
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תאורת בטחון תקומה01

1. כל העבודות במכרז זה כפופות לאמור במפרט הטכני
לתאורת בטחון LED של פיקוד העורף, לרבות אישור ציוד,

אביזרים ואופני מדידה.

2. כל שינוי בעבודה / ציוד לעומת המוגדר במסמכי הפרוייקט
( כתב כמויות, מפרט, תוכניות וכו' ) תתומחר באמצעות
סעיפים ממחירון "דקל" ידוע ביום הגשת הבקשה ובחה

בשיעור של 15% . את כל הבקשות לשינויים יש להגיש לפני
ביצוע השינוי , ויש לקבל אישור מיועץ החשמל וממנהל

הפרוייקט .10.מחיר הלוח יכלול את כל דרישות מפ08 אפילו
שלא צויינו בכתב הכמויות (כגון: בדיקה טמוגרפית , איזון

פזות וכו).

3. מחירי העבודות כוללים בין היתר העסקת מודד מוסמך
לסימון תשתיות ועריכת תכנית עדות בגמר ביצוע העבודה.

4. עב' ההתאורה כוללים החלפת פנסים קיימים, המחירים
כוללים פירוק הפנסים הישנים והעברתם למחסן המועצה.

5. הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי
הזהירות והבטיחות הנדרשים, בהתאם להוראות כל דין, בעת

ביצוע העבודות, ולרבות בהתאם לחוק ארגון ופיקוח על
העבודה, תשי"ד-1954, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח

חדש), התש"ל-1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות
בנייה) תשט"ו-1955, ולכל הוראת דין בדבר בטיחות

בעבודה.

6. גופי תאורה לד ש"ע יהיו בהתאם לדגמים המאושרים
בפקע"ר, עפ"י המפרט וכולל אחריות ל- 7 שנים (לרבות

פירוק והרכבה מחדש).

מתקני חשמל01.08

חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל01.08.011

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ,01.08.011.0009
לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

150.0038.005,700.00מ'

צנרת חשמל פלסטית01.08.021

צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 32 מ"מ, גלוי01.08.021.0330
לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

20.0017.40348.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל01.08.021.0510
משיכה לרבות כל חומרי החיבור

160.0016.802,688.00מ'

01.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת
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כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X16 ממ"ר01.08.031.0230
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או
ש"ע

160.0097.0015,520.00מ'

מוליכי נחושת גלויים01.08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או01.08.035.0030
מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

160.0035.005,600.00מ'

הארקות והגנות אחרות01.08.040

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 01.08.040.001019
מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות

אביזרים מקוריים

2.00358.00716.00יח'

שוחת ביקורת פלסטית להארקה בקוטר 345 מ"מ בתחתית ו-01.08.040.0025
254 מ"מ בצד העליון, גובה 260 מ"מ, לרבות מכסה, כדוגמת

ארכה או ש"ע

2.00280.00560.00יח'

01.08.040.0900
תעלת פח מגולוון במידות 100X1000 מ"מ עובי 1.5 מ"מ

מותקנת על עמוד / מבנה כולל מכסה, צביעה, חיזוקי ברזל,
מתלים, זוויות, מחברים ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש לפי

ס' 08.1.138

4.0025.00100.00מ'

עמודי עץ לתאורת חוץ01.08.051

עמודי עץ באורך 10 מ', תקועים בקרקע לרבות01.08.051.0020
חפירה/חציבה, סתימת הבור ולוחית זיהוי, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

6.001,730.0010,380.00יח'

עמודי משען לעמודי עץ שאורכם 8.5 מ', לרבות מנגנון01.08.051.0040
החיבור

2.001,300.002,600.00יח'

עוגנים ואביזרי רשת01.08.052

עוגנים לקרקע בחתך 25 ממ"ר, לעמודים לרבות01.08.052.0010
חפירה/חציבה, אבני דבש, אדן חיזוק, אביזרי חיזוק, סתימת

הבור, סילוק עודפי עפר, מנגנון מתיחה (אם נדרש), מבדד, וו
עגינה ואמצעי סימון

4.00425.001,700.00יח'

תאורת לדים - חוץ01.08.086
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גוף תאורה עשוי אלומיניום משוך/ יצוק, ללא חלקים נעים,01.08.086.0610
להתקנה על זרוע צד קוטר "1, עונה על דרישות ת"י 28,

מבוסס נורות LED תוצרת CREE או ש"ע, דרייבר אינטגרלי
מקורי של יצרן ג"ת, זרוע חיבור לעמוד עץ, כל המכלול יהיה

לפי מפרט פקע"ר במהדורה המעודכנת ומתאים לכל
הדרישות של המפרט, מאושר 55 על בסיס בדיקת חישובי

תאורה.

