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עבודות עפר01

חפירה01.020

60.0070.004,200.00מ"קחפירה כללית בשטח כולל פינוי למקום שפיכה מאושר01.020.0002

4,200.00סה"כ לעבודות עפר

מתקני תברואה07

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

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים07.012.0200
כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, דרג 15, מונחים
בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול

וספחים

70.00158.0011,060.00מ'

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים07.012.0225
כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, דרג 12, מונחים

בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול, לא
כולל ספחים למעט מחברים

250.00225.0056,250.00מ'

ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליאתילן מצולב כדוגמת07.012.0233
"פקסגול", קוטר 110 מ"מ

20.00263.005,260.00יח'

ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים07.021

ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת,07.021.0030
חיבורי הברגה, קוטר "1 ללא הרקורד המשולם בנפרד

50.00196.009,800.00יח'

מדי לחץ, מדי מים וחיבור מערכת מדידה לקווי מים קרים07.022
וחמים

פירוק מדי מים קיימים קוטר "3/4-"1/2 והתקנתם מחדש, או07.022.9160
מד מים חדש (המד יסופק ע"י המזמין) לרבות חיבור להארקה

קיימת. המחיר לכמות הקטנה הינו מעל 4 יח' ועד 20 יח'

40.0070.002,800.00יח'

85,170.00סה"כ למתקני תברואה

הריסות ופירוקים24

קידוחים באלמנטים מבטון מזוין24.032

קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי עד 24.032.021020
ס"מ, לביצוע חורים בקוטר "2

40.00270.0010,800.00יח'

10,800.00סה"כ להריסות ופירוקים

שילוט והכוונה בבניינים29
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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

3.00300.00900.00יח'

900.00סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים

פיתוח נופי40

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות40.053.0311
10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ

(לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

1,650.00110.00181,500.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות40.053.0312
10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ

(לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)
ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל

150.00130.0019,500.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, מלבניות במידות40.053.0321
10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ

(לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

55.00138.007,590.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, מלבניות במידות40.053.0322
10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ

(לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)
ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל

55.00155.008,525.00מ"ר

נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות40.053.2492
או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 30/30/6 ס"מ
תוצרת "ולפמן" או ש"ע, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור או

בגוון לבן

20.00187.003,740.00מ"ר

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון,40.054.0010
גוון אפור

650.0094.0061,100.00מ'

נגיש- אבן מעבר אי תנועה ללא פאזה לנכים, במידות40.054.0032
23/15/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

70.00114.007,980.00מ'

אבן שפה לכניסת רכב במידות 45/45 ס"מ לרבות אבנים40.054.0098
פינתיות, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

80.00179.0014,320.00מ'

תיחום גומות וסריגים לעצים40.056

תיחום גומות לעצים מ - 4 אבנים טרומיות במסגרת מרובעת40.056.0030
במידות חוץ 100/100/10 ס"מ ומידות פנים 80/80 ס"מ,

לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

60.00560.0033,600.00קומפ
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337,855.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה41

עיבוד הקרקע ואדמת גן41.011

אדמה גננית, לרבות פיזור בשטח - בכמויות גדולות מעל 41.011.021020
מ"ק

60.0070.004,200.00מ"ק

צנרת השקיה41.070

שרוול מצינור פוליאתילן דרג 6 קוטר 50 מ"מ, לרבות חפירה41.070.0700
בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון

700.0041.0028,700.00מ'

32,900.00סה"כ לגינון והשקיה

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ לגובה עד 51.010.022030
ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה

או רשת קיימים

15.00500.007,500.00יח'

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'

הגבהה גובה תא "בזק" על פי פרט "בזק", לרבות מכסה "בזק"51.010.0229
יעודי

3.00990.002,970.00יח'

2.00510.001,020.00יח'הגבהת תאי קליטה 2 רשתות לגובה עד 30 ס"מ51.010.0250

1.00670.00670.00יח'הגבהת תאי קליטה 3 רשתות לגובה עד 30 ס"מ51.010.0252

110.0016.001,760.00מ"רפירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8 ס"מ ועד 20 ס"מ51.010.0401

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

2,750.0011.0030,250.00מ"ר

70.0014.00980.00מ'ניסור אספלט קיים51.010.0430

730.0016.0011,680.00מ'פירוק אבני שפה ופנויין51.010.0440

1,800.0023.0041,400.00מ"רפירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ51.010.0465

פירוק והתקנה מחדש של ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל,51.010.0780
לרבות עיגון הספסל

1.00500.00500.00יח'

2.00280.00560.00יח'פירוק והתקנה מחדש של אשפתון51.010.0810

אתר חרום
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פירוק כבש מבטון לעליה לרכב כולל פינוי כל הפסולת למקום51.010.0811
שפיכה מאושר

90.0015.001,350.00מ'

פירוק זהיר והתקנת מעקה בטיחות לכבישים מחדש, לרבות51.010.0812
מילוי הבור ויסוד חדש הפירוק עדין בעזרת כלים ולא בחיתוך

העמודים

30.00110.003,300.00מ'

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

400.0038.0015,200.00מ"ק

1,800.005.009,000.00מ"רהידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)51.020.0120

מצעים ותשתיות51.030

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה51.030.0008
מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק

400.00187.0074,800.00מ"ק

עבודות אספלט51.040

2,750.002.306,325.00מ"רציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 1 ליטר/מ''ר51.040.0011

שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 3 ס"מ51.040.0041
מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ ("1/2),

ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק

2,750.0037.00101,750.00מ"ר

פסי האטה51.045

פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 4 מ' ובגובה עד51.045.0010
10 ס"מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו,

ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי
משתנה, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות

30.00670.0020,100.00מ'

תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)51.064

אבן שפה מיצקת ברזל לתא תפיסה באורך 90 ס"מ, רוחב51.064.1000
12.5 ס"מ ובגובה 16 ס"מ

4.00440.001,760.00יח'

תמרור ושילוט51.081

5.00340.001,700.00יח'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

3.00150.00450.00יח'

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

3.00150.00450.00יח'

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

3.00150.00450.00יח'

צביעה וסימון דרכים51.082

360.003.001,080.00מ'צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ בצבע לבן מלא/מקווקו51.082.0010

50.0020.001,000.00מ"רצביעת מעברי חצייה (קווים ברוחב 50 ס"מ)51.082.0210

10.0020.00200.00מ"רצביעת קווי עצירה ברוחב 50 ס"מ51.082.0220

2.0033.0066.00יח'צביעת חץ כפול51.082.0310

250.004.801,200.00מ'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

3.00500.001,500.00יח'

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'

3.00100.00300.00מ'

נגיש- סימון מסגרת לרחבת היערכות בתחנות אוטובוס עבור51.082.0507
אנשים עם מוגבלות הנעזרים בכיסא גלגלים, המסגרת במידות

200/250 ס"מ בצבע כחול, לרבות צביעה בשבלונה של סמל
נכים בצבע לבן על רקע כחול במידות 60/60 ס"מ

3.00260.00780.00יח'

344,551.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול57

צינורות פלסטיים לאספקת מים57.012

צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 160 מ"מ, דוגמת "פקסגול"57.012.0360
דרג 12 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים

בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת
חול ומילוי חוזר

350.00380.00133,000.00מ'

ספחים שונים כגון: קשתות, מאספים, מעברים וכד' לצינורות57.012.3040
P.V.C קשיח, קוטר הצינור 160 מ"מ

30.00150.004,500.00יח'

חיבור קווי מים57.014

חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 160 מ"מ לקו קיים57.014.0390
מצינור פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, לרבות עבודות חפירה
לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות

ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא
כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור

מושלם, והחזרת המצב לקדמותו

5.002,370.0011,850.00יח'

אתר חרום
יחזקאל - העתק
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ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין57.026

ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר בהברגה57.026.0021
או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "3, גוש בטון לעיגון, מצמד

שטורץ וחיבור לקו מים

5.002,150.0010,750.00קומפ

תאים לאביזרים57.027

תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 60 ס"מ, ובעומק57.027.0015
B125 (12.5 עד 75 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 40 ס"מ, ממין

טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

2.001,460.002,920.00קומפ

תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 80 ס"מ, ובעומק57.027.0030
B125 (12.5 עד 1.25 מ' עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, ממין

טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

2.002,410.004,820.00קומפ

תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 100 ס"מ,57.027.0050
B125 ובעומק עד 1.75 מ' עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, ממין

12.5) טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

3.003,290.009,870.00קומפ

שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות57.042

החלפת מכסה שוחת בקרה משולב בטון יצקת בקוטר 50 ס"מ,57.042.1335
ללא מסגרת, ממין D400 (40 טון)

7.00770.005,390.00יח'

ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי ניקוז57.064

ניקוי ושטיפה של 2 תאי תפיסה (קולטנים) עם 2 רשתות57.064.0110
ובעומק עד 1.25 מ'. המחיר הינו להזמנה יומית מינימלית של

5 יח'

2.00600.001,200.00יח'

תוספת לסעיף 57.064.0110 עבור ניקוי ושטיפה של תא57.064.0120
תפיסה נוסף עם רשת

1.00250.00250.00יח'

הכנות לחיבורי מגרש57.201

הכנה לחיבור מים בודד למגרש, קוטר "2, לרבות קטעי צינור57.201.0010
פלדה באורך כולל של 3 מ' (חלקם תחת קרקע) עם עטיפה

חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי, זקף, מחברים, קשתות,
פקק הברגה/ריתוך וחיבור לצינור הראשי (קו חדש), ללא ברז

כדורי או מגוף שימדדו בנפרד, מותקן מושלם

40.001,320.0052,800.00יח'

פריצת כבישים ומדרכות57.203

ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת מים ו/או ביוב והחזרתו57.203.0010
למצב שלפני הניסור, המדידה לפי אורך קו צנרת (לרבות

שחזור המבנה), ברוחב עד 80 ס"מ ובעומק עד 1.5 מ'

50.00140.007,000.00מ'

מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות57.206
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM (פיוליט בחוזק נמוך57.206.0029
מבוקר) בשפיכה חופשית ללא טפסנות (המחיר לכמות עד 20

מ"ק)

16.00415.006,640.00מ"ק

250,990.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

שונות90

מנוף להעתקת תחנת אוטובוס בתוך שטח העיר למקום שיורה90.0002
המזמין כולל הכנה של השטח

1.003,500.003,500.00קומפ

3,500.00סה"כ לשונות

אתר חרום
יחזקאל - העתק

עירית שדרות

עמוד 27/06/20227

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 21284 (מספר ייחודי: 692117)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כ ליחזקאל - העתק

סה"כ ליחזקאל - העתק

4,200.00עבודות עפר01

85,170.00מתקני תברואה07

10,800.00הריסות ופירוקים24

900.00שילוט והכוונה בבניינים29

337,855.00פיתוח נופי40

32,900.00גינון והשקיה41

344,551.00סלילת כבישים ורחבות51

250,990.00קווי מים, ביוב ותיעול57

3,500.00שונות90

1,070,866.00סה"כ עלות

182,047.22מע"מ בשיעור 17%

1,252,913.22סה"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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