
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בניה04

בניה בבלוקי בטון04.010

הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 04.010.902020
ס"מ או 22 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה

25.00118.002,950.00מ"ר

חציבת פתחים בשטח עד 0.50 מ"ר בקירות בנויים ומטוייחים04.010.9100
בעובי 15 ס"מ או 20 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון

וטיח

2.00179.00358.00יח'

חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) בשטח עד04.010.9130
2.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 20 ס"מ, לרבות עיבוד

צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר

10.00270.002,700.00מ"ר

חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) בשטח מעל04.010.9170
2.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 20 ס"מ,

לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח

10.00220.002,200.00מ"ר

חציבת פתחים לדלתות במידות פתח של עד 90/210 ס"מ בקירות04.010.9210
בנויים ומטוייחים בעובי 20 ס"מ - קומפלט (לרבות הכנת הפתח

למשקוף, תיקוני ריצוף, טיח ושיפולים)

2.00720.001,440.00יח'

9,648.00סה"כ לבניה בבלוקי בטון

9,648.00סה"כ לעבודות בניה

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות עץ, פולימר וזכוכית06.010

דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צירית06.010.0455
במידות סטנדרט 70-80/205 ס"מ, דגם "אושן קלאסי" דוגמת

"דלתות אלון" או ש"ע, לפי ת"י 23. הכנף מגורעת עם מעטפת
פורמייקה דו צדדית בעובי כ- 2.0 מ"מ בגוון אגוז 3 דיפ/אלון

מולבן 3 דיפ/אקווה ביאנקו לבן, עם קנט תואם בהיקף הדלת ולוח
פולימרי בגובה 12 ס"מ בתחתית הדלת, משקוף מפולימר מוקצף
WPC מצופה בגוון תואם לדלת עם פס אטימה מסביב למשקוף,

צירי פייפ כפולים מתכווננים ומנעול מגנטי

3.001,990.005,970.00יח'

נגיש- דלת עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צירית,06.010.0516
במידות 100/210 ס"מ, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי
2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, לרבות משקוף מפולימר WPC מצופה

בגוון תואם לדלת או ש"ע

1.003,720.003,720.00יח'

9,690.00סה"כ לדלתות עץ, פולימר וזכוכית

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים06.020

עירית שדרות
שיפוץ מועדון סטודנטים
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 12/02/20231

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 21589 (מספר ייחודי: 792701)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 200/60/90 ס"מ,06.020.0020
ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון
כולל: 4 מגירות, 4 דלתות פתיחה רגילה, 4 מחיצות, 2 דפנות, 3

מדפים

1.004,030.004,030.00קומפ

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 300/60/90 ס"מ,06.020.0160
ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון
כולל: 4 מגירות, 6 דלתות פתיחה רגילה, 6 מחיצות, 2 דפנות, 5

מדפים

1.006,090.006,090.00קומפ

פירוק ארון מטבח תחתון ברוחב 60 ס"מ ובגובה 90 ס"מ. פירוק06.020.9001
השיש נמדד בנפרד

3.00124.00372.00מ'

10,492.00סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים

דלתות פלדה רב זרועיות06.032

דלת פלדה רב זרועית במידות 90/210 ס"מ עם מנעול בנעילה06.032.0010
גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי

וינוריט או צביעה בתנור

1.004,610.004,610.00יח'

נגיש- דלת פלדה רב זרועית דו כנפית במידות 120/210 ס"מ (כנף06.032.0028
אחת לפחות ברוחב 80 ס"מ), עם מנעול בנעילה גיאומטרית ומגן

צילינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי וינוריט או צביעה
בתנור

1.007,480.007,480.00יח'

נגיש- דלת פלדה רב זרועית דו כנפית במידות 180/210 ס"מ (כנף06.032.0040
אחת לפחות ברוחב 80 ס"מ), עם מנעול בנעילה גיאומטרית ומגן

צילינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי וינוריט או צביעה
בתנור

1.007,970.007,970.00יח'

20,060.00סה"כ לדלתות פלדה רב זרועיות

סורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים ופרופילי06.051
פלדה

סורג קבוע ישר דגם "קלאסיק" דוגמת "טרלידור" או ש"ע עשוי06.051.0035
מפרופיל פלדה אובלי מגולוון צבוע בתנור בפוליאסטר טהור עם

קישורי X (בצורות שונות) וחיבורי פטנט ללא ריתוכים

20.00680.0013,600.00מ"ר

סה"כ לסורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים
ופרופילי פלדה

13,600.00

53,842.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

עירית שדרות
שיפוץ מועדון סטודנטים
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 12/02/20232

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 21589 (מספר ייחודי: 792701)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

