
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בטון יצוק באתר02

מצעים02.011

מצע ארגזי קרטון כוורת עטופים בפוליאתילן בגובה 20 ס"מ02.011.0070
מתחת למרצפים

55.0050.002,750.00מ"ר

2,750.00סה"כ למצעים

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות02.012

ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.012.0400
במידות שונות

7.001,380.009,660.00מ"ק

9,660.00סה"כ ליסודות, רפסודה וראשי כלונסאות

קורות יסוד02.041

קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם02.041.0020
הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 30 ס"מ

(המצע נמדד בנפרד)

15.001,170.0017,550.00מ"ק

17,550.00סה"כ לקורות יסוד

קירות מסד וקירות דיפון לכלונסאות02.042

קיר דיפון (יציקה כנגד כלונסאות) בבטון ב-30 (שקיעה "02.042.0500,5
חשיפה 2-4), בעובי ממוצע (תיאורטי) עד 20 ס"מ ועד

גובה 4.0 מ'

15.001,660.0024,900.00מ"ק

24,900.00סה"כ לקירות מסד וקירות דיפון לכלונסאות

מרצפים ורצפות02.050

מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע02.050.0050
או על הקרקע בעובי 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

5.00208.001,040.00מ"ר

מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע02.050.0060
או על הקרקע בעובי 25 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

40.00251.0010,040.00מ"ר

11,080.00סה"כ למרצפים ורצפות

קירות בטון02.061

10.001,330.0013,300.00מ"קקירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ02.061.0050

13,300.00סה"כ לקירות בטון

קורות ומעקות02.071

עירית שדרות
מדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 19/01/20231

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 21208 (מספר ייחודי: 663752)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

קורות תחתונות תלויות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה -02.071.00552
4) בחתך 40/80 ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית

התקרה

7.001,250.008,750.00מ"ק

8,750.00סה"כ לקורות ומעקות

עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות02.097
עיגון ותוספות

קוצים בקוטר 10 מ"מ לרבות קידוח חורים בקוטר 10 מ"מ02.097.0110
ובעומק 100 מ"מ באלמנטים שונים מבטון. הקוצים יהיו

באורך מינימום של 60 ס"מ (50 ס"מ בולטים מהבטון)
ומוחדרים ע"י דפיקות פטיש

500.0028.0014,000.00יח'

סה"כ לעמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים,
תעלות עיגון ותוספות

14,000.00

פלדת זיון02.100

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון02.100.0011
הבטון

9.005,800.0052,200.00טון

52,200.00סה"כ לפלדת זיון

154,190.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

תריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשן מפלדה06.040

תריס (רפפה) קבוע לאיוורור/שחרור עשן, עשוי מפח06.040.0085
מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, לרבות מסגרת. המחיר הינו לתריס

בשטח מעל 0.5 מ"ר ועד 1.0 מ"ר

2.001,100.002,200.00יח'

2,200.00סה"כ לתריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשן מפלדה

מעקות פלדה ופיברגלס06.052

מעקה פלדה בגובה 1.05 מ' אופקי או משופע, המאחז06.052.0025
ותחתית המעקה עשויים מפרופיל פלדה , עמודים במרחק
עד 1.5 מ' מפרופיל 30/30/3.2 מ"מ. למסגרת מרותך פח
מחורר לפי פריסה (חירור 25% לפחות) לפי פרט מצורף

בעובי 2 מ"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן לפלדה בגובה
לפי התקן לרבות מאחז יד מצינור קוטר 42 מ"מ בגובה -90

95 ס"מ מחובר לניצבים מצינורות "1 1/2 המאחז מגולוון
וצבוע

150.00920.00138,000.00מ'

מאחז יד מצינור קוטר 42 מ"מ בגובה 90-95 ס"מ המאחז מגולוון06.052.0026
וצבוע התשלום לפי מטר המעקה

40.00650.0026,000.00מ'

164,000.00סה"כ למעקות פלדה ופיברגלס

עירית שדרות
מדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 19/01/20232
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166,200.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

משאבות ביוב07.091

משאבה טבולה לביוב עם מוצקים בגודל גרגר עד 50 מ"מ,07.091.0006
לספיקה של עד 500 ליטר/דקה לעומד עד 3 מ', גוף

המשאבה מיצקת ברזל ונירוסטה, דוגמת "Pedrollo" או
,220V ש"ע ועבודה ב - 2900 סל"ד/1.5 כ"ס, חד פאזי

