה
או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו

קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או

28.00175.004,900.00נק'

תוספת לנקודת מאור עבור כבלי נחושת N2XY/FR ו/או08.086.0020
מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר

28.0029.40823.20יח'

חציבות ושונות08.087

קידוח מעבר בקיר בטון מזוין בעובי עד 40 ס"מ, עבור צינור08.087.0060
בקוטר "4 לרבות הצינור

4.00373.001,492.00יח'

חיבור מנועים ואביזרי פיקוד08.088

חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פזי עד 20 כ"ס, לרבות כל08.088.0020
חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת

המנוע

2.00247.00494.00קומפ

חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פזי עד 100 כ"ס, לרבות כל08.088.0060
חומרי העזר וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת

המנוע

2.00440.00880.00קומפ

בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות08.089

בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 250X3 אמפר ע"י בודק08.089.0020
מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע

לבודק בעריכת המדידות

1.002,070.002,070.00קומפ

איטום מעברים נגד אש08.090
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איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש למשך שעתיים, בשטח08.090.0024
מעל 0.2 מ"ר של מעבר עד 3 תעלות כבלי חשמל או תקשורת.

האיטום ייעשה ע"י השמת צמר סלעים או לוח חסין אש ועליו
JBK" או "PILOCOAT FIRESEAL" מריחת מסטיק מסוג

ACRYLIC" או "FLAMMOTECT-A" או ש"ע. המדידה לפי
שטח הפתח בר

2.00670.001,340.00מ"ר

איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש או איטום כנגד דליפת גז08.090.0028
כיבוי אש ללא מעבר תעלות וכבלים למשך שעתיים, בשטח

מעל 0.2 מ"ר. האיטום ייעשה ע"י השמת צמר סלעים אולוח
חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "איטומסט FR" או
"PILOCOAT FIRESEAL" או "JBK ACRYLIC" או

"FLAMMOPLAST"

1.00483.00483.00מ"ר

שונות08.099

פירוק לוח חשמל קיים ופינוי לאתר מורשה לרבות כל08.099.0010
העבודות הנלוות לקבלת העבודה בשלמותה.

1.001,500.001,500.00קומפ

פירוק גוף תאורה קיים ופינוי לאתר מורשה בגובה עד 08.099.002012
מטר.

28.00150.004,200.00קומפ

3.00650.001,950.00יח'אספקה התקנה נתיך סכין 200 אמפר.08.099.0030

אספקה התקנה גוף תאורה פעמון תעשייתי לתליה בגובה עד08.099.0040
12 מטר , הספק ג"ת LED 260W, גוף אלומיניום תוצרת

פיליפס כולל דרייבר פילפס, ג"ת כולל צלעות קירור,
ג"תתוצרת מערב אירופה או ארצות הברית, רפלקטור עם

פזור אור 120/60/30 מעלות, 230V מותקן מושלם

28.001,250.0035,000.00יח'

אספקה התקנה בגובה עד 12 מטר תאורת חירום 12W*2 עם08.099.0050
סוללה אינטגרלית ל 120 דקות לרבות דרייביר ונורות לד

תוצרת פילפס מערב אירופה או ארצות הברית.

16.00650.0010,400.00יח'

171,272.30סה"כ לפרק 8

מתקני מיזוג אוירתת פרק 1515.0

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות
בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני מדידה, אלא אם צויין

אחרת בסעיף.

המחירים כוללים אספקה, התקנה, אחריות ושירות למשך 36
חודש מיום קבלת המערכת, ויסות ומסמכי קבלה של כל הציוד

המתואר

תנאי התכנון ליחידות מבוססים על התנאים הסטנדרטיים של
I.R.A

מעבים15.001
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15.001.0060ARUN380L דגם V5 LG כדוגמת תוצרת HP VRF מעבה
TES או שווה ערך מאושר לתפוקה קירור נומינלית 363,000

btu/hr לרבות הובלה, הנפה , התקנה וחיבור צנרת גז,
בולמיזעזויים מנאופרן מחורץ וכל הנדרש לפעולה מושלמת.

2.00150,000.00300,000.00קומפ

מאיידים15.002

15.002.0242VRF יט"א-12 יחידת טפול באויר מושלמת בתכנולוגיה של
מותאמת לעמידה על הגג בספיקה של 12,000 רגל מעוקב

לדקה ותפוקת קירור MBH 400 , לרבות סוללת קירור 6
שורות עומק, לוח חשמל ביחידה, כרטיסים + מגע ייבש לחיווי

פעולה ותקלה, שסתומי התפשטות אלקטרוניים, מערכת
פיקוד מושלמת , בולמי רעידות מנאופרן, וכל החומרים

והעבודות הנדרשים לפעולה מושלמת, כמפורט.

