
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף ביריעות P.V.C, לוחות P.V.C דמוי10.041
פרקט

ריצוף ביריעות P.V.C מסוג "Lg Palac" או10.041.0011
ש"ע, בגוונים שונים דמויי עץ, בעובי 1.5 מ"מ,
בהדבקה ובהלחמה, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר,

התקנה על משטח מיושר וקשיח הנמדד
בנפרד. הריצוף בעל רמת סיווג אש לפי ת''י
755 ביצוע היריעות הוא על מדרגות אולם הסינימטק שהינו

בשטחים קטנים ובעיגולים ולא תשולם על כך תוספת

________360.00מ"ר

________200.00מ'שיפולי P.V.C בגובה 10 ס"מ10.041.2110

תוספת לשיפולי P.V.C עבור גוון צבעוני מיוחד10.041.2200
לפי בחירה

________200.00מ'

קילוף והורדת כיסוי P.V.C או שטיחים מריצוף10.041.9002
ושיפולים קיימים, ללא ניקוי שאריות הדבק

מהריצוף והשיפולים המחיר כולל פינוי היריעות למקום
שפיכה מאושר ולא תשולם על כך כל תןספת

________360.00מ"ר

קילוף שיפולי P.V.C או שטיח משיפולי ריצוף10.041.9010
קיימים, לרבות ניקוי כל שאריות הדבק

מהשיפולים המחיר כולל פינוי היריעות למקום שפיכה מאושר
ולא תשולם על כך כל תןספת

________200.00מ'

P.V.C לוחות ,P.V.C סה"כ לריצוף ביריעות
דמוי פרקט

סימון נגד החלקה בריצוף10.063

נגיש- זווית אלומיניום, במידות 45/35 מ"מ,10.063.0060
מחורצת נגד החלקה והגנה משבירה ושחיקה
להתקנה על קצות שלחי מדרגות, לפי דרישת

ת"' 2279

________200.00מ'

סה"כ לסימון נגד החלקה בריצוף

סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

כורסאות90

________400.00קומפכורסא S-1020 'אורחה' או שווה ערך90.0001

________400.00קומפתוספת לכיסא ברוחב 54- ידית רחבה90.0002

________24.00קומפרגל וידית נוספת לשורה90.0003

________38.00קומפפנלים מרופדים ארוכים בסוף שורה90.0004

עירית שדרות
פרקט אולם סנימטיק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 15/01/20231
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פירוק ופינוי כורסאות למקום שיורה המזמין או90.0005
למקום שפיכה מאושר

________400.00קומפ

סה"כ לכורסאות

עירית שדרות
פרקט אולם סנימטיק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 15/01/20232
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ריכוז תתי פרקים לפרקט אולם סנימטיק

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף ביריעות P.V.C, לוחות P.V.C דמוי פרקט10.041

סימון נגד החלקה בריצוף10.063

כורסאות90

סה"כ

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ לפרקט אולם סנימטיק

סה"כ לפרקט אולם סנימטיק

__________עבודות ריצוף וחיפוי10

__________כורסאות90

__________סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

__________סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

עירית שדרות
פרקט אולם סנימטיק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 15/01/20233

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 21590 (מספר ייחודי: 792759)אתר דקל
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