נגיש- אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת" או ש"ע07.041.0170
באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי (נמדד

בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל
החיזוקים

לא לסיכום1.003,070.00יח'

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

ניקל/סטן ועיגון ע"י בטון בתחתית מתקן מיכל ההדחה

לא לסיכום1.002,270.00קומפ

0.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים07.042

נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "אלפא 45" מעוגל או07.042.0035
ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ ובגובה 17 ס"מ

1.00850.00850.00יח'

כיור מטבח מפלב"מ (נירוסטה) במידות חוץ 60/53.2 ס"מ, דגם07.042.0351
"סיאטל" דוגמת "Pacific" או ש"ע, להתקנה שטוחה

1.001,320.001,320.00יח'

2,170.00סה"כ לכיורים

ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.045

נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת07.045.0127
"ענבר", מק"ט 69803 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות

ברזי ניל וכל חומרי העזר

1.00510.00510.00יח'

סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת °90,07.045.0165
מזלף נשלף מסדרת "גליל" מק"ט 59810 או ש"ע, גימור כרום,

מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

1.00950.00950.00יח'

1,460.00סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים

נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות07.049

נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד07.049.0020
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

2.001,530.003,060.00קומפ

נקודה לאסלה תלויה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור07.049.0110
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

1.002,360.002,360.00קומפ

5,420.00סה"כ לנקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות

9,050.00סה"כ למתקני תברואה

עירית שדרות
שיפוץ מועדון סטודנטים
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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מתקני חשמל08

הארקות והגנות אחרות08.040

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ08.040.0010
ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים

מקוריים

4.00420.001,680.00יח'

שוחת ביקורת פלסטית להארקה בקוטר 345 מ"מ בתחתית ו- 08.040.0025254
מ"מ בצד העליון, גובה 260 מ"מ, לרבות מכסה, כדוגמת ארכה או

ש"ע

2.00307.00614.00יח'

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 40/4 מ"מ08.040.0030
עבור 7 מוליכים

1.00418.00418.00יח'

08.040.0035400x40x4 פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות
מ"מ

1.00670.00670.00יח'

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

ושלה תקנית

1.00196.00196.00נק'

3,578.00סה"כ להארקות והגנות אחרות

08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו",08.061.0620
מקום ל-36 מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס והארקה ודלת

שקופה (עבור מא"זים ישולם בנפרד)

1.00350.00350.00יח'

C.I 350.00סה"כ למבנה ללוחות חשמל ותיבות

08.062C מא"זים אופיין

מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 08.062.00206
קילואמפר

30.0042.101,263.00יח'

C 1,263.00סה"כ למא"זים אופיין

מאמ"תים08.063

מאמ"תים עד 3X40אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה08.063.0010
תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

1.00930.00930.00יח'

930.00סה"כ למאמ"תים

גופי תאורת חרום08.083

גוף תאורת חירום ניקל קדמיום 1X8 ווט לזמן פעולה של 60 דקות08.083.0100
לרבות נורית ולחצן ביקורת, מותקן מושלם

3.00376.001,128.00יח'

עירית שדרות
שיפוץ מועדון סטודנטים
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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08.083.02004.1W שלט הכוונה חירום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת
PLASMA" בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת LED
MEGA TEC X1GP" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן

מושלם

1.00482.00482.00יח'

1,610.00סה"כ לגופי תאורת חרום

תאורת לדים - פנים08.085

08.085.0112,3000LM 36W 60 ס"מ הספקX60 במידות LED באקלייט פנל
מק"ט ELX42003001310, מגיע עם דרייבר לד לדים, דוגמת

ecoled או ש"ע, מותקן מושלם

26.00307.007,982.00יח'

7,982.00סה"כ לתאורת לדים - פנים

נקודות מאור08.101

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה08.101.0010
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 חירום,
אם נדרש, לרבות וו תליה

30.00203.006,090.00נק'

6,090.00סה"כ לנקודות מאור

נקודות בתי תקע08.102

נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או08.102.0010
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

10.00200.002,000.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע עבור נקודה במעגל עם צינורות08.102.0020
פלסטיים קשיחים בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית 15X15 מ"מ

10.0030.80308.00יח'

10.0027.50275.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט08.102.0030

עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם08.102.0215
D17 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4

אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות בכבל
CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות

6.00950.005,700.00יח'

8,283.00סה"כ לנקודות בתי תקע

נקודות חשמל שונות08.103

עירית שדרות
שיפוץ מועדון סטודנטים
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר08.103.0100
בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל
עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או

ש"ע

4.00316.001,264.00נק'

נקודה למזגן (תלת פזי) בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים08.103.0150
1.5X5 ממ"ר בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה

וכן בית תקע למזגן, דגם בריטי

4.00397.001,588.00נק'

2,852.00סה"כ לנקודות חשמל שונות

בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה08.107
למתקני חשמל

בדיקת מתקן חשמל דירתי במתח נמוך ע"י בודק מוסמך לרבות08.107.0010
תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת

המדידות

1.00870.00870.00קומפ

סה"כ לבדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה
למתקני חשמל

870.00

33,808.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח09

טיח פנים09.011

טיח פנים על חשפים (גליפים) מישוריים ברוחב עד 22 ס"מ,09.011.0200
לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

15.0055.00825.00מ'

825.00סה"כ לטיח פנים

825.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס11.011

מרק (שפכטל) בשתי שכבות והחלקתו על קירות פנים מעל טיח או11.011.0072
לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד

200.0052.0010,400.00מ"ר

חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשטח עד 500 מ"ר11.011.9208
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

500.0026.4013,200.00מ"ר

23,600.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

עירית שדרות
שיפוץ מועדון סטודנטים
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ חלק במריחה או בהתזה11.012.0010
(כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר"

ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

400.0038.0015,200.00מ"ר

15,200.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

38,800.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-12.0112
מסלולים

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע12.011.0210
כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0

מ"ר

1.501,810.002,715.00מ"ר

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע12.011.0220
כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 3.0

מ"ר

22.001,460.0032,120.00מ"ר

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע12.011.0230
כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, בשטח מעל 3.0 מ"ר ועד 4.0

מ"ר

4.001,500.006,000.00מ"ר

סה"כ לחלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים
ב-2 מסלולים

40,835.00

חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע12.016

חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע,12.016.0350
בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 1.5 מ"ר

6.001,830.0010,980.00יח'

10,980.00סה"כ לחלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע

רשתות גלילה ורשתות יתושים12.110

רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום, עבור חלון הזזה12.110.0160
(הרשת על חצי הפתח) לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן

במידות 40/15 מ"מ, מותקנת על מסילה קיימת במשקוף החלון,
בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר. המדידה לפי שטח הרשת

15.00443.006,645.00מ"ר

רשת יתושים קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן12.110.0300
במידות עד 1.0 מ"ר וניתנת לפירוק

6.00469.002,814.00יח'

9,459.00סה"כ לרשתות גלילה ורשתות יתושים

סורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה)12.120
מאלומיניום

עירית שדרות
שיפוץ מועדון סטודנטים
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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פרגולת הצללה דגם "רפפות" תוצרת "טרלידור" או ש"ע, הקירוי12.120.0220
עשוי מפרופילי אלומיניום "Z" המונחים אחד ליד השני בכל

צפיפות שהיא, מסגרת הפרגולה עשויה מפרופילי אלומיניום
80/80/1.8 מ"מ ופרופילים מקשרים 80/40/1.8 מ"מ כל 60 ס"מ,
לרבות עד 2 עמודים (לכל 10 מ"ר) מפרופילי אלומיניום במידות

80/80/4 מ"מ מעוגנים לרצפת בטון או ריצוף ע"י פלטקה ו- 4
ברגי עיגון

10.001,230.0012,300.00מ"ר

סה"כ לסורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה)
מאלומיניום

12,300.00

73,574.00סה"כ לעבודות אלומיניום

מתקני מיזוג אוויר15

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע15.041.0210
A כ"ס) בעל דירוג אנרגטי (BTU/HR 12,000 1.25 לתפוקת קירור

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

3.003,370.0010,110.00קומפ

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע15.041.0215
A כ"ס) בעל דירוג אנרגטי (BTU/HR 15,0001.5 לתפוקת קירור

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

1.004,970.004,970.00קומפ

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע15.041.0240
לתפוקת קירור BTU/HR 28,500 3.5) כ"ס) תלת פאזי, בעל דירוג

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

4.009,960.0039,840.00קומפ

54,920.00סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות

54,920.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

רכיבים מתועשים בבניין22

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות22.011

מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 75 מ"מ,22.011.0010
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)

40.00216.008,640.00מ"ר

40.0076.003,040.00מ"רתוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים)22.011.0040

תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית בעובי22.011.2010
"2 במשקל 24 ק"ג/מ"ק

40.0041.501,660.00מ"ר

עירית שדרות
שיפוץ מועדון סטודנטים
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סגירת פתחים בשטח מעל 0.5 עד 1 מ"ר במחיצת גבס קיימת, ע"י22.011.9090
לוחות גבס חד קרומיות (בשני הצדדים) לרבות הקונסטרוקציה
להרכבת הגבס וכן סתימת החריץ סביב הגבס ליישור עם הקיר

