
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

נתן אלתרמן 012-4-6-33

עבודות עפר01.01

חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר01.01.020

חפירה (מכל סוג שהוא) ע"י כלים קטנים, בכמות של עד 01.01.020.100080
מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק עודפי החפירה.

המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע בשעות רגילות

1.005,500.005,500.00י"ע

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

15.00206.003,090.00מ"ק

8,590.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון יצוק באתר01.02

חגורות בטון01.02.072

חגורות אנכיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) במידות01.02.072.0070
10/20 ס"מ

1.502,570.003,855.00מ"ק

בטון חשוף, קיטום פינות ומוספים לבטון01.02.094

100.0016.601,660.00מ'קיטום פינות בחתך משולש01.02.094.0060

5,515.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

נגרות אומן ומסגרות פלדה01.06

סורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים01.06.051
ופרופילי פלדה

רשתות להרחקת יונים מפוליאתילן שקוף/צבע אבן או רשתות01.06.051.1300
מחוט ניילון שקוף (דוגמאת רשת דייגים), גודל עיני הרשת

5/5 ס"מ, לרבות כבל פלדה בקוטר 2 מ"מ לחיזוק הרשת
ועיגון. המחיר הינו לשטח מעל 25 מ"ר

75.0094.007,050.00מ"ר

01.06.051.1340MH-Y-" דוקרנים להרחקת יונים מפלב"מ 302 (נירוסטה) דגם
X" או ש"ע, רוחב עליון 100 מ"מ וגובה 11 ס"מ, עובי הדוקרן

1.2 מ"מ עם בסיס מפלב"מ 304 ברוחב 2 ס"מ, לרבות הדבקה
ע"י סיליקון או עיגון ע"י ברגים

75.00111.008,325.00מ'

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק01.06.055

פירוק והתקנה מחדש של מאחז יד מצינור בקוטר עד "01.06.055.9020,2
לרבות עיגון לקיר/מעקה

2.00120.00240.00מ'
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תיבות מכתבים ומחזיקי דגל01.06.062

תיבת מכתבים מפח עם חריץ עליון להכנסת המכתבים,01.06.062.0021
מותקנת ע"ג הקיר, במידות 30/20 ס"מ, לרבות שני חלונות

בתחתית התיבה, בצבע לבן, אפור, זהב, ירוק, שחור.
מאוגדות כיחידה אחת

42.00140.005,880.00יח'

21,495.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה01.07

צינורות למערכת נקזים01.07.031

צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים,01.07.031.0360
דוגמת "חוליות" או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא

ספחים

15.00225.003,375.00מ'

3,375.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל01.08

ממסרים ומגענים01.08.066

3.00178.00534.00יח'אוטומט חדר מדרגות01.08.066.0530

תאורת לדים - פנים01.08.085

גוף תאורה פאנל לד מקצועי צבוע לבן כיסוי חלבי תה"ט/עה"ט01.08.085.0130
קוטר 16 ס"מ הספק W24 מגיע עם דרייבר מק"ט

ELX140062546 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם

30.00178.005,340.00יח'

נקודות מאור01.08.101

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה01.08.101.0010
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

15.00203.003,045.00נק'

תוספת לנקודת מאור עבור נקודה במעגל עם צינורות פלסטיים01.08.101.0030
קשיחים בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית X 15 15 מ"מ

15.0027.00405.00יח'

שיפוץ נקודת מאור או נקודת בית תקע קיימת לרבות החלפת01.08.101.9100
אביזר שקע או מ"ז למאור, בדיקת הארקה לנקודה והחלפת

מוליכים כנדרש

15.00110.001,650.00נק'

10,974.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח01.09
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טיח חוץ01.09.021

חידוש טיח חוץ חלק קיים על קירות ע"י שליכט צבעוני אקרילי,01.09.021.9088
לרבות הסרת טיח/שליכט רופף, שטיפה במים, תיקוני טיח

וסתימת סדקים, שכבת דבק משוריין "P-200" או ש"ע בעובי 1
מ"מ בכמות של 1.3 ק"ג/מ"ר בשילוב רשת אינטרגלס במשקל

70 ג"ר/מ"ר למריחה על טיח או צבע קיימים לפני יישום
השליכט הצבעוני, לרבות פיגום

80.00145.0011,600.00מ"ר

11,600.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי01.10

ריצוף באריחי טרצו01.10.010

15.0043.00645.00מ"רפירוק ריצוף קיים01.10.010.9000

90.0016.001,440.00מ'פירוק שיפולים (פנלים) קיימים01.10.010.9060

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה01.10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות01.10.031.0500
45/45 ס"מ או 60/60 ס"מ בעובי 10 מ"מ, מחיר יסוד 80

