
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08

הכנות לתאורת חוץ08.001

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע
מהמפרט הטכני 08 והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים
יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד
אחר.

מובילים

כל הצנרת בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני
לפי מפרט 08.

למעבר כבלי חשמל קשיחים\כפיפים בכל סוג וקוטר.

צנרת שרשורית

צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 80 מ"מ כולל מופות יחודיות08.001.0100
לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון.

220.0015.003,300.00מ'

שרוולים

שרוול לחציית כביש מצינור שרשורי מגנום מחוזק אדום08.001.0145
בקוטר 4 "או ש"ע בחפירה מוכנה לרבות מעבירים סטנדרטים
מקוריים, ומופות מקוריות כדוגמת תוצרת אליהו תעותחיפה

כולל חיבורי מעבר מקוטר אחד לקוטר אחר כולל חוט משיכה,
סרט סימון וסימון תקני בר קיימא על קרקעי בקצוות שרוול.

8.0023.00184.00מ'

תאי בקרה

תא בקרה לכבלים טרומי קוטר 80 ס"מ בעומק 100 ס"מ, כולל08.001.0215
מכסה B125 לפי ת"י 489.

2.001,311.002,622.00קומפ

חפירות ומילוי

המחיר כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה החזרת השטח
לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, לא כולל צינור.

ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08014,08015.

מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע בדיקות.

חפירה ו/או חציבה תעלות כבלים בכלים בעומק 100 ס"מ08.001.0310
ורוחב להנחת 4 קנים של "P.V.C 4 קשיח בנקודות הצטלות

עם מערכות קריאת אחרות לפי חוק החשמל.

250.0039.009,750.00מ'
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תוספת לחפירה או חציבה עבור העמקת החפירה עד לעומק08.001.0335
150 ס"מ (במקום 90 ס"מ).

50.0020.001,000.00מ'

תוספת עבור מילוי חפירה בחול דיונות נקי ומנופה בשכבות08.001.0345
של 20 ס"מ בחציות כביש או במדרכות בהדוק מבוקר

ובהרטבה רוויה עד לקבלת צפיפות של 98%.

150.0034.005,100.00מ"ק

יסודות

יסודות לעמודי מאור מכל סוג, לרבות ברגי יסוד והארקת יסוד
ושרוולי מעבר כנדרש בפרטי הביצוע.

הסעיף כולל תכנון ביצוע ע"ח הקבלן השכרת שרותי מהנדס
ביסוס וקונסטרוקטור רשום במדור מבנים בעל ניסיון בתכנון

יסודות של עמודי מאור, את הנתונים על תקן ישלייקבל
הקבלן מיצרן העמודים דרך מתכנן החשמל.

המחיר כולל חפירה וחציבה של הבור, הכנת שרוולי מעבר
לפי תוכנית, כולל ברגי יסוד מחוברים ומרותכים הארקת יסוד
וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט. לפמפרט 08

סעיף 08052. לפי פרט ביצוע.

יסוד לעמוד תאורה בגובה 6-7 מ' יצוק מבטון ב- 30 במידות08.001.0445
70/70/80 ס"מ, כולל הארקת יסוד ברגי יסוד ושרוולי מעבר.

8.00781.006,248.00קומפ

עבודות פירוק וחיבורים

בתאום עם הרשות המקומית ולפי כל כללי הבטיחות
הנדרשים כולל ניתוק מהמתח. הפרוק יכלול את העמוד,

הפנסים, הזרועות, וכל ציוד המותקן על העמוד. העמוד יובל
למםשיורה המפקח.

פירוק עמוד תאורה קיים בגובה של מ 4 מ' עד 8 מ' לשימוש08.001.0520
חוזר.

2.00403.00806.00קומפ

פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים כולל חפירה חציבה08.001.0530
מסביב היסוד שליפתו מהקרקע לרבות סתימת בור בשכבות

של 20 ס"מ תוך הידוק בהרטבה עד לצפיפות של
%98.הובלת יסוד הבטון למקום שיורה המפקח.לרבות תיקוני

ריצוף או אספלט.

2.00202.00404.00קומפ

פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה08.001.0535
ומילוי התעלה , תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו .

לרבות סימון בר קיימא של קצוות השרוולים.לפי פרביצוע .

50.00161.008,050.00מ'

חיבור לעמוד קיים או מרכזיה הכולל השחלת כבלים וחיווטם08.001.0560
בקצוות.