הקיים

1.00299.00299.00יח'

סגירת פתח דלת במחיצת גבס קיימת, ע"י לוחות גבס חד קרומיות22.011.9100
(בשני הצדדים) לרבות הקונסטרוקציה להרכבת הגבס ובידוד ע"י

צמר סלעים בעובי "2 במשקל 60 ק"ג/מ"ק וכן סתימת החריץ סביב
הגבס ליישור עם הקיר הקיים

10.00342.003,420.00מ"ר

17,059.00סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות

17,059.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

אביזרים במקלחת ובשירותים30.011

1.00172.00172.00יח'מחזיק נייר פתוח ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם30.011.0010

נגיש- קולב זוגי ממתכת מצופה ניקל, בתא בצד הפנימי של הדלת30.011.0130
בגובה 140 ס"מ דגם "דאלאס" מק"ט 4302 או ש"ע ברוחב 560

מ"מ, גובה 38 מ"מ ובעומק 37 מ"מ , מותקן מושלם

1.00116.00116.00יח'

נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף30.011.0540
דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3

1.00357.00357.00יח'

נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ,30.011.0550
ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על
הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם

1.00730.00730.00יח'

נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך30.011.0560
73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת,

צבועה/מצופה כרום, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918
חלק 3

1.001,090.001,090.00יח'

סבונית רשת מונחת, מלבנית קטנה 9/13 ס"מ ממתכת מצופה30.011.0610
כרום

1.00189.00189.00יח'

נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות30.011.5080
45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ

מהרצפה)

1.00510.00510.00יח'

3,164.00סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים

3,164.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

שונות90

1.005,000.005,000.00קומפניקוי ופני כל הפסולת באתר90.0001

עירית שדרות
שיפוץ מועדון סטודנטים
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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5,000.00סה"כ לשונות

עירית שדרות
שיפוץ מועדון סטודנטים
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 12/02/202310

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 21589 (מספר ייחודי: 792701)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


ריכוז תתי פרקים לשיפוץ מועדון סטודנטים

9,648.00עבודות בניה04

9,648.00בניה בבלוקי בטון04.010

53,842.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

9,690.00דלתות עץ, פולימר וזכוכית06.010

10,492.00ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים06.020

20,060.00דלתות פלדה רב זרועיות06.032

13,600.00סורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים ופרופילי פלדה06.051

9,050.00מתקני תברואה07

0.00אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

2,170.00כיורים07.042

1,460.00ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.045

5,420.00נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות07.049

33,808.00מתקני חשמל08

3,578.00הארקות והגנות אחרות08.040

08.061C.I 350.00מבנה ללוחות חשמל ותיבות

08.062C 1,263.00מא"זים אופיין

930.00מאמ"תים08.063

1,610.00גופי תאורת חרום08.083

7,982.00תאורת לדים - פנים08.085

6,090.00נקודות מאור08.101

8,283.00נקודות בתי תקע08.102

2,852.00נקודות חשמל שונות08.103

870.00בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל08.107

825.00עבודות טיח09

825.00טיח פנים09.011

38,800.00עבודות צביעה11

עירית שדרות
שיפוץ מועדון סטודנטים
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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23,600.00צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס11.011

15,200.00צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

73,574.00עבודות אלומיניום12

40,835.00חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים12.011

10,980.00חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע12.016

9,459.00רשתות גלילה ורשתות יתושים12.110

12,300.00סורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום12.120

54,920.00מתקני מיזוג אוויר15

54,920.00מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

17,059.00רכיבים מתועשים בבניין22

17,059.00מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות22.011

3,164.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

3,164.00אביזרים במקלחת ובשירותים30.011

5,000.00שונות90

299,690.00סה"כ

50,947.30מע"מ בשיעור 17%

350,637.30סה"כ כולל מע"מ

סה"כ לשיפוץ מועדון סטודנטים

סה"כ לשיפוץ מועדון סטודנטים

9,648.00עבודות בניה04

53,842.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

9,050.00מתקני תברואה07

33,808.00מתקני חשמל08

825.00עבודות טיח09

38,800.00עבודות צביעה11

73,574.00עבודות אלומיניום12

54,920.00מתקני מיזוג אוויר15

עירית שדרות
שיפוץ מועדון סטודנטים
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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סה"כ לשיפוץ מועדון סטודנטים

17,059.00רכיבים מתועשים בבניין22

3,164.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

5,000.00שונות90

299,690.00סה"כ עלות

50,947.30מע"מ בשיעור 17%

350,637.30סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

עירית שדרות
שיפוץ מועדון סטודנטים
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 12/02/202313

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