לרבות מצוף חשמלי אינטגראלי, חיבור לקו סניקה בקוטר "2
(50 מ"מ) ואביזרי חיבור. נקודת חשמל וקו הסניקה נמדדים

בנפרד

1.002,300.002,300.00יח'

2,300.00סה"כ למשאבות ביוב

2,300.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

צנרת חשמל פלסטית08.021

צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה08.021.0400
מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם

לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה
לרבות כל חומרי החיבור

180.0017.303,114.00מ'

3,114.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

צינורות חשמל ממתכת08.022

צינורות מתכת משוריינים בקוטר "2 מותקנים לקיר או08.022.0140
לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר

וחומרי העזר

35.0091.003,185.00מ'

3,185.00סה"כ לצינורות חשמל ממתכת

08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

08.031.00903X2.5 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע

80.0014.501,160.00מ'

08.031.02305X16 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" או ש"ע

80.0092.007,360.00מ'

(XLPE) N2XY 8,520.00סה"כ לכבלי נחושת

עירית שדרות
מדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 19/01/20233
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הארקות והגנות אחרות08.040

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות08.040.0035
400x40x4 מ"מ

1.00530.00530.00יח'

הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת08.040.0040
היסוד של הבנין

50.0015.50775.00מ"ר

נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואת08.040.0050
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת

מגן ושלה תקנית

1.00180.00180.00נק'

יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ08.040.0150
לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט

3.00348.001,044.00יח'

2,529.00סה"כ להארקות והגנות אחרות

גופי תאורת חרום08.083

גוף תאורה דו תכליתי מעוצב להתקנה חיצונית לקיר או08.083.0150
לתקרה לזמן פעולה של 180 דקות דוגמת "געש חרמון לד

חרום" או ש"ע, מותקן מושלם

9.00710.006,390.00יח'

שלט הכוונה חרום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת08.083.0200
4.1W LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה",

דוגמת "PLASMA MEGA TEC X1GP" תוצרת "שאול
טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם

2.00405.00810.00יח'

7,200.00סה"כ לגופי תאורת חרום

תאורת לדים - פנים08.085

גוף תאורה פרופיל עשוי אלומיניום להתקנה08.085.0072
חיצוני/שקוע/תלוי עם או בלי שולים רוחב עד 24 מ"מ, גובה

18 מ"מ, כולל:כיסוי פרספקס חלבי, פקקי צד, קליפסים,
מערכת תאורה לד 20w למטר אורך,CRI85,קיים

3000k,4000k,6000k ( דרייבר 12VDCכלול במחיר
יחידה), מק"ט CH400583 דוגמת "ecoled" או ש"ע, מותקן

מושלם

40.00206.008,240.00מ'

גוף תאורת לד מוגן מים 20w IP65 דוגמא 08.085.0812
" bullet166" תוצרת "געש תאורה", מותקן מושלם

18.00190.003,420.00יח'

11,660.00סה"כ לתאורת לדים - פנים

נקודות מאור08.101

עירית שדרות
מדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 19/01/20234

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות08.101.0010
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

35.00185.006,475.00נק'

6,475.00סה"כ לנקודות מאור

נקודות בתי תקע08.102

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

1.00182.00182.00נק'

נקודת בית תקע תלת-פזית מושלמת עשויה כבלי נחושת08.102.0110
N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך

5X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה,
מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, מותקן

תה"ט, הכל מושלם

1.00282.00282.00נק'

464.00סה"כ לנקודות בתי תקע

נקודות שונות08.103

נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים08.103.0100
3X2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או

חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם
מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע

1.00282.00282.00נק'

נקודה ללחצן הפסקת חרום פלסטי לרבות צנרת ומוליכים או08.103.0495
כבלים 1.5X3 ממ"ר ואביזר עם זכוכית לשבירה

1.00500.00500.00נק'

נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה08.103.0500
סמויה או חשיפה, לרבות כבל טלפון 3 זוגות לפחות מושחל
ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה וכן

אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דגם מיראז' כדוגמת "ארכה"
או ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

1.00184.00184.00נק'

נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור08.103.0720
CAT- בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל
7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות

אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות

1.00360.00360.00נק'

1,326.00סה"כ לנקודות שונות

44,473.00סה"כ למתקני חשמל

עירית שדרות
מדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 19/01/20235

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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עבודות טיח09

טיח חוץ09.021

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה,09.021.0010
שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה

120.00127.0015,240.00מ"ר

15,240.00סה"כ לטיח חוץ

15,240.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה11

צבע חוץ11.012

שליכט צבעוני אקרילי "TM10" או ש"ע במרקם גס על11.012.0186
קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.5-3.0 ק"ג/מ"ר

בשתי שכבות, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג
תשתית שליכט מיישר (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)

120.00135.0016,200.00מ"ר

16,200.00סה"כ לצבע חוץ

16,200.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

דלתות נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-12.0512
מסלולים

דלת נגררת אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים12.051.0600
מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 2200 או ש"ע, בשטח מעל

3.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר

4.003,330.0013,320.00מ"ר

סה"כ לדלתות נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים
ב-2 מסלולים

13,320.00

13,320.00סה"כ לעבודות אלומיניום

עבודות אבן14

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)14.050

חיפוי קירות בלוחות אבן "חאמי" מנוסרת בעובי 4-6 ס"מ,14.050.0140
לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי

8-9 ס"מ. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט
"נירוסטה" אל רשת מגולוונת מאחורי האבן (רשת הפלדה

נמדדת בנפרד בסעיפים - 14.050.0400-0410). מחיר יסוד
לאבן 150 ש"ח/מ"ר

120.00460.0055,200.00מ"ר

55,200.00סה"כ לחיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)

עירית שדרות
מדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 19/01/20236

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

55,200.00סה"כ לעבודות אבן

מתקני מיזוג אוויר15

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע15.041.0220
לתפוקת קירור BTU/HR 24,000 2.5) כ"ס) בעל דירוג

אנרגטי A לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל,
מותקן מושלם

1.006,700.006,700.00קומפ

6,700.00סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות

6,700.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

מעליות17

מעליות ל-8 נוסעים לבנין ציבורי ללא חדר מכונה17.040
(MRL)

מעלית ל-8 נוסעים (מעלית מינימלית המתאימה למבנה), 17.040.00102
תחנות עם דלתות אוטומטיות בתא ובתחנות, מנגנון דלת

לפעולה מאומצת (HEAVY DUTY). פיקוד אוניברסלי,
מהירות 1 מ'/שניה, דלתות ברוחב 900 מ"מ, עם טור תאים

מראה קומות בתא ובתחנה הראשית, כולל משקופים
מרובעים

1.00175,000.00175,000.00קומפ

1.0028,000.0028,000.00קומפתוספת עבור עומס מעלית ל-13 נוסעים במקום 8 נוסעים17.040.0012

1.0035,000.0035,000.00קומפתוספת עבור עומס מעלית ל-16 נוסעים במקום 13 נוסעים17.040.0015

1.0012,000.0012,000.00יח'תוספת תחנה למעלית17.040.0020

תוספת למעלית, עבור פיקוד מאסף מלא, התוספת הינה17.040.0040
לתחנה בה נדרשים לחצני מעלה ומטה

1.00500.00500.00קומפ

1.002,200.002,200.00יח'תוספת עבור מאוורר "17.040.00807.5

תוספת למחיר המעלית עבור מעלית פנורמית לפי מפרט17.040.0320
תקן מצורף תוספת לכל צד במעלית

4.0012,000.0048,000.00יח'

תוספת למחיר המעלית עבור דלתות פנורמית לפי מפרט17.040.0321
תקן מצורף תוספת לדלתות

1.0030,000.0030,000.00קומפ

סה"כ למעליות ל-8 נוסעים לבנין ציבורי ללא חדר מכונה
(MRL)

330,700.00

330,700.00סה"כ למעליות

מסגרות חרש19

עירית שדרות
מדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 19/01/20237

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מסגרות חרש19.010

כל עבודות הפלדה יבוצע על פי הנחיות יועץ צבע וקורוזיה
לכל אלמנט כפי שמופיע במפרט המצורף ויהיו בפיקוח

המזמין

קונסטרוקצית פלדה הכוללת מסבכים מצינורות פלדה19.010.0012
עגולים, רבועים ומלבניים או זוויתנים או פלחים בעובי דופן

עד 4 מ"מ וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי
במברשות פלדה וצבע יסוד סינטטי, לכמות מעל ל-5 טון כל

הברזל הטמון באדמה ימרח בזפת 2 שחובות עד 10 ס"מ
מעל פני הקרקע המחיר כולל במחיר הפלדה

3.0018,200.0054,600.00טון

קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים בעובי19.010.0048
דופן מעל 4 מ"מ, וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות

