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עבודות עפר01

מילוי מובא, מצעים והידוק01.050

מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא01.050.0100
מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות

מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק

350.00177.0061,950.00מ"ק

164.003.80623.20מ"רהידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים01.050.0205

הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ,01.050.0220
(המילוי נמדד בנפרד)

350.009.003,150.00מ"ק

חפירה ו/או חציבה01.090

חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ'01.090.1120
לכמות מעל 500 מ"ק ועד 1000 מ"ק

550.0048.0026,400.00מ"ק

92,123.20סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון יצוק באתר02

מרצפים ורצפות02.050

מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או02.050.0020
על הקרקע בעובי 10 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)

24.00137.003,288.00מ"ר

3,288.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות איטום05

הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים05.050

יריעות מבד גיאוטכני לא ארוג עשוי פוליאסטר או פוליפרופילן05.050.0060
במשקל 200 גר'/מ"ר לניקוז או להגנה על איטום

400.0013.005,200.00מ"ר

5,200.00סה"כ לעבודות איטום

מתקני חשמל08

עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית08.056

פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה עד 7 מ'08.056.1670
לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודו

והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס וכבל
ההזנה ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו

קומפלט

5.00775.003,875.00יח'

3,875.00סה"כ למתקני חשמל

פיתוח נופי40
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מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה40.052

מדרגות טרומיות מבטון בחתך 40/15-17 ס"מ (רום ושלח), גוון40.052.0016
צבעוני לרבות משטח בטון ב-30 משופע, מצע מהודק וזיון

הבטון. מדרגות טרומיות במחיר יסוד (רום ושלח)180 ש"ח/מ"א

4.50392.001,764.00מ'

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "טבעון" או ש"ע40.053.0638
במידות: 10/12.5 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ,

לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון לבן (סופרסטון) ו/או
גווני קוקטייל

120.00149.0017,880.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "סיינה שקטה40.053.0831
מסותת" או "ריבועית/מלבנית מסותת" או ש"ע במידות:

7.5/7.5, 15/15, 10/20, 20/20, 15/30, 30/30 ס"מ, לרבות
חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגווני אקרסטון

600.00205.00123,000.00מ"ר

נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות40.053.2492
או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 30/30/6 ס"מ

תוצרת "ולפמן" או ש"ע, בגוון צבעוני - עלבסיס מלט אפור או
בגוון לבן

1.50187.00280.50מ"ר

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אבן גן ללא פאזה במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת40.054.0615
בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן בגמר מסותת

460.00124.0057,040.00מ'

מסלעות גנניות40.080

מסלעה גננית בגובה עד 1.5 מ', מגושי סלע מובאים, טבעיים,40.080.0009
קשיחים ושטוחים, בגדלים שונים, בנפח מזערי 0.2 מ"ק, לרבות

עב' חפירה לצורך הכנת תושבת לסלעים. רווחים לשתילה בין
האבנים עד לשטח של 0.50 מ"ר ימדדו כחלק מהמסלעה. מצע
ו/או בד גאוטקסטיל נמדדים בנפרד. המדידה לפי הגובה הגלוי

של המסלעה

230.00410.0094,300.00מ"ר

294,264.50סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה41

עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט41.011

אדמה גננית, לרבות פיזור בשטח - בכמויות גדולות מעל 41.011.021020
מ"ק

100.0070.007,000.00מ"ק

נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר41.020

4. בורות לנטיעה בגדלים המתאימים ומילויים באדמה גננית,
כלולים במחירי השתילה והנטיעה.
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150.00420.0063,000.00יח'נטיעת שתילים ממיכל מס' 8 (50 ליטר) מעוצבי גזע41.020.0090

50.00130.006,500.00יח'ערערים ממיכל מס' 6 (10 ליטר)41.020.0130

נטיעת עצים "גודל 8" מפני הקרקע, לרבות 2 סמוכות מחוטאות41.020.0980
ו- 30 ליטר קומפוסט לעץ (העץ מסופק ע"י המזמין)

9.00240.002,160.00יח'

מחשבים ובקרי השקיה41.050

בקר השקיה דגם "DC-1" תוצרת "גלקון" או ש"ע, בעל צג תחנה41.050.0270
אחת מופעל ע"י סוללות קוטר "2

