
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מעונות סטודנטים עולים01

עבודות עפר01.01

חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר01.01.020

חפירה (מכל סוג שהוא) ע"י כלים קטנים, בכמות של עד01.01.020.1000
80 מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק עודפי

החפירה. המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע בשעות רגילות
(01.020.1000)

1.005,600.005,600.00י"ע

5,600.00סה"כ לחפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר

מילוי מובא, מצעים והידוק01.01.050

מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא01.01.050.0090
מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו

לכמות של עד 250 מ"ק (01.050.0090)

20.00187.003,740.00מ"ק

הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע01.01.050.0205
טבעיים (01.050.0205)

100.003.80380.00מ"ר

4,120.00סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק

9,720.00סה"כ לעבודות עפר

נגרות אומן ומסגרות פלדה01.06

דלתות עץ01.06.010

דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה01.06.010.0485
צירית במידות סטנדרט 70-80/210 ס"מ, דגם "יוניק

פרימיום " דוגמת "פנדור" או ש"ע, לפי ת"י 23, מעטפת
הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי כ- 1.5 מ"מ בגוון לבן

9016/בז 1013 עם קנט תואם בהיקף הדלת ולוח פולימרי
בגובה 7 ס"מ בתחתית הדלת, משקוף אקסלוסיב

מפולימר קשיח WPC מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע
עם פס אטימה מסביב למשקוף, 3 צירים נסתרים

מתכווננים ומנעול מגנטי, בצביעה UV מתועשת המונעת
הצהבה של צבע הדלת

40.002,350.0094,000.00קומפ

נגיש- דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית01.06.010.0486
לפתיחה צירית במידות סטנדרט 90-100/210 ס"מ, דגם

"יוניק פרימיום " דוגמת "פנדור" או ש"ע, לפי ת"י 23,
מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי כ- 1.5 מ"מ
בגוון לבן 9016/בז 1013 עם קנט תואם בהיקף הדלת

ולוח פולימרי בגובה 7 ס"מ בתחתית הדלת, משקוף
אקסלוסיב מפולימר קשיח WPC מצופה בגוון תואם לדלת
או ש"ע עם פס אטימה מסביב למשקוף, 3 צירים נסתרים
מתכווננים ומנעול מגנטי, בצביעה UV מתועשת המונעת

הצהבה של צבע הדלת

1.003,000.003,000.00יח'

מעונות סטודנטים עולים
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דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד (סיבית דחוסה) חד01.06.010.0510
כנפית לפתיחה צירית במידות 90-100/210 ס"מ, מסגרת

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

בולניה צירים נסתרים.

1.002,700.002,700.00יח'

תוספת לכנף דלת עבור צוהר אור לרבות זיגוג זכוכית01.06.010.0870
מחוסמת אטומה

21.00130.002,730.00יח'

תיקון בחיבור בין ממד למבנה ישן כולל סגירה בלוחות עץ01.06.010.0871
סנוויץ חסין אש ברוחב לפחות 40 ס"מ מצופה פורמיקה

10.00500.005,000.00קומפ

107,430.00סה"כ לדלתות עץ

ארונות מטבח, מאחזי יד ושונות01.06.020

ארון מטבח לפי פרט אדריכל "נ 1" כולל כל הפרטים01.06.020.0206
והחיבורים הנדרשים כולל מדף ברזל 

5.003,400.0017,000.00קומפ

ארון מטבח לפי פרט אדריכל "נ 2" כולל כל הפרטים01.06.020.0208
והחיבורים הנדרשים כולל מדף ברזל

2.003,800.007,600.00קומפ

ארון מטבח לפי פרט אדריכל "נ 3" כולל כל הפרטים01.06.020.0209
והחיבורים הנדרשים כולל מדף ברזל

2.003,200.006,400.00קומפ

נגיש- ארון מטבח לפי פרט אדריכל "נ 4" כולל כל הפרטים01.06.020.0210
והחיבורים הנדרשים כולל מדף ברזל

1.003,300.003,300.00יח'

34,300.00סה"כ לארונות מטבח, מאחזי יד ושונות

מעקות פלדה ומאחזי יד01.06.052

מעקה פלדה,אופקי או משופע (למהלך מדרגות) בגובה01.06.052.0010
1.05 מ', המאחז מפרופיל שטוח במידות 60/8 מ"מ .

