
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עב' הנדסה בנאיות- פאושלי01

מבנה מועדון נוער במסגרת עבודה פאושלית01.01

תכנון וביצוע של המבנה01.01.001

תכנון וביצוע של מבנה רב תכליתי (מבנייה קלה), בגודל01.01.001.0001
130 מ"ר כולל ממ"מ, במסגרת עבודה פאושלית כמפורט

בתכניות ובמפרט המיוחד המצורף לחוזה.

1.00495,000.00495,000.00פאושל

495,000.00סה"כ למבנה מועדון נוער במסגרת עבודה פאושלית

עבודות פיתוח02

מתקני חשמל02.08

חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל02.08.011

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 02.08.011.0009100
ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר

והידוק סופי

60.0038.002,280.00מ'

תאי בקרה בעבודות חשמל02.08.012

תא בקרה עגול בקוטר 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות02.08.012.0010
חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון,

שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית

0.001,050.000.00יח'

תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות02.08.012.0020
חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון,

שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית

1.001,650.001,650.00יח'

גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל02.08.013

גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים02.08.013.0010
80X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ לרבות חפירה

והתקנה

1.001,680.001,680.00יח'

צנרת חשמל פלסטית02.08.021

צינורות פוליאתילן קוטר 32 מ"מ עם חבל משיכה02.08.021.0380
מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון
בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים

בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור

30.0010.60318.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 160 מ"מ עם חבל02.08.021.0530
משיכה לרבות כל חומרי החיבור

30.0068.002,040.00מ'

7,968.00סה"כ למתקני חשמל

פיתוח נופי02.40
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ריצוף באבנים משתלבות02.40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון02.40.053.0682
טרנטו טרפז" או ש"ע במידות 10/10 ס"מ ו/או 10/13.5

ס"מ ו/או 13.5/14.5 ס"מ ו/או 13.5/21.6 ס"מ, לרבות
חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון צבעוני - על בסיס מלט

אפור

150.00147.0022,050.00מ"ר

אבני שפה וגן, אבני תיחום02.40.054

אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד02.40.054.0020
ומשענת בטון, גוון אפור

50.0088.004,400.00מ'

אבן גן ברוחב 15 ס"מ ובגובה 25 ס"מ ובאורכים משתנים02.40.054.0800
דגם "קאנטרי מנור" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון,

בגוון צבעוני על בסיס מלט אפור/לבן או בגמר כורכרי

80.00114.009,120.00מ'

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון02.40.061

קירות תומכים מבטון מזויין ב-30, ללא חיפוי אבן. כולל02.40.061.0092
עבודות עפר, בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר,

מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים
לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות.

40.001,620.0064,800.00מ"ק

100,370.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה02.41

עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט02.41.011

אדמה גננית, לרבות פיזור בשטח - בכמויות גדולות מעל02.41.011.0210
20 מ"ק

90.0070.006,300.00מ"ק

6,300.00סה"כ לגינון והשקיה

גידור02.44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה02.44.012

גדר דגם "ציון" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה02.44.012.0008
2.0 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ

במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 40/60/2
מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות

יסודות בטון בודדים

100.00620.0062,000.00מ'

שערים מפרופילי פלדה02.44.031
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שער חד כנפי מגולוון דגם "ערן" או "צבר" או ש"ע02.44.031.0021
במידות 120-140/200 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל
60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ
במרווח של 99-100 מ"מ, לרבות משקוף מפרופיל

60/60/2, יסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ ובריח
למנעול תלייה

2.003,550.007,100.00יח'

69,100.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות02.51

עבודות עפר02.51.020

ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי בגובה מעל 20 ס"מ02.51.020.0020
ועד 50 ס"מ באתר העבודה

200.0014.002,800.00מ"ר

160.005.00800.00מ"רהידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)02.51.020.0120

מצעים ותשתיות02.51.030

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק02.51.030.0008
ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק

35.00187.006,545.00מ"ק

10,145.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול02.57

צינורות פלסטיים לאספקת מים02.57.012

צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 90 מ"מ, דוגמת02.57.012.0299
"פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט

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

40.00188.007,520.00מ'

חיבור קווי מים02.57.014

חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "3 לקו קיים02.57.014.0015
מצינור פלדה קוטר "4, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו

הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך,
מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל

הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור
מושלם, והחזרת המצב לקדמותו

1.001,980.001,980.00יח'

מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים02.57.021

מגוף טריז צר קוטר "3 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים02.57.021.0094
וחוץ אפוקסי ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים

נגדיים

1.001,520.001,520.00יח'
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מגוף טריז צר קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים02.57.021.0095
וחוץ אפוקסי ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים

נגדיים

2.001,750.003,500.00יח'

"גמל" עילי קוטר "4, לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ',02.57.021.0510
4 זויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא

אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים,
מותקן מושלם

1.002,500.002,500.00קומפ

שסתומים ומסננים בקווי מים02.57.022

שסתום אל חוזר למים קוטר "3 עשוי ברזל יציקה דגם02.57.022.0004
"NR-045" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא
זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים

נגדיים, אטמים וברגי עיגון

1.003,960.003,960.00יח'

שסתום אוויר משולב למים קוטר "2 עשוי ברזל יציקה02.57.022.0500
דגם "D-050" או ש"ע, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות

אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון

1.001,730.001,730.00יח'

מדי מים, מקטיני ופורקי לחץ iחיוצים מונוליטיים02.57.025

02.57.025.0110"WST SB" מד מים קוטר "3 מסוג "וולטמן סילבר" דגם
או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ'

1.002,650.002,650.00יח'

צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול02.57.032

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או02.57.032.0004
ש"ע, קוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים
למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ',

לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

20.00140.002,800.00מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או02.57.032.0020
ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים

למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד
1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

20.00175.003,500.00מ'

שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות02.57.042

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון02.57.042.0010
לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית

ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי
דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור
צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג

"F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד

1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

1.003,660.003,660.00יח'
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שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון02.57.042.0012
לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית

ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי
דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור
צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג

"F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל

1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

1.003,800.003,800.00יח'

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות02.57.047

חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת,02.57.047.0200
לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור,

שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל
החומרים הדרושים, מותקן מושלם

1.001,400.001,400.00קומפ

40,520.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול
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עמוד 25/06/20225

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

www.dekel.co.il מספר פנימי: 149 (מספר ייחודי: 681985)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כ ל38/22 מבנה רב - תכליתי במושב שיבלים

סה"כ ל38/22 מבנה רב - תכליתי במושב שיבלים

495,000.00עב' הנדסה בנאיות- פאושלי01

234,403.00עבודות פיתוח02

729,403.00סה"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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