1.00403.00403.00קומפ

עמודים וזרועות לתאורה חוץ08.002

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.
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התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע
מהמפרט הטכני 08 והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים
יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד
אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת C.O.C מטעם היצרן
וחתומה על ידו, על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

עמוד תאורה תקני מפלדה בעל חתך עגול מדורג טבול באבץ
חם כולל פלטת יסוד וחיזוקים בין פלטה לגוף,הכנה 2 תאי

אביזרים,כל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבהזרוע
בראשו. לפי תוכנית,מפרט 08 סעיף 080521. כולל 2 ברגי

הארקה מפליז, לרבות שרוול זנד עד 30 ס"מ ואפשרות חיבור
מכסה תא האביזרים לעמוד בגיד נחושת מחוד

עמוד תאורה תיקני בעל חתך מדורג בקוטר 3/6 אינץ וגובה 08.002.00506
מטר . בהתאם להערה 8.2.035

8.002,400.0019,200.00קומפ

עמוד תאורה תקני מפלדה בעל חתך עגול אחיד מצינור "4
בגובה 4 מ' טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד וחיזוקים בין

פלטה לגוף העמוד, הכנה ל2 תאי אביזרים והאביזריםדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו. לפי תוכנית,מפרט 08

סעיף 080 לרבות שרוול זנד עד 30 ס"מ ואפשרות חיבור
מכסה תא האביזרים לעמוד בגיד נחושת מחודד

זרועות

זרוע יחידה/כפול/משולשת באורך____ ס"מ עשויה מצינור
ברזל מגולבן בקוטר מותאם לעמוד ולגוף התאורה הנבחר

ומחוברת לעמוד תאורה לפי מפרט 08 סעיף 080551 לפי פ.

8.00444.003,552.00קומפזרוע יחידה כנ"ל לפי הערה 8.2.385 באורך 100 ס"מ .08.002.0390

צביעה

צביעה בתנור של עמודי התאורה /זרועות מפלדה מגולבנת
לעמוד בגובה עד __מ' בגוון RAL ( הצביעה לאווירה לא
ימית) כדוגמת מפרט אפוקל של צביעת פוליאסטר טהור

עפלדה מגולבנת, בציעה לפי תקן, ישראלי לצביעה על פלדה
מגולוונת לרבות קבלת אחריות ל 5 שנים בכתב על הצביעה

48.00170.008,160.00מ'צביעה של עמוד בגובה עד 10 מ' .08.002.0520

צביעה של זרועות באורך מ - 1 מ' ועד 2.5 מ' .יחידות08.002.0530
כפולות משולשות או מרובעות.

8.00222.001,776.00קומפ
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אביזרי תאורה08.003

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע
מהמפרט הטכני הכללי למתקני חשמל 08 ת"י 20 והמפרט

המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים
יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד
אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי
התאורה מעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש

במכרז זה תעודת בדיקה של מכון התקנים לגופים
המפקC.O.T -ו C.O.C ים ותעודת

פנסים לתאורת חוץ

מגשים

מגש אביזרים עשוי מחומר בלתי מוליך וכבה מאליו עמיד08.003.0150
לאש כימקלים וקורוזיה כולל מ"ז חצי אוטומטיים דו קוטבי 6

א' 10 ק"א עם ניתוק אפס (בעל מודול אחדיועד ל 1 נורות של
400 - 70 ווט מהדקים בצבעים לפי ת"י כדוגמת (סוג'קסי) או

ש"ע מותקנים על פס. ומחווטי

8.00272.002,176.00קומפ

כבלים נחושת

כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (XLPE) מסוג
N2XY בחתך ---*----- מושחל בצינור מחובר לעמוד או

למרכזייה המחיר לא כולל צינור הכבל יסתיים בקצוות
במפצמתכווצת בחום (כפפה) עם דבק

08.003.0220(XLPE) כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש
מסוגN2XY בחתך X165 ממ"ר כנ"ל.

300.0052.0015,600.00מ'

הארקה

הערות

לפי מפרט 08 סעיף 080423.

יושחל לבסיס הבטון של העמוד דרך שרוול ע"י קיפולו ללא
חיתוכו חיתוכו יחייב חיבור בקדוולד על ידי הקבלן .

מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 35 ממ"ר מותקן ישירות08.003.0485
בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים כולל שרוול.

300.0034.0010,200.00מ'

שונות
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כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור בערוגות08.003.0595
שצפים, אי תנועה ואשר בסיסם בולט 15 ס"מ מעל פני
האדמה הגננית . הכסוי יהיה עגול או מרובע לפהנחיות

אדריכל הנוף וצבע בתנור בצבע העמוד הכסוי חייב לכסות את
כל 4 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.

8.00242.001,936.00קומפ

התחברות לעמוד קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד08.003.0625
לתא האביזרים לרבות חפירה חציבה הכנסת שרוול שרשורי

נוסף 80 מ"מ קוטר ביסוד קיים ותיקוני בטון ותוסמאמ"ת
תלת פזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן יותר (מידה

ובהסתעפות יורדים בשטח חתך הכבל ).

