
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר01

חפירה01.020

תשלום אגרה לאתר מורשה ע"י הרשויות, עבור הטמנת01.020.5000
עודפי עפר ופסולת בנין שאינם מתאימים למילוי, ובתנאי
שלא נאמר אחרת בחוזה. התשלום מותנה בהצגת אישור

למפקח על ביצוע ההטמנה בפועל. עלויות הפינוי וההובלה
לאתר המורשה נכללות בעבודות שבגינן נוצרו עודפי העפר

והפסולת, ולכן אינן נכללות בסעיף. (סעיף זה אינו עבור
מקרים של הטמנת פסולת מעורבת ו/או פסולת

תעשייתית). כמות החומר המוטמן נמדדת במ"ק

693.0082.0056,826.00מ"ק

56,826.00סה"כ לחפירה

מילוי מובא, מצעים והידוק01.050

347.0063.0021,861.00מ"קאספקה,פיזור והידוק של חצץ שטוף 5-20 מ"מ01.050.0013

347.0050.0017,350.00מ"קאספקה, פיזור והידוק של חצץ שטוף 0.4-4 מ"מ01.050.0014

מילוי בחול מחצבה מובא לרבות פיזור בשכבות של 01.050.003020
ס"מ. (הידוק נמדד בנפרד)

40.00160.006,400.00מ"ק

מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא01.050.0102
מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו

לכמות מעל 500 מ"ק

1,386.00173.00239,778.00מ"ק

הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע01.050.0210
טבעיים

6,930.006.5045,045.00מ"ר

330,434.00סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק

387,260.00סה"כ לעבודות עפר

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

מתקני ספורט30.023

שערי כדורגל ראשיים מקצועיים לפי תקן EN 748 מפרופיל30.023.0300
אלומיניום בחתך 100X120 מ"מ מותקן בקרקע, לרבות

רשת כדורגל לבנה אולימפית דוגמת "מגנלי" מק"ט
MLSO4304 או ש"ע ושתי תמיכות אחוריות לחיבור

ומתיחת רשת הכדורגל, לרבות ביסוס

1.0038,000.0038,000.00זוג

38,000.00סה"כ למתקני ספורט

ציפוי וסימון מגרשי ספורט30.025

1.004,000.004,000.00יח'סימון מגרש כדורגל במגרש - מבוצע בנפרד מציפוי המגרש30.025.0220

עירית שדרות
מכרז פיתוח מגרש כדורגל

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 12/02/20231
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4,000.00סה"כ לציפוי וסימון מגרשי ספורט

42,000.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

פיתוח נופי40

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת40.054.0010
בטון, גוון אפור

342.0094.0032,148.00מ'

32,148.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

32,148.00סה"כ לפיתוח נופי

ריהוט חוץ42

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה42.056

דשא בטיחותי למתקני משחק לפי ת"י 1498 בצפיפות של42.056.0098
38,000 תפרים למ"ר, דגם "פולי-גראס" תוצרת "פוליטן
ספורט" או ש"ע, המורכב משתי שכבות: שכבה עליונה

דשא סינטטי בגובה 45 מ"מ עם מילוי חול סיליקט. שכבה
תחתונה יציקת משטח גומי SBR, בהתאם להוראות יצרן
המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים

(יבוצע ע"ג תשתית של מצעים מהודקים אספלט או בטון,
שישולמו בנפרד) הדשא יסופק ויאושר ע"י יצרן מאושר של

פיפ"א

6,930.00150.001,039,500.00מ"ר

6,930.0012.0083,160.00יח'פריסת משטח SHOCK PAD בעובי 12 מ"מ42.056.0099

סה"כ למשטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי
ריצה

1,122,660.00

1,122,660.00סה"כ לריהוט חוץ

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

פינוי פסולת/ערמות עפר (של אחרים) הקיימת באתר -51.010.0005
לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. הפינוי למקום שפך

מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת מעל 20 מ"ק, למרחק
של עד 15 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה ואינו כולל

תשלום אגרות

693.0049.0033,957.00מ"ק

תוספת עבור פינוי פסולת למרחק מעבר ל - 15 ק"מ מאתר51.010.0008
העבודה לכל ק"מ

10,395.002.5025,987.50מ"ק

59,944.50סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עירית שדרות
מכרז פיתוח מגרש כדורגל

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 12/02/20232

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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59,944.50סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

עירית שדרות
מכרז פיתוח מגרש כדורגל

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 12/02/20233

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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ריכוז תתי פרקים למכרז פיתוח מגרש כדורגל

387,260.00עבודות עפר01

56,826.00חפירה01.020

330,434.00מילוי מובא, מצעים והידוק01.050

42,000.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

38,000.00מתקני ספורט30.023

4,000.00ציפוי וסימון מגרשי ספורט30.025

32,148.00פיתוח נופי40

32,148.00אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

1,122,660.00ריהוט חוץ42

1,122,660.00משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה42.056

59,944.50סלילת כבישים ורחבות51

59,944.50עבודות הכנה ופירוק51.010

1,644,012.50סה"כ

279,482.13מע"מ בשיעור 17%

1,923,494.63סה"כ כולל מע"מ

סה"כ למכרז פיתוח מגרש כדורגל

סה"כ למכרז פיתוח מגרש כדורגל

387,260.00עבודות עפר01

42,000.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

32,148.00פיתוח נופי40

1,122,660.00ריהוט חוץ42

59,944.50סלילת כבישים ורחבות51

1,644,012.50סה"כ עלות

279,482.13מע"מ בשיעור 17%

1,923,494.63סה"כ כולל מע"מ

עירית שדרות
מכרז פיתוח מגרש כדורגל

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 12/02/20234

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כ למכרז פיתוח מגרש כדורגל

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

עירית שדרות
מכרז פיתוח מגרש כדורגל

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

עמוד 12/02/20235

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