2.0060,000.00120,000.00קומפ

צנרת גז15.004

צנרת גז מושלמת למערכת VRF מותקנת בהתאם להוראות15.004.0200
היצרן לרבות הסתעפויות, חיבורי Y, בידוד, עטיפת סרט

PVC , ניקוי, שטיפה, ביצוע ואקום, מילוי גז ושמן, מתלים,
הגנות פח על הצנרת, וכל החומרים והעבודות הנדרשות
לפעולה מושלמת של המערכת בהתאם להוראות היצרן.

2.0015,000.0030,000.00קומפ

מערכות פיזור אויר15.005

215.00100.0021,500.00מ"רתעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח של 0.8 מ"מ.15.005.0002

130.00120.0015,600.00מ"רתעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח של 1.0 מ"מ.15.005.0006

62.00150.009,300.00מ"רתעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח של 1.25 מ"מ.15.005.0008

30.00300.009,000.00מ'תעלות עגולות מפח מגולוון "ספירקל" בקוטר 450 מ"מ .15.005.0036

30.00450.0013,500.00מ'תעלות עגולות מפח מגולוון "ספירקל" בקוטר 630 מ"מ .15.005.0038

צביעת תעלות פח מגולבן כולל: הסרת שומנים, ווש פריימר,15.005.0060
צבע לבן "פוליגג" בשתי שכבות.

220.0045.009,900.00מ"ר

מפזר אויר קירי אספקה בשני כיוונים, צבע בתנור, בשטח15.005.0107
גדול מ- 0.085 מ"ר כולל ווסת כמות אויר.

3.001,500.004,500.00מ"ר

מפזר אויר לתעלות עגולות עם וסת כמות אויר כדוגמת תוצרת15.005.0139
"מפזרי יעד" דגם "SK2/S" במידות 625X125 מ"מ.

32.00650.0020,800.00יח'

שבכות אויר חוזר, צבע בתנור, בשטח גדול מ- 0.085 מ"ר15.005.0146
בדומה לתוצרת "מפזרי יעד"

4.501,500.006,750.00מ"ר

תריס נגד גשם כולל רשת נגד ציפורים צבוע. בתנור בשטח15.005.0153
גדול מ - 0.1 מ"ר.

0.301,000.00300.00מ"ר

0.301,100.00330.00מ"רוסת כמות אויר בשטח גדול מ- 0.085 מ"ר15.005.0167
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

בידוד טרמי15.006

בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אויר עשוי מסיבי זכוכית מצופים15.006.0020
נאופרן בעובי "1.

190.0065.0012,350.00מ"ר

בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אויר עשוי מסיבי זכוכית מצופים15.006.0022
נאופרן בעובי "2.

220.0090.0019,800.00מ"ר

מערכות בקרה15.008

טרמוסטט חוטי באולם רחב מואר מתאים לכל הדגמים מקובע15.008.0016
לקיר עבור יט"א לרבות נורית לחיווי פעולה ותקלה בורר

חימום/ קירור/ אוורור.

2.002,000.004,000.00יח'

תוספת לטרמוסטט חוטי באולם עבור סידורי נעילה לרבות 15.008.00204
סטים של מפתחות.

2.001,000.002,000.00יח'

אינסטלציה חשמלית מושלמת בין הלוחות, היחידות, הבקרים,15.008.0794
רגשים, יחידות קצה, מתאמים לרבות חיווט מושלם לפעולה

מושלמת של המערכת.

1.005,000.005,000.00קומפ

מכשירי מדידה ושונות15.009

4.00250.001,000.00יח'טרמומטר להתקנה בתעלות.15.009.0010

ויסות, הרצה, הפעלה, שירות ואחריות לשלוש שנים מיום15.009.0900
קבלת המתקן ע"י המתכנן.

1.004,000.004,000.00קומפ

609,630.00סה"כ למתקני מיזוג אוירתת פרק 15.0
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עירית שדרות

עמוד 26/07/20227

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 21304 (מספר ייחודי: 707961)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כ למיזוג וחשמל אולם ספורט

סה"כ למיזוג וחשמל אולם ספורט

171,272.30פרק 088

609,630.00מתקני מיזוג אוירתת פרק 1515.0

780,902.30סה"כ עלות

132,753.39מע"מ בשיעור 17%

913,655.69סה"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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