העמודים כל 1.05 מ' מפרופיל 60/8 מ"מ. בתחתית
המעקה פרופיל שטוח 60/8 מ"מ. למאחז ולפרופיל

השטוח מרותכים ברזל 20/8 מ"מ כל 7 ס"מ. המעקה
מחוזק לפודסט ולמהלך המדרגות בגובה לפי התקן

מגולבן וצבוע

120.00500.0060,000.00מ'

60,000.00סה"כ למעקות פלדה ומאחזי יד

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום01.06.055
ופלסטיק

מאחז יד בחדר מדרגות מפרופיל שטוח 50/10 מ"מ01.06.055.0010
מגולוון וצבוע בתנור, לרבות חיזוקים לקיר/מעקה

ורוזטות לכיסוי החיבור (06.055.0010)

16.00310.004,960.00מ'

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

4,960.00
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206,690.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה01.07

צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים01.07.011

צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' ללא עטיפה למים קרים01.07.011.0060
וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים

בהברגות, קוטר "2, לרבות ספחים (07.011.0060)

20.00160.003,200.00מ'

התחברות של צינור חדש קוטר עד "1 אל צינור גלוי קיים01.07.011.0100
קוטר עד "1, לרבות ניתוק קו קיים, חיתוך הצינור הקיים,

ספחים (הכלולים), לחיבור הצינור החדש לקיים, חיבור
בהברגה ובדיקת החיבור ללחץ מים (07.011.0100)

20.00252.005,040.00קומפ

התחברות של צינור חדש קוטר מעל "1 עד "2 אל צינור01.07.011.0130
גלוי קיים קוטר עד "2, לרבות ניתוק קו קיים, חיתוך

הצינור הקיים, ספחים (הכלולים), לחיבור הצינור החדש
לקיים, חיבור בהברגה ובדיקת החיבור ללחץ מים

(07.011.0130)

9.00420.003,780.00קומפ

התחברות של צינור חדש קוטר "4 אל צינור גלוי קיים01.07.011.0150
קוטר "4, לרבות ניתוק קו קיים, חיתוך הצינור הקיים,

ספחים (הכלולים), לחיבור הצינור החדש לקיים, חיבור
בריתוך ובדיקת החיבור ללחץ מים (07.011.0150)

1.00750.00750.00קומפ

12,770.00סה"כ לצינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים

צינורות פלסטיים01.07.012

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין01.07.012.0030
אלומיניום (S.P או M.G) קוטר 25 מ"מ ללחץ עבודה 10

אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים
(07.012.0030)

120.0093.0011,160.00מ'

צינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב01.07.012.210
או פוליבוטילן כדוגמת "פקסגול" קוטר 63 מ"מ דרג 15
מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות

ספחים (07.012.0210)

50.00160.008,000.00מ'

19,160.00סה"כ לצינורות פלסטיים

צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים01.07.013
(ספרינקלרים)

צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים01.07.013.0060
(וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות

או ע"י חיבורים מהירים מסוג QUICK UP, לא כולל
ספחים ומתלים, קוטר "3 (07.013.0060)

20.00212.004,240.00מ'

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות

עמוד 10/08/20223

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 21311 (מספר ייחודי: 709363)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

סה"כ לצינורות פלדה שחורים למערכות מתזים
(ספרינקלרים)

4,240.00

ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים01.07.021

ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת,01.07.021.0020
חיבורי הברגה, קוטר "3/4 ללא הרקורד המשולם בנפרד

(07.021.0020)

20.00155.003,100.00יח'

ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת,01.07.021.0040
חיבורי הברגה, קוטר "1/2 1 ללא הרקורד המשולם

בנפרד (07.021.0040)

5.00310.001,550.00יח'

ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת,01.07.021.0060
חיבורי הברגה, קוטר "3 ללא הרקורד המשולם בנפרד

(07.021.0060)

2.00980.001,960.00יח'

6,610.00סה"כ לברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים

ספחים מגולוונים מתוברגים לקווי מים קרים וחמים01.07.023

זוויות 90 מעלות מגולוונות קוטר "3/4, חיבורים בהברגה01.07.023.0020
(07.023.0020)

10.0021.00210.00יח'

סה"כ לספחים מגולוונים מתוברגים לקווי מים קרים
וחמים

210.00

ספחים מפליז לקווי מים קרים וחמים01.07.024

20.0043.00860.00יח'רקורדים מפליז למדי מים קוטר "3/4, חיבורים בהברגה01.07.024.0600

860.00סה"כ לספחים מפליז לקווי מים קרים וחמים

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות01.07.041

אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "ויטרה S-20" מק"ט01.07.041.0130
5507 או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות

מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים
(07.041.0130)

1.001,130.001,130.00יח'

מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר גבס (נמדד01.07.041.0210
בנפרד), לאסלה תלויה כדוגמת תוצרת "פלסאון" או ש"ע,

לרבות לחצן ניקל/סטן ועיגון ע"י בטון בתחתית מתקן
מיכל ההדחה (07.041.0210)

1.002,050.002,050.00קומפ

3,180.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים וקערות01.07.042

קערת מטבח מפלב"מ (נירוסטה) במידות 45/45 ס"מ,01.07.042.0400
דגם דקל קרמיקה או ש"ע, התקנה שטוחה

10.00980.009,800.00יח'

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד
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9,800.00סה"כ לכיורים וקערות

מקלחות01.07.044

נגיש- מערכת אינטרפוץ 4 דרך סדרת "אופק" מק"ט 01.07.044.00366101
או ש"ע, לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח
וכיסוי חיצוני למערכת קיר מק"ט 70110, זרוע מהקיר

מק"ט 90013 וראש מקלחת מק"ט 90201
(07.044.0036)

1.001,330.001,330.00קומפ

מקלחון זכוכית חזית דלת אחת פתיחה פנימה והחוצה, זכוכית01.07.044.1010
מחוסמת שקופה בעובי 8 מ"מ, דגם "ירדן פלוס", ברוחב 150 ס"מ
דלת 70-65 ס"מ ובגובה 1.85 מ'לרבות העיגון וחומרי העזר

חמת מקלחונים או ש"ע.

16.002,250.0036,000.00יח'

מקלחון זכוכית חזית דלת אחת פתיחה פנימה והחוצה, זכוכית01.07.044.1011
מחוסמת שקופה בעובי 8 מ"מ, דגם "ירדן פלוס", ברוחב 100 ס"מ
דלת 70-65 ס"מ ובגובה 1.85 מ'לרבות העיגון וחומרי העזר

חמת מקלחונים או ש"ע.

2.002,000.004,000.00יח'

41,330.00סה"כ למקלחות

ברזים וסוללות01.07.045

סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת01.07.045.0164
45°, מזלף נשלף דוגמת "403 קשת " דקל קרמיקה או
ש"ע, מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל

חומרי העזר

10.00800.008,000.00יח'

8,000.00סה"כ לברזים וסוללות

משטחי שיש01.07.046

משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 7) בעובי 01.07.046.00302
ס"מ, דגם 5151 ,5131, 5114, 5111, 5101, 5031

22.004,540.0099,880.00מ"ר

22.00115.002,530.00מ'תוספת עבור גמר סרגל רגיל01.07.046.0100

תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך01.07.046.0170
פתח לכיור בהתקנה שטוחה

10.00480.004,800.00יח'

10.0063.00630.00יח'תוספת עבור חיתוך פתח לברז בעמידה01.07.046.0180

10.00126.001,260.00יח'תוספת עבור חיתוך או הגבה פתח לכיריים01.07.046.0190

109,100.00סה"כ למשטחי שיש

נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של01.07.049
קבועות

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד
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נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור01.07.049.0020
דלוחין עד 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 (07.049.0020)

1.001,400.001,400.00קומפ

נקודה לאסלה תלויה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ',01.07.049.0110
צינור 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
(07.049.0110)

1.001,930.001,930.00קומפ

נקודה למקלחת לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור01.07.049.0192
מים חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ',

התקנת מערכת קיר למקלחת 4 דרך + זרוע מהקיר וראש
מקלחת, מחסום רצפה, חציבה בקיר בלוקים ותיקונו

לאחר ההתקנה. (לא כולל עיבוד מיוחד של רצפת
המקלחת ו/או התקנת מוזאיקה אשר ישולמו בנפרד וכן
לא כולל אספקה של מערכת קיר 4 דרך + זרוע מהקיר

וראש מקלחת, אשר ישולמו בנפרד) הכל בשלמות,
קומפלט (07.049.0192)

1.002,140.002,140.00קומפ

סה"כ לנקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של
קבועות

5,470.00

ציוד לכיבוי אש01.07.100

עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס01.07.100.10
(הנמדד 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 עם ברז כדורי,