ניקוי במברשות פלדה, ריתוכים וצבע יסוד סינטטי, לכמות
מעל ל- 10 טון כל הברזל הטמון באדמה ימרח בזפת 2

שחובות עד 10 ס"מ מעל פני הקרקע המחיר כולל במחיר
הפלדה

18.0018,200.00327,600.00טון

תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בצבע יסוד19.010.0060
, pe אפוקסי בשתי שכבות צבע ביניים אפוקסי עליון טמגלס

המדידה לפי טון פלדה לפי מפרט צבע מצורף יחודי לכל
אלמנט כולל את כל שלבי הביצוע עד גמר

21.002,900.0060,900.00טון

21.002,600.0054,600.00טוןתוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה19.010.0064

משטחי ביניים (פודסט) למהלך מדרגות ומשטח לגשר,19.010.0102
רמפה וכד' מפח מרוג בעובי 6 מ"מ בגילוון אבץ בטבילה

חמה. מהלך המדרגות מותקן על קונסטרוקציית פלדה
הנמדדת בנפרד

90.001,080.0097,200.00מ"ר

מהלך מדרגות (רום ושלח) מפח מרוג בעובי 6 מ"מ בגילוון19.010.0105
אבץ בטבילה חמה. מהלך המדרגות מותקן על

קונסטרוקציית פלדה הנמדדת בנפרד

140.001,430.00200,200.00מ"ר

חיפוי הפיר פח מחורר בחירור כדוגמת המופיע בפרט19.010.0106
לבחירת האדריכל עובי לפחות 3 מ"מ לפי אישור

קונסטרוקטור לפי פריסה מצורפת צבוע בתנור בשני
הצדדים גוון לבחירה המזמין כולל עיגון ופרופלים לחיזוק

החיפוי כל 1.5 מטר לפחות ובמסגרת עד קבלת מוצר
מושלם ללא רעידות ורעשים

250.00900.00225,000.00מ"ר

1,020,100.00סה"כ למסגרות חרש

סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים19.030

20.0075.001,500.00מ'רוכבים דו מדרוניים19.030.0060

מזחלה מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ ובפריסה של עד 19.030.00701250
מ"מ

36.00350.0012,600.00מ'

עירית שדרות
מדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 19/01/20238
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1.00180.00180.00יח'ראש קולט מי גשם למזחלה מפח מגולוון בעובי 0.8 מ"מ19.030.0075

20.00150.003,000.00מ'צינור מי גשם מפח מגולוון צבוע בקוטר "19.030.00804

1.00150.00150.00יח'ברך לצינור הנ"ל19.030.0090

השלמות סיכוך בפלשונגים (סוגר גמלון, פינה, ארגז רוח19.030.0094
צידי וחזיתי וכו') בפח ישר בעובי 0.6 מ"מ ובפריסה עד 18

ס"מ, מגולוון וצבוע בתנור

110.0069.007,590.00מ'

סיכוך גגות בפנל מבודד בעובי 50 מ"מ, הפנל עשוי מפח19.030.0220
טרפזי עליון ותחתון בעובי 0.5 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע

לבן (RAL 9016) בצידו החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי
(לכיוון הבידוד), עם בידוד צמר סלעים במשקל 110

ק"ג/מ"ק עם סיבים אנכיים

80.00205.0016,400.00מ"ר

41,420.00סה"כ לסיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים

1,061,520.00סה"כ למסגרות חרש

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

כלונסאות בטון בקדיחה יבשה23.010

כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 60 ס"מ ובעומק23.010.0040
עד 10 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

40.00257.0010,280.00מ'

10,280.00סה"כ לכלונסאות בטון בקדיחה יבשה

קירות שיגומים (דיפון) מכלונסאות בקדיחה יבשה23.091

קיר דיפון מכלונסאות בקדיחה יבשה בקוטר 60 ס"מ23.091.0030
ובעומק עד 10 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

כולל התארגנות באתר

256.00267.0068,352.00מ'

68,352.00סה"כ לקירות שיגומים (דיפון) מכלונסאות בקדיחה יבשה

פלדת זיון23.100

9.006,970.0062,730.00טוןכלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים23.100.0030

62,730.00סה"כ לפלדת זיון

141,362.00סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון

גידור44

0.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות51

עירית שדרות
מדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 19/01/20239
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עבודות הכנה ופירוק51.010

הריסת קיר תומך קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן, לרבות51.010.0330
היסוד כולל פינוי פסולת למקום שפיכה מאושר