ש"ח/מ"ר

100.00281.0028,100.00מ"ר

הפחתה עבור ביצוע ריצוף בהדבקה על גבי ריצוף קיים01.10.031.2150
(ממרצפות טרצו/גרניט פורצלן) במקום ביצוע ריצוף על גבי
מצע חול/שומשום. המחיר הינו עבור ביצוע ריצוף באריחי

גרניט פורצלן/קרמיקה במידות שונות

-100.0010.00-1,000.00מ"ר

ריצוף באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן בהדבקה על גבי01.10.031.9030
מדרגות קיימות (רום ושלח). האריחים במידות 33-45/33-45

ס"מ, לא כולל פרופיל הגנה (מחיר יסוד 40 ש"ח/מ"ר)

12.00211.002,532.00מ'

חיפוי קירות01.10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות01.10.050.0010
20/20 ס"מ או 30/60 ס"מ, מחיר יסוד 45 ש"ח/מ"ר

75.00248.0018,600.00מ"ר

סימון נגד החלקה בריצוף01.10.063

נגיש- פס משונן נגד החלקה מאלומיניום במידות 01.10.063.005030-50/4
מ"מ, לרבות הדבקה בדבק אפוקסי על שלח המדרגה, לפי

דרישת ת"' 2279

12.0075.40904.80מ'

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי01.10.100

12.0060.00720.00מ'פרופיל סף קצה מאלומיניום ברוחב עד 40 מ"מ01.10.100.0300

60.0054.003,240.00מ'פינות גמר מאלומיניום לקרמיקה בעובי 6 מ"מ01.10.100.3510

שיקום שכונות 2022 נאות אשכול
שיקום בניינים ופיתוח

עירית שדרות

עמוד 30/08/20223

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 20918 (מספר ייחודי: 598257)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

55,181.80סה"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 עד 500 מ"ר01.11.011.9208
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

100.0026.502,650.00מ"ר

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס01.11.012

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על בטון במריחה או בהתזה01.11.012.0020
(כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד

קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

500.0034.0017,000.00מ"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)

100.00120.0012,000.00מ"ר

31,650.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום01.12

ויטרינות כניסה מאלומיניום בשטחים ציבוריים01.12.061

ויטרינת כניסה במידות 200/240 ס"מ מאלומיניום01.12.061.0017
מאולגן/צבוע עם חלוקה אופקית בגובה 2.20 מ' 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

3.0013,900.0041,700.00יח'

41,700.00סה"כ לעבודות אלומיניום

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

50.00154.007,700.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות01.40.053.0312
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

10.00181.001,810.00מ"ר

אבני שפה וגן, אבני תיחום01.40.054
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אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון,01.40.054.0600
גוון אפור

35.0094.003,290.00מ'

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון01.40.061

4.0067.00268.00מ"קחפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'01.40.061.0010

יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, בעובי 20 ס"מ ורוחב עד 01.40.061.00511
מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

1.001,830.001,830.00מ"ק

קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ01.40.061.0091
ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד

ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

1.002,000.002,000.00מ"ק

קירות כובד וגדרות בטון01.40.070

תיקונים בקירות כובד/אבן קיימים (השלמת אבן, "פוגות",01.40.070.0920
חגורה, צנרת ניקוז וכו')

10.00350.003,500.00מ"ר

20,398.00סה"כ לפיתוח נופי

סלילת כבישים ורחבות01.51

עבודות הכנה ופירוק01.51.010

30.0023.00690.00מ"רפירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ01.51.010.0460

5.0050.00250.00מ'פירוק מדרגות אבן בלבד (פירוק הביסוס ימדד בנפרד)01.51.010.0538

1.00200.00200.00מ'פירוק מדרגות אבן בלבד והתקנתן מחדש01.51.010.0542

1,140.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

תיבות דואר יגאל אלון02

נגרות אומן ומסגרות פלדה02.06

תיבות מכתבים ומחזיקי דגל02.06.062

תיבת מכתבים לבתים משותפים מפלב"מ (נירוסטה) עם חריץ02.06.062.0031
עליון להכנסת מגזינים, מותקנת ע"ג הקיר, במידות 37/25

ס"מ, לרבות שני חלונות בתחתית התיבה, בגוון לבחירת
המזמין.

התיבות יהיו בכניסות נפרדות בכל כניסה 8 תיבות מאוגדות
כיחידה אחת.

המחיר כולל פירוק התיבות הישנות ותליית החדשות

72.00430.0030,960.00יח'

30,960.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה
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סה"כ לשיקום בניינים ופיתוח

211,618.80נתן אלתרמן 012-4-6-33

30,960.00תיבות דואר יגאל אלון02

242,578.80סה"כ עלות

41,238.40מע"מ בשיעור 17%

283,817.20סה"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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