
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08

תאורת חוץ08.001

צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 75 מ"מ כולל מופות08.001.0102
יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל

הנדרש לפי סעיף 08.1.021.

150.0013.632,044.50מבנים

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי08.001.0258
סעיף 08.1.252 ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות

כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים, בכל סוגי הקרקע.

150.0040.896,133.50מבנים

יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.001.036908.1.360
בגובה עד 5 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 60/60/80 ס"מ.

8.00726.985,815.84קומפ

פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים, הוצאתו והעברתו08.001.0456
לאתר איסוף פסולת המאושר ע''י הרשויות המוסמכות, לפי

הנחיית המפקח, כולל החזרת פני השטח לקדמותם
במילוימצע סוג א' מהודק בשכבות לרבות תיקון אספלט ו/או

ריצוף.

8.00295.332,362.64קומפ

פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 4-8 מ', כולל08.001.0462
זרועות, פנסים וכל מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל

ההזנה ובידודם, והעברתו למקום שיורה המפקח.

8.00567.954,543.60קומפ

התחברות מעמוד תאורה קיים אל עמוד שילוט רחוב מואר08.001.0507
כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים לרבות

חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חציבה/חדירה ליסוד,
הכנסת שרוול שרשורי 80 מ"מ קוטר ביסוד קיים, החלפת

מגש, חיווט, חיבור מוליך הארקה, תיקוני בטון והחזרת
המצב לקדמותו.

1.00704.27704.27קומפ

21,604.35סה"כ לתאורת חוץ

עמודים וזרועות לתאורת חוץ08.002

עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי08.002.0240
מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 4 מטר.

8.002,892.0523,136.40קומפ

23,136.40סה"כ לעמודים וזרועות לתאורת חוץ

אביזרי תאורה08.003

מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף08.003.0042
08.3.036

8.00283.972,271.76קומפ

כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X2.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי08.003.0081
סעיף 08.3.057

32.0011.10355.20מבנים
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כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X10 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי08.003.0120
סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

150.0040.906,135.00מבנים

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 ממ"ר כולל08.003.0336
כל הנדרש לפי סעיף 08.3.327

150.0029.534,429.50מבנים

13,191.46סה"כ לאביזרי תאורה

גופי תאורה08.004

גוף תאורת רחובות לד, 40W דוגמת 01Luxtella L מתוצרת08.004.0024
LE-Tehnika המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל

הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.

8.002,612.6120,900.88יח'

20,900.88סה"כ לגופי תאורה

78,833.09סה"כ לפרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת

עבודות טיח09

טיח חוץ09.021

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

200.00115.0023,000.00מ"ר

23,000.00סה"כ לטיח חוץ

23,000.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה11

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ חלק במריחה או11.012.0010
בהתזה (כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד

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

200.0040.008,000.00מ"ר

שליכט צבעוני אקרילי "TM70" או ש"ע במרקם גס על קירות11.012.0184
גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.3-3.0 ק"ג/מ"ר

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

200.00100.0020,000.00מ"ר

28,000.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

28,000.00סה"כ לעבודות צביעה

נגרות חרש וסיכוך20

רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת20.050
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רצפות סיפון (דק - Deck) מעץ איפאה בעובי 3.2 ס"מ,20.050.0030
לרבות קורות תמיכה תחתונות, פירזול ואימפרגנציה

55.00840.0046,200.00מ"ר

46,200.00סה"כ לרצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת

46,200.00סה"כ לנגרות חרש וסיכוך

פיתוח האתר40

ריצוף שבילים, מדרכות40.001

מדרגות נגישות דוגמת מדרגה גושנית מישושית מק"ט40.001.0070
1552515 תוצרת איטונג או מדרגה נגישה מק"ט 4017
תוצרת אקרשטיין או MA 8 תוצרת וולפמן או ש"ע בגוון
כלשהו לרבות, גימור אקרסטון\כורכרית בעיבוד כלשהו.

25.00302.837,570.75מבנים

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס40.001.0180
אפור, מסוג מלבנית, 10/20, 20/20 או שו"ע לפי תכנית.

300.0085.9825,794.00מ"ר

300.0012.943,882.00מ"רתוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן.40.001.0220

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגוונים מסוג "ונציה40.001.0300
מסותת" או ש"ע במידות: 10/10, 15/15, 10/20, 20/20,

15/30, 30/30 ס"מ .

550.00150.9683,028.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מסוג אבן סימון40.001.0400
לעיוורים, בגוון עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף

במעברי חציה, ברוחב 60 ס"מ במידות 20/20/6 ס"מ לרבות
יסוד.

2.00159.93319.86מ"ר

אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 20/25 ס"מ עם40.001.0470
ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של

אקרשטיין או ש"ע

200.0085.1917,038.00מבנים

137,632.61סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות

137,632.61סה"כ לפיתוח האתר

ריהוט חוץ42

ארגזי פרחים, אדניות ועציצים42.010

עציץ מבטון טרום בצורת מלבן, במידות 230/110 ס"מ42.010.0085
וגובה 45 ס"מ, דגם "תלתן" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע,

גוון אפור, גמר חלק

3.003,100.009,300.00יח'

9,300.00סה"כ לארגזי פרחים, אדניות ועציצים

ספסלים, שולחנות וביתנים42.020
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ספסל ישיבה מסביב לעץ, עשוי מבטון טרום, בקוטר חיצוני42.020.0039
2.6 מ' וקוטר פנימי 1.5 מ', לרבות חיפוי בלוחות עץ אורן,

דגם "ערוגת נטע" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע משולם
קומלט ל4 חלקים

7.0013,000.0091,000.00יח'

ספסל דגם "ניר עם" או ש"ע, במידות 180/72 ס"מ. מושב42.020.0041
הספסל והמשענת מעץ , , לרבות רגליים מפלדה צבוע

בתנור.לפי פרט מצורף

10.001,560.0015,600.00יח'

ספסל דגם ליברה באורך 250 ס"מ וברוחב 50 ס"מ, יצוק42.020.0201
מבטון אדריכלי בתהניוך גומי, תוצרת חברת LEMON או

ש"ע. גוון לפי בחירת אדריכל. לפי פרט 22.