מותקן בשלמות

2.002,040.004,080.00קומפ

10.00368.003,680.00יח'מטפי אבקה יבשה 6 ק"ג01.07.100.50

7,760.00סה"כ לציוד לכיבוי אש

מערכות סולריות )דודי שמש(01.07.112

מערכות סולריות לגג שטוח, הכוללות: דוד בנפח 01.07.112.20150
ליטר עם ציפוי אמאיל פנימי ובידוד פוליאוריתן יצוק,

בעמידה, קולט שמש אחד בשטח מתאים עם ציפוי
אפוקסי קלוי, בשלמות לרבות מעמד על גג שטוח ותקופת

אחריות של 5 שנים

10.002,960.0029,600.00קומפ

29,600.00סה"כ למערכות סולריות )דודי שמש(

258,090.00סה"כ למתקני תברואה

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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מתקני חשמל01.08

האספקה והתקנה של לוח חשמל ראשי חדש הכולל את כל01.08.0001
האביזרים הנדרשים חיווט וחיבור הלוח כולל אישור בודק
חשמל בגמר העבודה עד להפעלה מושלמת של כל חלקי

המבנה. לפי תוכנית

1.0015,000.0015,000.00קומפ

חפירות ובסיסי בטון01.08.011

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 01.08.011.0009100
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק

סופי (08.011.0009)

50.0041.002,050.00מ'

2,050.00סה"כ לחפירות ובסיסי בטון

תאי בקרה01.08.012

תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות01.08.012.0010
חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון,

שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית
(08.012.0010)

1.001,130.001,130.00יח'

1,130.00סה"כ לתאי בקרה

צנרת חשמל פלסטית01.08.021

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל01.08.021.0510
משיכה (08.021.0510)

250.0016.804,200.00מ'

4,200.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

כבלי טלפון01.08.038

10X2X0.4 "כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם01.08.038.10
לדרישות "בזק

20.0013.40268.00מ'

268.00סה"כ לכבלי טלפון

גופי תאורה שונים01.08.082

01.08.082.0085eclips כדוגמאת ip65 גוף תאורה צמוד בדרגת אטימות
של לירד שטייניץ 28w. 2740lm, או ש"ע לבחירת

האדריכל

20.00350.007,000.00יח'

7,000.00סה"כ לגופי תאורה שונים

גופי תאורת חרום01.08.083

גוף תאורת חרום ניקל קדמיום 2X18 ווט לזמן פעולה של01.08.083.0120
60 דקות לרבות נורית ולחצן ביקורת

46.00450.0020,700.00יח'

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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20,700.00סה"כ לגופי תאורת חרום

תאורת לדים - פנים01.08.085

גוף תאורת פנים לד W60 להתקנה עה"ט , קוטר 01.08.085.3000600
מ"מ דגם HIGH-Q מתוצרת VEGA כדוגמת "ארכה" או

ש"ע, מותקן מושלם (08.085.3000)

90.00480.0043,200.00יח'

גוף תאורה מוגן מים IP65 לד W20 בקוטר 225 מ"מ או01.08.085.3020
VEGA מתוצרת GALAXY 235 מ"מ דגםX235 מרובע

כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם (08.085.3020)

20.00345.006,900.00יח'

50,100.00סה"כ לתאורת לדים - פנים

נקודות מאור01.08.101

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות01.08.101.0010
בהתקנה 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 (08.101.0010)

15.00185.002,775.00נק'

2,775.00סה"כ לנקודות מאור

נקודות בתי תקע01.08.102

01.08.102.0010N2XY/FR נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת
ו/או 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 (08.102.0010)

10.00182.001,820.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים01.08.102.0080
(08.102.0080)

10.0022.00220.00יח'

2,040.00סה"כ לנקודות בתי תקע

בדיקת בודק מוסמך01.08.107

בדיקת מתקן חשמל דירתי במתח נמוך ע"י בודק מוסמך01.08.107.0010
לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע

לבודק בעריכת המדידות (08.107.0010)

10.00750.007,500.00קומפ

בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל עד 3X200 אמפר01.08.107.20
ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת

תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות

1.001,450.001,450.00קומפ

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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8,950.00סה"כ לבדיקת בודק מוסמך

114,213.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח01.09

טיח חוץ01.09.021

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה,01.09.021.0010
שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה

(09.021.0010)

100.00127.0012,700.00מ"ר

12,700.00סה"כ לטיח חוץ

12,700.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי01.10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה01.10.031

01.10.031.0500R10 ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג
במידות 45/45 ס"מ או 60/60 ס"מ בעובי 10 מ"מ, מחיר

יסוד 80 ש"ח/מ"ר (10.031.0500)