1.00504.00504.00קומפ

בדיקת בודק מוסמך כולל הוצאת דו"ח כתוב על אישור המתקן08.003.0665
ועמידתו בחוק החשמל ומתן היתר להכנסת מתח.

1.001,820.001,820.00קומפ

אספקה והתקנת גוף תאורה LED דגם REGATA 80 וואט 08.003.90003
BARS של חב' אור עד או ש"ע, מתאם לעמוד / זרוע

ומהדקים במידת הצורך. גוף התאורה יסופק בגוון שיבחר ע"י
מנהלת הפרויקט/ אדריכל נוף.

8.002,860.0022,880.00יח'

עבודות לחברת חשמל08.007

העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י, על הקבלן
להתעדכן בנתונים הנדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.

מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת.

כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.

עבודות חח"י

חפירה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים08.007.0140
כולל ריפוד וכסוי חול , מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק של ע401 ס"מ ורוחב ל 5

צינורות "6 מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.

215.0035.007,525.00מ'

גומחת מבטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות :08.007.0200
רוחב פנים 160 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 225

ס"מ עומק 50 ס"מ, כולל חפירה/חציבה זיון ביסוס ופיס.

1.001,916.001,916.00קומפ

גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת08.007.0220
כדוגמת"להבים"ברוחב פנים 220 ס"מ,גובה כולל(מעל ומתחת

לקרקע225)ס"מ,עומק40ס"מ כולל
חפירה/חציבה,ביסוס,זיון,מחיצת הפרדה הכל לפי פרט,לפי

מפרט 08 וסטנדרט של חח"י.תא התקשורת יכלול גב עץ
20מ"מ,טבעות אמבטיות,מהדקי קורונה,דלת פוליאסטר

מוגנתuv,ידית ומנעול רב בריח סטנדרט בזק.

4.002,521.0010,084.00קומפ

הרכבת בסיס לפילר חב' חשמל, כולל הובלה ממחסני חב'08.007.0280
החשמל, בטון, ציוד עזר הכל לפי דרישות חב' החשמל לפי

מפרט 08 וסטנדרטים של חח"י. לפי פרט ביצוע .

1.00222.00222.00קומפ
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עבודות תקשורת לחברת בזק ציר ראשי, צירים משניים08.008
ותצפית )באזור 1 א

עבודות תקשורת לבזק- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית
לפי סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי

תשתיות ותקשורת פרקים 1070 עד 1081 וכן מפרט 08 של
הוההבין משרדית.

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה
ואחריות.

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק.

פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן
לרבות תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי ואינו גורע מהמצויין
במפרט הטכני של בזק.

בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה/או
חציבה בכלים או בידיים ולא תשלום תוספת כספית בגין

חציבה או חפירת ידיים.

מחירון זה מתייחס לאזור 1 (אזור ההר) לפי מחירון בזק.

חפירת תעלה להנחת עד 5 קנים בקוטר 110 מ"מ ("4) מ -08.008.0039
P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 100 ס"מ

לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חולשל 30
ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני

המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - -08.02.03
04 ולפי פרט בצוע.

170.0072.0012,240.00מ'

צינור קשיח בקוטר "6 160 מ"מ P.V.C לפי ת"י 08.008.008761386
סטנדרט חברת הבזק כולל כל חומרי החיבור האטמים

התמוכות (ספייסרים) לרבות חוט משיכה פוליפרופילן בקוטר
8 מ"מ מונח בחפירה מוכנה הכל לפי מפרט מיוחד של בזק

פרק 1072 ופרט ביצוע.

70.0066.004,620.00מ'

גלוי תאים קיימים קבורים וסילוק הפסולת כולל חפירה חציבה08.008.0195
הכל לפי הנחיות הפקוח באתר ומפרט בזק הכללי פרק 1070.

1.00370.00370.00קומפ

צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע. 13.5 בקוטר 50 מ"מ עם חוט08.008.0535
משיכה מפוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ הצינור בעל פסים

צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבתנדרט בזק מונח
בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע. ומפרט טכני מיוחד של

בזק פרק 1072. כולל כל חומרי האיטום והח

200.0018.003,600.00מ'

עבודות טל"כ08.009

עבודות תקשורת לטל"כ- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית
לפי סטנדרטים של טל"כ .
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כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה
ואחריות.

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות טל"כ.

פקוח ישיר של טל"כ על ביצוע הכרחי, התאום באחריות
הקבלן לרבות תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי

יחידה.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי ואינו גורע מהמצויין
במפרט הטכני של טל"כ.

בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה/או
חציבה בכלים או בידיים ולא תשלום תוספת כספית בגין

חציבה או חפירת ידיים.

