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רחוב01

פיתוח נופי01.40

ריצוף באבנים משתלבות01.40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות01.40.053.0310
10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5

ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור

1,500.00118.00177,000.00מ"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

700.00125.0087,500.00מ"ר

264,500.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום01.40.054

אבן תעלה חד או דו שיפועית במידות 30/10/50 ס"מ01.40.054.0081
לרבות תושבת בטון, גוון אפור

150.0091.0013,650.00מ'

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון,01.40.054.0600
גוון אפור

50.0068.003,400.00מ'

17,050.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

281,550.00סה"כ לפיתוח נופי

ריהוט חוץ01.42

ספסלים, שולחנות וביתנים01.42.020

נגיש- ספסל עם מסעדי יד דגם "גל ים" או ש"ע, במידות01.42.020.0070
170/63 ס"מ וגובה 77 ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם

רגלי הספסל ועשויים מיצקת ברזל. מושב הספסל
והמשענת עשויים מלוחות עץ צבועים

5.002,170.0010,850.00יח'

אשפתון הריטאג מרןבע עם דלת של חברת "ריהוט אורבני"01.42.020.0900
עם מיכל מגולבן כולל עיגון לקרקע האשפתון או ש"ע

3.002,800.008,400.00יח'

19,250.00סה"כ לספסלים, שולחנות וביתנים

מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים01.42.030

עמוד מחסום כבד לרכב מבטון טרום דגם "גליל" או ש"ע01.42.030.0010
קוטר 26 ס"מ וגובה 80 ס"מ או 100 ס"מ, גוון אפור,

צבעוני

4.00560.002,240.00יח'

2,240.00סה"כ למחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים
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החברה הכלכלית לפיתוח שדרות
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21,490.00סה"כ לריהוט חוץ

סלילת כבישים ורחבות01.51

עבודות הכנה ופירוק01.51.010

150.0016.002,400.00מ'פירוק אבני שפה או תעלה ופנויין01.51.010.0440

100.0013.001,300.00מ'פירוק אבני גן ופנויין01.51.010.0452

פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 01.51.010.04605
ס"מ

2,100.0017.0035,700.00מ"ר

39,400.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר01.51.020

חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק01.51.020.0009
רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות של עד

5000 מ"ק

30.0036.001,080.00מ"ק

1,080.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים ותשתיות01.51.030

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק01.51.030.0008
ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק

450.00160.0072,000.00מ"ק

72,000.00סה"כ למצעים ותשתיות

112,480.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

מים02

מתקני תברואה02.07

צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים02.07.012
(ספרינקלרים)

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים02.07.012.0211
וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 63 מ"מ, דרג 15,

מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות
עטיפת חול, לא כולל ספחים למעט מחברים

50.00158.007,900.00מ'

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים02.07.012.0215
וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 90 מ"מ, דרג 15,

מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות
עטיפת חול, לא כולל ספחים למעט מחברים

70.00229.0016,030.00מ'

עירית שדרות
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צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים02.07.012.0225
וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, דרג 12,

מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות
עטיפת חול, לא כולל ספחים למעט מחברים

30.00213.006,390.00מ'

סה"כ לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת
מתזים (ספרינקלרים)

30,320.00

ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים02.07.021

ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת,02.07.021.0030
חיבורי הברגה, קוטר "1 ללא הרקורד המשולם בנפרד

15.00196.002,940.00יח'

ברזים כדוריים קוטר "1 (בהברגה), עשויים ברונזה/פליז02.07.021.0420
ללא הרקורד המשולם בנפרד

15.00170.002,550.00יח'

5,490.00סה"כ לברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים

35,810.00סה"כ למתקני תברואה

קווי מים, ביוב ותיעול02.57

צינורות פלסטיים לאספקת מים02.57.012

צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 160 מ"מ, דוגמת "פקסגול"02.57.012.0360
דרג 12 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים

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

200.00330.0066,000.00מ'

66,000.00סה"כ לצינורות פלסטיים לאספקת מים

חיבור קווי מים02.57.014

חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו02.57.014.0370
קיים מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, לרבות עבודות
חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים

באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי
(מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים

הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו

1.001,830.001,830.00יח'

חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 160 מ"מ לקו02.57.014.0390
קיים מצינור פוליאתילן קוטר 160 מ"מ, לרבות עבודות
חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים

באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי
(מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים

הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו

2.002,370.004,740.00יח'

6,570.00סה"כ לחיבור קווי מים

ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין02.57.026

עירית שדרות
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ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר02.57.026.0021
בהברגה או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "3, גוש בטון

לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים

4.002,150.008,600.00קומפ

8,600.00סה"כ לברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין

תאים לאביזרים02.57.027

תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 60 ס"מ,02.57.027.0015
ובעומק עד 75 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 40 ס"מ, ממין

B125 (12.5 טון) ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה
ומילוי חוזר

1.001,400.001,400.00קומפ

1,400.00סה"כ לתאים לאביזרים

שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות02.57.042

החלפת מכסה שוחת בקרה משולב בטון יצקת בקוטר 02.57.042.133550
ס"מ, ללא מסגרת, ממין D400 (40 טון)

1.00750.00750.00יח'

750.00סה"כ לשוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות

הכנות לחיבורי מגרש02.57.201

הכנה לחיבור מים בודד למגרש, קוטר "2, לרבות קטעי02.57.201.0010
צינור פלדה באורך כולל של 3 מ' (חלקם תחת קרקע) עם

עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי, זקף,
מחברים, קשתות, פקק הברגה/ריתוך וחיבור לצינור

הראשי (קו חדש), ללא ברז כדורי או מגוף שימדדו בנפרד,
מותקן מושלם

15.001,200.0018,000.00יח'

18,000.00סה"כ להכנות לחיבורי מגרש

מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת02.57.206
קרקעיות

מילוי תעלות בחול דיונות בשכבות בהידוק ובהרטבה מעל02.57.206.0010
ריפוד וכיסוי הצינור ועד לתחתית מבנה הכביש

100.00160.0016,000.00מ"ק

סה"כ למילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת
קרקעיות

16,000.00

117,320.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

עירית שדרות
חטיבת הצנחנים
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סה"כ לחטיבת הצנחנים

סה"כ לחטיבת הצנחנים

415,520.00רחוב01

153,130.00מים02

568,650.00סה"כ עלות

96,670.50מע"מ בשיעור 17%

665,320.50סה"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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