10.00267.002,670.00מ"ר

החלפת אריחי גרניט פורצלן/קרמיקה פגומים, בשטחי01.10.031.9061
ריצוף קטנים של מעל 0.3 מ"ר ועד 0.6 מ"ר (במקבץ

אחד), באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה. המחיר כולל פירוק
האריחים הפגומים. (אריחי גרניט פורצלן/קרמיקה יסופקו

ע"י המזמין) - עבודה בלבד (10.031.9061)

5.00230.001,150.00קומפ

החלפת אריחי גרניט פורצלן/קרמיקה פגומים, בשטחי01.10.031.9065
ריצוף קטנים מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר (במקבץ אחד),

באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה. המחיר כולל פירוק
האריחים הפגומים. (מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר)

(10.031.9065)

10.00359.003,590.00קומפ

השלמת שיפולים בקטעים קטנים של עד 1.0 מ"א, עם01.10.031.9220
שיפולי קרמיקה או גרניט פורצלן חדשים במידות -20

60/7,10 ס"מ שיותאמו לגוון וגודל השיפולים הקיימים
(מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר)

65.0035.002,275.00קומפ

9,685.00סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

חיפוי קירות01.10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות01.10.050.0009
10/20 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר (10.050.0009)

30.00272.008,160.00מ"ר

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות01.10.050.0013
30/60 ,20/50 ,20/20 ,10/30 ס"מ, מחיר יסוד 70

ש"ח/מ"ר (10.050.0013)

25.00267.006,675.00מ"ר

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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14,835.00סה"כ לחיפוי קירות

24,520.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה01.11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס01.11.011

חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשטח מעל 01.11.011.9220500
מ"ר ועד 2,000 מ"ר בשתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע,
לרבות הסרת צבע רופף, סתימת חורים וליטוש הקיר.
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 (11.011.9220)

1,900.0025.2047,880.00מ"ר

47,880.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

צבע חוץ01.11.012

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ מכוספס כולל01.11.012.0010
תיקוני טייח, לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי

שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע כולל פיגום
(11.012.0010)

400.0035.9014,360.00מ"ר

שליכט צבעוני אקרילי "TM50" או ש"ע במרקם בינוני על01.11.012.0182
קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.4-3.3

ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג
תשתית שליכט מיישר (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)

300.00102.0030,600.00מ"ר

44,960.00סה"כ לצבע חוץ

92,840.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום01.12

חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום01.12.091

חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום דמוי עץ או ש"ע צבוע01.12.091.0010
בחלקו החיצוני בצבע PVDF ובחלקו הפנימי פריימר,

לרבות קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילי אומגה בעלי
תעלות ניקוז אנכיות וצמד פרופילי אלומיניום אופקיים

מותאמים להתפשטות הקסטות.

80.001,200.0096,000.00מ"ר

96,000.00סה"כ לחיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום

רשתות גלילה ורשתות יתושים01.12.110

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום, עבור חלון01.12.110.0150
הזזה (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 (12.110.0150)

10.00530.005,300.00מ"ר

רשת יתושים קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום01.12.110.0300
מאולגן במידות עד 1.0 מ"ר וניתנת לפירוק

(12.110.0300)

10.00380.003,800.00יח'

9,100.00סה"כ לרשתות גלילה ורשתות יתושים

105,100.00סה"כ לעבודות אלומיניום

מתקני מיזוג אוויר01.15

מפוחים01.15.020

מפוח (וונטה) "4 חד כווני, מופעל יחד עם התאורה01.15.020.0110
וסגירה הקצה על ידי רפרפות

18.00770.0013,860.00יח'

13,860.00סה"כ למפוחים

13,860.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

מסגרות חרש01.19

מסגרות חרש01.19.010

3.502,600.009,100.00טוןתוספת עבור גילווון קונסטרוקצית הפלדה01.19.010.0040

קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים01.19.010.0045
בעובי דופן מעל 4 מ"מ, לרבות ריתוכים וצבע יסוד

סינטטי, לכמות מעל 2 טון ועד 5 טון

3.5022,700.0079,450.00טון

תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי שכבות01.19.010.0060
צבע עליון סינטטי, המדידה לפי טון פלדה