20.00540.0010,800.00מ"ק

תיקון קטעי ריצוף באבנים משתלבות, לרבות פירוק האבנים51.010.0490
הקיימות, השלמת מילוי מצע וחול, ריצוף באבנים

משתלבות חדשות שיותאמו לריצוף הקיים (מחיר יסוד לאבן
50 ש"ח/מ"ר) הכל עד גמר מושלם. המחיר לכמות הגדולה

הינו לשטח מעל 5 מ"ר ועד 10 מ"ר

10.00163.001,630.00מ"ר

12,430.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר51.020

2. מחירי החפירה כוללים (בין השאר) העברת החומר
המתאים למילוי וסילוק כל עודפי החפירה שנפסלו למילוי,
למקום שפך מאושר או לאתר אחר, למרחק של עד 15 ק"מ

לפי הוראות המפקח. עבור העברת החומר למרחק גדול
יותר ראה סעיף 51.010.0008.

חפירה לרבות העמסה, הובלה ופיזור באתר העבודה לכמות51.020.0009
של עד 5000 מ"ק

200.0037.007,400.00מ"ק

7,400.00סה"כ לעבודות עפר

19,830.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

עירית שדרות
מדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 19/01/202310
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ריכוז תתי פרקים למדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

154,190.00עבודות בטון יצוק באתר02

2,750.00מצעים02.011

9,660.00יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות02.012

17,550.00קורות יסוד02.041

24,900.00קירות מסד וקירות דיפון לכלונסאות02.042

11,080.00מרצפים ורצפות02.050

13,300.00קירות בטון02.061

8,750.00קורות ומעקות02.071

14,000.00עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות עיגון ותוספות02.097

52,200.00פלדת זיון02.100

166,200.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

2,200.00תריסי (רפפות) לאיוורור/שחרור עשן מפלדה06.040

164,000.00מעקות פלדה ופיברגלס06.052

2,300.00מתקני תברואה07

2,300.00משאבות ביוב07.091

44,473.00מתקני חשמל08

3,114.00צנרת חשמל פלסטית08.021

3,185.00צינורות חשמל ממתכת08.022

08.031(XLPE) N2XY 8,520.00כבלי נחושת

2,529.00הארקות והגנות אחרות08.040

7,200.00גופי תאורת חרום08.083

11,660.00תאורת לדים - פנים08.085

6,475.00נקודות מאור08.101

464.00נקודות בתי תקע08.102

1,326.00נקודות שונות08.103

15,240.00עבודות טיח09

עירית שדרות
מדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 19/01/202311
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15,240.00טיח חוץ09.021

16,200.00עבודות צביעה11

16,200.00צבע חוץ11.012

13,320.00עבודות אלומיניום12

13,320.00דלתות נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים12.051

55,200.00עבודות אבן14

55,200.00חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)14.050

6,700.00מתקני מיזוג אוויר15

6,700.00מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

330,700.00מעליות17

17.040(MRL) 330,700.00מעליות ל-8 נוסעים לבנין ציבורי ללא חדר מכונה

1,061,520.00מסגרות חרש19

1,020,100.00מסגרות חרש19.010

41,420.00סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים19.030

141,362.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

10,280.00כלונסאות בטון בקדיחה יבשה23.010

68,352.00קירות שיגומים (דיפון) מכלונסאות בקדיחה יבשה23.091

62,730.00פלדת זיון23.100

0.00גידור44

19,830.00סלילת כבישים ורחבות51

12,430.00עבודות הכנה ופירוק51.010

7,400.00עבודות עפר51.020

2,027,235.00סה"כ

344,629.95מע"מ בשיעור 17%

2,371,864.95סה"כ כולל מע"מ

סה"כ למדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

סה"כ למדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

עירית שדרות
מדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 19/01/202312
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סה"כ למדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

154,190.00עבודות בטון יצוק באתר02

166,200.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

2,300.00מתקני תברואה07

44,473.00מתקני חשמל08

15,240.00עבודות טיח09

16,200.00עבודות צביעה11

13,320.00עבודות אלומיניום12

55,200.00עבודות אבן14

6,700.00מתקני מיזוג אוויר15

330,700.00מעליות17

1,061,520.00מסגרות חרש19

141,362.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

0.00גידור44

19,830.00סלילת כבישים ורחבות51

2,027,235.00סה"כ עלות

344,629.95מע"מ בשיעור 17%

2,371,864.95סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

עירית שדרות
מדרגות גבעת קובי+מעלית - העתק

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 19/01/202313

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 21208 (מספר ייחודי: 663752)אתר דקל

http://www.dekel.co.il