בנית יסוד בטון לארון סעף מכל הסוגים לפי מפרט כללי של08.009.0305
טל"כ לרבות הארקת יסוד ותגבורה ע"י אלקטרודות לפי

הנחיות בודק פרקים 1077,1076,1070 כולל כל
העבודהנלוות עד רדיוס של 5 מ' מהארון והנחיות הפקוח

באתר.

1.002,421.002,421.00קומפ

צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע. 13.5 בקוטר 50 מ"מ עם חוט08.009.0306
משיכה מפוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ הצינור בעל פסים

צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבתנדרט בזק מונח
בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע. ומפרט טכני מיוחד של

בזק פרק 1072. כולל כל חומרי האיטום והח

160.0018.002,880.00מ'

171,549.00סה"כ לתשתיות חשמל, תאורה ותקשורת

פיתוח האתר40

ריצוף שבילים, מדרכות40.001

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, בגוונים לרבות לבן40.001.0230
מסוג "טרנטו מסותתת" או ש"ע, לפי תכנית.

1,630.00150.00244,500.00מ"ר

אבן שפה תיחום עם פזה של 1.0 ס"מ במידות 40.001.055620/25/100
ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של

אקרשטיין או ש"ע.

450.0084.0037,800.00מ'

אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר40.001.0700
כולל יסוד משענת בטון.

120.0054.006,480.00מ'

288,780.00סה"כ לפיתוח האתר

עבודות גינון והשקיה41

קרקע לשתילה וחיפוי קרקע41.001
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קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה41.001.0004
המקומית כולל פיזור ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

50.0080.004,000.00מ"ק

ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי41.001.0048
הנדרש במפרט הכללי (הספר הכחול).

1,700.000.000.00מ"ר

עבודות השקיה41.002

שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10, לרבות חפירה41.002.0200
בעומק 70 ס"מ וכיסוי וכולל חוט משיכה.

150.0047.007,050.00מ'

11,050.00סה"כ לעבודות גינון והשקיה

עבודות עפר, כבישים ופיתוח51

עבודות הכנה ופירוק שונות51.001

חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי51.001.0025
בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

800.003.953,160.00מ"ר

כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית51.001.0030
השורשים בעומק עד 1.0 מ' כולל פינוי וסילוק.

8.00230.901,847.20יח'

25.0015.07376.75מ"רפירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.51.001.0150

50.0049.812,490.50מ"רפירוק ריצוף מסוג אבן משתלבת והרכבתו מחדש.51.001.0160

התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל51.001.0190
פירוק תקרה.

8.00492.913,943.28יח'

החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים51.001.0210
למכסה ותושבת כביש 40 טון בקוטר 50 ס"מ.

8.00949.167,593.28יח'

מילוי כלשהו מבטון CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה)51.001.0405
בתעלות, בחללים וכיו"ב עבור כמות מעל 100 מ"ק.

9.00285.422,568.78מ"ק

1.00750.00750.00קומפהעתקת עמוד תאורה51.001.0900

עבודות עפר51.002

יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד 40 ס"מ51.002.0180
בחפירה ו/או מילוי בשכבות (חומר המילוי כלול במחיר היח').

1,750.0012.0021,000.00מ"ר

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.

900.00165.00148,500.00מ"ק

תמרור ושילוט51.081
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עמוד מגולוון כולל תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת51.081.0010
מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, לרבות יסוד

2.00340.00680.00יח'

תמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור51.081.0015
RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד

1.00150.00150.00יח'

צביעה וסימון דרכים51.082

צביעת אבני שפה בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות51.082.0400
6 חודשים

140.004.80672.00מ'

193,731.79סה"כ לעבודות עפר, כבישים ופיתוח

קווי מים וביוב57

קווי מים ומתקני מים57.001

צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל57.001.0192
עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר,

מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 50 מ"מ.

72.00120.108,647.20מבנים

צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל57.001.0194
עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר,

מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 63 מ"מ.

110.00130.3014,333.00מבנים

ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "3 על זקיף חרושתי בקוטר57.001.0402
"4 לרבות מתקן שבירה בהתאם לפרט.

2.003,367.006,734.00קומפ

חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "3 לקו קיים מסוג57.001.0450
כלשהו בקוטר "6- "3

1.001,529.001,529.00קומפ

הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "2 (זקיף57.001.0484
"3) לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו

\או גדר קיים עם שרוול P.V.C בקוטר 200מ"מ במקום הנדרש

5.001,250.006,250.00יח'

37,493.20סה"כ לקווי מים וביוב
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סה"כ ל46/22 תשתיות ופיתוח ל- 4 יח"ד- שיבלים

171,549.00תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08

288,780.00פיתוח האתר40

11,050.00עבודות גינון והשקיה41

193,731.79עבודות עפר, כבישים ופיתוח51

37,493.20קווי מים וביוב57

702,603.99סה"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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