8.009,000.0072,000.00יח'

ספסל מבטון טרום דגם "זהר" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע,42.020.0550
במידות 55/200 ס"מ ובגובה 46 ס"מ, בטון גמר אפור

6.002,250.0013,500.00יח'

נגיש- תוספת משענת מעץ לספסל דגם "זהר" בסעיף:42.020.0552
42.020.0550 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע

4.00550.002,200.00יח'

42.020.0553
ספסל ישיבה ערוגה דגם ערוגה תלתן עם עץ תוצרת" שחם

אריכא" או ש"ע במידות 240/110 בגובה 45 ס"מ עשוי בטון
כולל הובלה והתקנה

8.003,400.0027,200.00יח'

221,500.00סה"כ לספסלים, שולחנות וביתנים

אשפתונים ומסתורי אשפה42.041

אשפון הריטאג מרובע עם דלת של חברת "ריהוט אורבני עם42.041.0011
מיכל כולל עיגון לקרקע האשפתון או ש"ע

10.001,030.0010,300.00יח'

10,300.00סה"כ לאשפתונים ומסתורי אשפה

241,100.00סה"כ לריהוט חוץ

עבודות עפר, כבישים ופיתוח51

עבודות הכנה ופירוק שונות51.001

200.0013.632,726.00מבניםפירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .51.001.0080

850.0016.0113,608.50מ"רפירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.51.001.0090

פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזוין והיסודות, לרבות51.001.0140
פינוי וסילוק.

2.00145.96291.92מ"ק

16,626.42סה"כ לעבודות הכנה ופירוק שונות

עבודות עפר51.002
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חפירה העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים לאתר שפיכה51.002.0005
מאושר.

110.0022.712,498.10מ"ק

850.003.062,601.00מ"רהידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.51.002.0160

5,099.10סה"כ לעבודות עפר

מצעים ומילוי מובא51.003

מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר51.003.0010
ההידוק בהידוק מבוקר של %100 לפי מודיפייד אאשטו.

110.00138.5815,243.80מ"ק

15,243.80סה"כ למצעים ומילוי מובא

עבודות הכנה ופירוק51.010

25.0040.001,000.00מ'פירוק מדרגות אבן בלבד (פירוק הביסוס ימדד בנפרד)51.010.0538

1,000.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

37,969.32סה"כ לעבודות עפר, כבישים ופיתוח

עבודות אספלט52

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות52.001

תא"צ 19 בעובי 4 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א'52.001.0170
.PG68-10 וביטומן

1,000.0032.9432,940.00מ"ר

32,940.00סה"כ לשכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

ציפוי ביטומן52.002

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 52.002.00100.8-1.2
ליטר/מ''ר

1,000.001.811,810.00מ"ר

1,810.00סה"כ לציפוי ביטומן

שונות52.003

קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 1-5 ס"מ לרבות טאטוא,52.003.0030
פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.

1,000.008.518,510.00מ"ר

200.0023.854,770.00מבניםניסור אספלט ליצירת תפר דמה ומילויו מסטיק ביטומני.52.003.0060

13,280.00סה"כ לשונות

48,030.00סה"כ לעבודות אספלט
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ריכוז תתי פרקים לניר עם שלב ג

78,833.09פרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08

21,604.35תאורת חוץ08.001

23,136.40עמודים וזרועות לתאורת חוץ08.002

13,191.46אביזרי תאורה08.003

20,900.88גופי תאורה08.004

23,000.00עבודות טיח09

23,000.00טיח חוץ09.021

28,000.00עבודות צביעה11

28,000.00צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

46,200.00נגרות חרש וסיכוך20

46,200.00רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת20.050

137,632.61פיתוח האתר40

137,632.61ריצוף שבילים, מדרכות40.001

241,100.00ריהוט חוץ42

9,300.00ארגזי פרחים, אדניות ועציצים42.010

221,500.00ספסלים, שולחנות וביתנים42.020

10,300.00אשפתונים ומסתורי אשפה42.041

37,969.32עבודות עפר, כבישים ופיתוח51

16,626.42עבודות הכנה ופירוק שונות51.001

5,099.10עבודות עפר51.002

15,243.80מצעים ומילוי מובא51.003

1,000.00עבודות הכנה ופירוק51.010

48,030.00עבודות אספלט52

32,940.00שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות52.001

1,810.00ציפוי ביטומן52.002

13,280.00שונות52.003
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640,765.02סה"כ

108,930.05מע"מ בשיעור 17%

749,695.07סה"כ כולל מע"מ

סה"כ לניר עם שלב ג

סה"כ לניר עם שלב ג

78,833.09פרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08

23,000.00עבודות טיח09

28,000.00עבודות צביעה11

46,200.00נגרות חרש וסיכוך20

137,632.61פיתוח האתר40

241,100.00ריהוט חוץ42

37,969.32עבודות עפר, כבישים ופיתוח51

48,030.00עבודות אספלט52

640,765.02סה"כ עלות

108,930.05מע"מ בשיעור 17%

749,695.07סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

חדש מול ישן 2022
ניר עם שלב ג

עירית שדרות

עמוד 28/02/20237

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