74.001,050.0077,700.00יח'

קופסא חיצונית אטומה IP55 עם חלון הכוללת מהדקים01.08.086.0611
ומאמ"ת , מוגנת UV ( לפי מפרט פיקוד העורף ) עם כניסת

אנטיגרון לגוף התאורה הנ"ל לרבות כבל 4X3 מהמאמ"ת
לפנס.

74.00170.0012,580.00יח'

בדיקת בודק מוסמך01.08.107

1.001,100.001,100.00קומפבדיקת מתקן חשמלי ע"י בודק מוסמך01.08.107.0001

137,292.00סה"כ למתקני חשמל

תאורת בטחון זמרת02

מתקני חשמל02.08

עוגנים ואביזרי רשת02.08.052

עוגנים לקרקע בחתך 25 ממ"ר, לעמודים לרבות02.08.052.0010
חפירה/חציבה, אבני דבש, אדן חיזוק, אביזרי חיזוק, סתימת

הבור, סילוק עודפי עפר, מנגנון מתיחה (אם נדרש), מבדד, וו
עגינה ואמצעי סימון

2.00425.00850.00יח'

תאורת לדים - חוץ02.08.086

גוף תאורה עשוי אלומיניום משוך/ יצוק, ללא חלקים נעים,02.08.086.0610
להתקנה על זרוע צד קוטר "1, עונה על דרישות ת"י 28,

מבוסס נורות LED תוצרת CREE או ש"ע, דרייבר אינטגרלי
מקורי של יצרן ג"ת, זרוע חיבור לעמוד עץ, כל המכלול יהיה

לפי מפרט פקע"ר במהדורה המעודכנת ומתאים לכל
הדרישות של המפרט, מאושר 55 על בסיס בדיקת חישובי

תאורה.

55.001,050.0057,750.00יח'

קופסא חיצונית אטומה IP55 עם חלון הכוללת מהדקים02.08.086.0611
ומאמ"ת , מוגנת UV ( לפי מפרט פיקוד העורף ) עם כניסת

אנטיגרון לגוף התאורה הנ"ל לרבות כבל 4X3 מהמאמ"ת
לפנס.

55.00170.009,350.00יח'

בדיקת בודק מוסמך02.08.107

02.08.107.0001
בדיקת מתקן חשמלי ע"י בודק מוסמך

1.001,100.001,100.00קומפ
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69,050.00סה"כ למתקני חשמל

תאורת בטחון כפר מימון03

מתקני חשמל03.08

תאורת לדים - חוץ03.08.086

גוף תאורה עשוי אלומיניום משוך/ יצוק, ללא חלקים נעים,03.08.086.0610
להתקנה על זרוע צד קוטר "1, עונה על דרישות ת"י 28,

מבוסס נורות LED תוצרת CREE או ש"ע, דרייבר אינטגרלי
מקורי של יצרן ג"ת, זרוע חיבור לעמוד עץ, כל המכלול יהיה

לפי מפרט פקע"ר במהדורה המעודכנת ומתאים לכל
הדרישות של המפרט, מאושר 55 על בסיס בדיקת חישובי

תאורה.

66.001,050.0069,300.00יח'

קופסא חיצונית אטומה IP55 עם חלון הכוללת מהדקים03.08.086.0611
ומאמ"ת , מוגנת UV ( לפי מפרט פיקוד העורף ) עם כניסת

אנטיגרון לגוף התאורה הנ"ל לרבות כבל 4X3 מהמאמ"ת
לפנס.

66.00170.0011,220.00יח'

בדיקת בודק מוסמך03.08.107

1.001,100.001,100.00קומפבדיקת מתקן חשמלי ע"י בודק מוסמך03.08.107.0001

81,620.00סה"כ למתקני חשמל

מ.א שדות נגב 2022
25/22 שדרוג תאורת בטחון תקומה- זמרת וכפר מימון

עמוד 15/06/20224

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 133 (מספר ייחודי: 655148)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כ ל25/22 שדרוג תאורת בטחון תקומה- זמרת וכפר מימון

סה"כ ל25/22 שדרוג תאורת בטחון תקומה- זמרת וכפר מימון

137,292.00תאורת בטחון תקומה01

69,050.00תאורת בטחון זמרת02

81,620.00תאורת בטחון כפר מימון03

287,962.00סה"כ עלות

 סה"כ הנחה/תוספת

 סה"כ לאחר הנחה/תוספת

 מע"מ

 סה"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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