3.503,600.0012,600.00טון

101,150.00סה"כ למסגרות חרש

101,150.00סה"כ למסגרות חרש

נגרות חרש וסיכוך01.20

רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת01.20.050

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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רצפות סיפון (דק - Deck) סינטטי מסוג "אולטרה שילד01.20.050.0100
נטורל" דגם "UH07" או ש"ע, דמוי עץ בגוונים שונים,
בעובי 2.3 ס"מ, בעל מעטפת חיצונית "Shield" כנגד

כתמים, דהייה, שריטות והתחממות, מבוצע בהתקנה
נסתרת, לרבות קורות תמיכה תחתונות ופירזול

(20.050.0100)

50.00990.0049,500.00מ"ר

49,500.00סה"כ לרצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת

49,500.00סה"כ לנגרות חרש וסיכוך

רכיבים מתועשים בבניין01.22

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות01.22.011

מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של01.22.011.0020
95-100 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)
(22.011.0020)

40.00200.008,000.00מ"ר

תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני01.22.011.0040
הצדדים) (22.011.0040)

40.0066.002,640.00מ"ר

חיפוי קירות בלוח גבס בעובי 12.5 מ"מ ע"י הדבקה01.22.011.0210
בפלסטר ללא קונסטרוקציה ובידוד, הכל עד גמר מושלם

מוכן לצביעה (22.011.0210)

40.00159.006,360.00מ"ר

תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש01.22.011.0500
(ורוד) במקום לוח גבס רגיל - (בצד אחד) (22.011.0500)

100.0010.001,000.00מ"ר

תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר01.22.011.2010
זכוכית בעובי "2 במשקל 24 ק"ג/מ"ק (22.011.2010)

15.0035.00525.00מ"ר

18,525.00סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות

תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון01.22.022

תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים01.22.022.0040
מחוררים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל

את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0
מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות

פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)
(22.022.0040)

5.00230.001,150.00מ"ר

1,150.00סה"כ לתקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון

19,675.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

מערכות גילוי וכיבוי אש01.34

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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אביזרים לרכזת אזורים, במערכת לגילוי אש ועשן01.34.011

10.00330.003,300.00יח'גלאי עשן אופטי (PVC) למערכת רגילה (34.011.0020)01.34.011.0020

3,300.00סה"כ לאביזרים לרכזת אזורים, במערכת לגילוי אש ועשן

אביזרים לרכזת ממוענת, במערכת לגילוי אש ועשן01.34.012

בדיקת מכון התקנים לרבות אגרה ולווי בודק, מחיר עד01.34.012.0780
לי"ע של בודק (34.012.0780)

1.004,200.004,200.00יח'

בדיקת אינטגרציה (לווי בודק וביצוע סימולציה)01.34.012.0790
(34.012.0790)

1.003,500.003,500.00יח'

סה"כ לאביזרים לרכזת ממוענת, במערכת לגילוי אש
ועשן

7,700.00

גלאי עשן עצמאי01.34.014

גלאי עשן עצמאי מוזן ממתח הרשת 230 וולט עם סוללת01.34.014.0010
גיבוי, מאושר לפי הוראות מכ"ר 550 (לא כולל נקודת

חשמל) (34.014.0010)

10.00450.004,500.00יח'

4,500.00סה"כ לגלאי עשן עצמאי

מערכות כיבוי אש01.34.020

מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 5 מ"ק01.34.020.0010
הכוללת: מיכל גז NAFS III או FM200 ומילוי גז במיכל,

נחירי התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל וחווט
(34.020.0010)

1.006,400.006,400.00קומפ

6,400.00סה"כ למערכות כיבוי אש

21,900.00סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש

פיתוח נופי01.40

ריצוף באבנים משתלבות01.40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות01.40.053.0311
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

(40.053.0311)

150.00110.0016,500.00מ"ר

16,500.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום01.40.054

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת01.40.054.0600
בטון, גוון אפור (40.054.0600)

80.0075.006,000.00מ'

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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6,000.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון01.40.061

חפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'01.40.061.0010
(40.061.0010)

30.0058.001,740.00מ"ק

יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, בעובי 20 ס"מ ורוחב01.40.061.0061
מעל 1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

(40.061.0061)

15.001,570.0023,550.00מ"ק

קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 01.40.061.009120
ס"מ ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל

עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)
(40.061.0091)

10.001,850.0018,500.00מ"ק

43,790.00סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

66,290.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה01.41

נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר01.41.020

גיזום עצי ענק בגובה מעל 8 מ' כדוגמת פיקוס או01.41.020.0493
אקליפטוס והסרת ענפים ובדים משמעותיים, לפי הוראות