1.001,400.001,400.00יח'

צנרת השקיה41.070

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 41.070.015032
מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע

או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

600.0011.807,080.00מ'

שרוול מצינור P.V.C דרג 10 קוטר 90 מ"מ, במקומות המיועדים41.070.0642
למשטחי מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 100 ס"מ

והשחלת חוט ניילון

30.0075.002,250.00מ'

שלוחות טפטוף41.080

טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 8 טפטפות41.080.0110
אינטגרליות מתווסתות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת

מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון

25.0036.00900.00יח'

ראשי מערכת41.099

ראש מערכת קוטר "2 עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות41.099.0070
נפרדות), מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף

אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אווירמשולב, מגוף
הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש,
מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור

והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)

1.008,400.008,400.00יח'

98,690.00סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר42

ספסלים, שולחנות וביתנים42.020

ספסל עגול דגם "אדר" מק"ט 1160 תוצרת "שחם אריכא" או42.020.0250
ש"ע, קוטר 400 ס"מ, הקונסטרוקציה עשויה ממתכת מגולוונת

ומחופה לוחות עץ

3.0011,700.0035,100.00יח'

מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים42.030

מחסום דגם "לביא" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, עשוי מיצקת42.030.0092
ברזל, במידות 60/15 ס"מ וגובה 60 ס"מ

4.00910.003,640.00יח'
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מתקן אופניים דגם "לביא" מק"ט 4990 תוצרת "שחם אריכא" או42.030.0740
ש"ע, עשוי ברזל יצוק, במידות 18/8 ס"מ וגובה 90 ס"מ

11.00870.009,570.00יח'

אשפתונים ומסתורי אשפה42.041

אשפתון דגם "לביא" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, במידות42.041.0151
53/35 ס"מ ובנפח 60 ליטר, גובה 80 ס"מ, גוף האשפתון עשוי

ממתכת מגולוונת, לרבות קורות עץ מחפים את ביתהמיכל

2.002,000.004,000.00יח'

52,310.00סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

גידור44

מעקות לבניה פרטית ורוויה44.022

מאחז יד מצינור קוטר 1 1/2" מעוגן לקיר ע"י צינור קוטר 44.022.020016
מ"מ ובגובה 1.05 מ', לרבות רוזטות לכיסוי החיבור. מאחז היד

מגולוון וצבוע

2.00310.00620.00מ'

620.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

166.0012.001,992.00מ"רפירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ51.010.0400

55.0013.00715.00מ'פירוק אבני גן ופנויין51.010.0452

פירוק והתקנה מחדש של מעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל,51.010.0509
לרבות מילוי בור היסוד של המעקה שפורק ותיקון הריצוף

65.00140.009,100.00מ'

11,807.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול57

קידוחי ניקוז57.067

קידוחי ניקוז בקוטר 60 ס"מ עם מערכת חלחול כדוגמת "פלג"57.067.0320
או ש"ע, עשויה צינור גלי מחורץ בקוטר חיצוני 45.3 ס"מ ופנימי

40 ס"מ עטוף שק בד גאוטכסטיל בצפיפות 200 גרם/מ"ר,
לרבות מוטות אבטחה בחלק העליון של הצינור, תקרת בטון,
טבעת ומכסה/רשת ממין B125 (12.5 טון), בעומק עד 6 מ',

מילוי באגרגט בגודל גרגרים עד 6 מ"מב- 70% מנפח החלל בין
קוטר הקידוח לצינור

1.005,500.005,500.00קומפ

5,500.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול
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סה"כ ל59/22 עב' פיתוח - טיילת ע"ש אברהם בקרי - יושיביה

סה"כ ל59/22 עב' פיתוח - טיילת ע"ש אברהם בקרי - יושיביה

92,123.20עבודות עפר01

3,288.00עבודות בטון יצוק באתר02

5,200.00עבודות איטום05

3,875.00מתקני חשמל08

294,264.50פיתוח נופי40

98,690.00גינון והשקיה41

52,310.00ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר42

620.00גידור44

11,807.00סלילת כבישים ורחבות51

5,500.00קווי מים, ביוב ותיעול57

567,677.70סה"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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