המפקח (המחיר ל - 4 עצים מינימום) (41.020.0493)

4.001,410.005,640.00יח'

5,640.00סה"כ לנטיעה והעתקת עצים בתחום האתר

שתילת דשא והנחת דשא סינטטי01.41.030

הכנת שטח למדשאה (מעל 250 מ"ר), לרבות קומפוסט,01.41.030.0010
דישון ויישור סופי (41.030.0010)

300.009.002,700.00מ"ר

מרבדי דשא (מעל 250 מר), מזן קיקויו או טיפוואי לרבות01.41.030.0030
טיפול 30 יום (41.030.0030)

300.0026.007,800.00מ"ר

300.0037.0011,100.00מ"רפירוק דשא סינטטי קיים (41.030.9040)01.41.030.9040

21,600.00סה"כ לשתילת דשא והנחת דשא סינטטי

מחשבים ובקרי השקיה01.41.050

יחידת קצה IRRI-CELL, מתוצרת חב' "אגם ניטור01.41.050.1010
STAND ושליטה בע"מ" או ש"ע הכוללת: בקר השקייה

ALONE ל-4 הפעלות עם הכנה לתקשורת, מתאם
תקשורת סלולרי GSM/GPRS, סוללה נטענת

C-43 מזוודים בקופסת הגנה ,AC/DC 7.5, מטעןAH12V
תקן IP-65, לרבות התקנה אינטגרטיבית מלאה ואחריות

לשנה (41.050.1010)

1.0013,300.0013,300.00יח'

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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13,300.00סה"כ למחשבים ובקרי השקיה

ממטירים/מתזים01.41.060

מתז גיחה + פיה לגובה 7.5 ס"מ, דגם 1803 או ש"ע01.41.060.0080
(41.060.0080)

20.0070.001,400.00יח'

1,400.00סה"כ לממטירים/מתזים

צנרת השקיה01.41.070

חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי01.41.070.0020
מכני (טרנש'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת

השקיה בקטרים החל מ- 16 מ"מ עד 32 מ"מ, המחיר
כולל הובלת הכלים (41.070.0020)

50.007.00350.00מ'

חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי01.41.070.0030
מכני (טרנש'ר) בעומק 40 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת

השקיה בקטרים מעל 32 מ"מ ועד 63 מ"מ, המחיר כולל
הובלת הכלים (41.070.0030)

100.0010.001,000.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר01.41.070.0240
32 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני

הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)
(41.070.0240)

50.0014.90745.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 קשיח,01.41.070.0260
קוטר 50 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה

מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים
בנפרד) (41.070.0260)

100.0024.002,400.00מ'

שרוול מצינור P.V.C דרג 10 קוטר 225 מ"מ, במקומות01.41.070.0629
המיועדים למשטחי מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד

100 ס"מ והשחלת חוט ניילון (41.070.0629)

20.00163.003,260.00מ'

7,755.00סה"כ לצנרת השקיה

ראשי מערכת01.41.100

ראש מערכת קוטר "2 עבור פעולה של טפטוף או פעולה01.41.100.0040
של המטרה, מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות,
לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר

אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי פלסטיק דגם "ברמד"
או ש"ע, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן
120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור

והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)
(41.100.0040)

1.007,000.007,000.00יח'

7,000.00סה"כ לראשי מערכת

56,695.00סה"כ לגינון והשקיה

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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גידור01.44

יחידות גדר ניידות01.44.018

שער חד כנפי ברוחב 1.1-1.5 מ' ובגובה 2.0 מ' לגדר01.44.018.170
ניידת, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע (44.018.0170)

1.001,175.001,175.00יח'

1,175.00סה"כ ליחידות גדר ניידות

1,175.00סה"כ לגידור

משטחי בטון01.50

מרצפי בטון01.50.030

מרצפי בטון ב-30 סומך "5 בעובי 10 ס"מ יצוקים על גבי01.50.030.0010
מצע מהודק (נמדד בנפרד), לרבות יציקות במשבצות,

ויברציה במרטטים או בסרגלים אורכיים ופילוס, לא כולל
החלקת הליקופטר. כולל זיוון הבטון

100.00121.0012,100.00מ"ר

תוספת עבור החלקת מרצפי בטון בהליקופטר01.50.030.0040
(50.030.0040)

100.0027.002,700.00מ"ר

14,800.00סה"כ למרצפי בטון

14,800.00סה"כ למשטחי בטון

סלילת כבישים ורחבות01.51

עבודות הכנה01.51.010

1.008,000.008,000.00קומפפינוי כל הפסולת שיש באתר למקום שפיכה מאושר01.51.010.0001

8,000.00סה"כ לעבודות הכנה

עבודות עפר01.51.020

מילוי מובא מחומר לא נברר ולא מדורג, לרבות פיזור01.51.020.0084
(הידוק נמדד בנפרד) (51.020.0084)

140.0047.006,580.00מ"ק

6,580.00סה"כ לעבודות עפר

14,580.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול01.57

צינורות פלסטיים לאספקת מים01.57.012

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 90 מ"מ, דוגמת "פקסגול"01.57.012.0299
דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים

בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה,
עטיפת חול ומילוי חוזר (57.012.0299)

50.00188.009,400.00מ'

צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 110 מ"מ, דוגמת01.57.012.0300
"פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט

מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות
עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר (57.012.0300)

60.00230.0013,800.00מ'

23,200.00סה"כ לצינורות פלסטיים לאספקת מים

צינורות P.V.C ופוליאתילן01.57.032

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע,01.57.032.0004
קוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט
מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות

עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר (57.032.0004)

50.00140.007,000.00מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע,01.57.032.10
קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד

1.25 מ' עם עטיפת חול (57.032.0010)

70.00165.0011,550.00מ'

18,550.00סה"כ לצינורות P.V.C ופוליאתילן

תוספות לשוחות בקרה01.57.043

תוספת לשוחה מבטון בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה כבדה01.57.043.0010
ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום

ממין 125B (12.5 טון) (57.043.0010)

2.00570.001,140.00יח'

1,140.00סה"כ לתוספות לשוחות בקרה

שוחות בקרה לביוב מפוליאתילן01.57.044

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 80 ס"מ01.57.044.0005
מק"ט 08-080-030-125-06 לעומס 5 טון, מכסה

מפוליאתילן קוטר 60 ס"מ מק"ט 17-060-303-002-10,
עד 5 כניסות, יציאה 110,160,200 מ"מ עם אטם חדירה,

ובעומק עד 1.50 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר
(57.044.0005)

7.002,150.0015,050.00יח'

תוספת לשוחות בקרה עגולות מפוליאתילן עבור מכסה01.57.044.0180
ב.ב. קוטר 60 ס"מ 12.5 טון (ממין B125) במקום מכסה

פלסטיק בקוטר 60 ס"מ (57.044.0180)

7.00400.002,800.00יח'

17,850.00סה"כ לשוחות בקרה לביוב מפוליאתילן

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות01.57.047

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת,01.57.047.200
לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור,

שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל
החומרים הדרושים, מותקן מושלם (57.047.0200)

1.001,430.001,430.00קומפ

חיבור צינור ביוב מתחת לבנה לצינור ביוב קיים כולל01.57.047.0201
חפירה מתחת למבנה גישוש שבירת קירות קידוחים

במידת הצורך הנחת הצנרת מתחת למבנה חיבור לריצפה

9.00400.003,600.00קומפ

5,030.00סה"כ לחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות

פריצת כבישים ומדרכות01.57.203

ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת מים ו/או01.57.203.0010
ביוב/ניקוז והחזרתו למצב שלפני הניסור, המדידה לפי

אורך קו צנרת (לרבות שחזור המבנה), ברוחב עד 80 ס"מ
ובעומק עד 1.5 מ' (57.203.0010)

120.00140.0016,800.00מ'

16,800.00סה"כ לפריצת כבישים ומדרכות

82,570.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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מתקני חשמל08

תאורת לדים - פנים08.85

גוף תאורת לד מוגן מים 590 מ"מ 18w IP65 או ש"ע08.85.0814
מק"ט 5Z00562, מותקן מושלם (08.085.0814)

15.00160.002,400.00יח'

2,400.00סה"כ לתאורת לדים - פנים

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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שונות90

ניקיון מקלט ושאיבה המים פינוי כל הפסולת למקום90.0001
שפיכה מאושר

1.000.000.00קומפ

סה"כ למעונות סטודנטים שלב ד

סה"כ למעונות סטודנטים שלב ד

1,266,068.00מעונות סטודנטים עולים01

2,400.00מתקני חשמל08

0.00שונות90

1,268,468.00סה"כ עלות

215,639.56מע"מ בשיעור 17%

1,484,107.56סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

מעונות סטודנטים עולים
מעונות סטודנטים שלב ד

עירית שדרות
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