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עבודות בטון יצוק באתר02

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות02.012

יסוד מסוג רפסודה בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי02.012.0300
0.4 מ', לרבות חפירה ליסוד.

4.00980.003,920.00מ"ק

קירות בטון02.061

הריסת קירות בטון מטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 02.061.902022
ס"מ או 20 ס"מ, לרבות ניסור הבטון וחיתוך הזיון

15.00270.004,050.00מ"ר

משטחים ומשולשי מדרגות מבטון02.092

משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)02.092.0050
בעובי 12 ס"מ, המחיר כולל ברזל לפי פרט

2.70380.001,026.00מ"ר

משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 16/28 ס"מ, המחיר02.092.0090
כולל ברזל לפי פרט

9.0086.00774.00מ'

הריסת משטחי מדרגות מטויחים, ישרים ומשופעים, טרומיים או02.092.9020
יצוקים באתר, בעובי 20 ס"מ, לרבות משולשי הבטון המחופים

בטרצו או גרניט פורצלן

2.00420.00840.00מ"ר

פלדת זיון02.099

0.306,140.001,842.00טוןרשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון02.099.0031

12,452.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות בניה04

בניה בבלוקי בטון04.010

חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) בשטח עד04.010.9130
2.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 20 ס"מ, לרבות עיבוד

צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר

6.00270.001,620.00מ"ר

סגירת פתחים (חלונות, דלתות וכד') בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 04.010.94202.0
מ"ר, בקירות בלוקי בטון/איטונג/פומיס קיימים בעובי 20 ס"מ,
לרבות שילוב בניה חדשה בבניה קיימת ע"י שינני קשר מבטון.

(קידוחים להחדרת קוצים לבטון קיים, ימדדו בנפרד)

3.00552.001,656.00יח'

3,276.00סה"כ לעבודות בניה

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות עץ, פולימר וזכוכית06.010
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נגיש- דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית לפתיחה06.010.0525
צירית, במידות 100/210 ס"מ, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית

WPC בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, לרבות משקוף מפולימר
מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע

1.002,450.002,450.00יח'

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים06.020

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 200/60/90 ס"מ,06.020.0020
ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון
כולל: 4 מגירות, 4 דלתות פתיחה רגילה, 4 מחיצות, 2 דפנות, 3

מדפים

1.003,700.003,700.00קומפ

דלתות פלדה רב זרועיות06.032

נגיש- דלת פלדה רב זרועית דקורטיבית במידות 100/210 ס"מ,06.032.0110
עם מנעול בנעילה גאומטרית ומגן צילינדר מפלדה, לרבות משקוף

פלדה, צביעה בתנור במבחר גוונים וטקסטורות או ציפוי פורניר
(בצד אחד)

1.006,200.006,200.00יח'

פירוק דלת פלדה רב זרועית קיימת לרבות משקוף מבוטן בקיר06.032.9002
בעובי עד 20 ס"מ, לרבות חציבה ע"י פטיש חשמלי (קונגו) ו/או

דיסק ידני

1.001,400.001,400.00קומפ

מעקות פלדה ופיברגלס06.052

מעקה פלדה, אופקי או משופע (למהלך מדרגות), בגובה מעל06.052.0012
1.05 ועד 1.3 מ', המאחז מפרופיל מלבני חלול במידות 50/25/2

מ"מ, העמודים במרחק עד 1.5 מ' מפרופיל 50/50/2 מ"מ.
בתחתית המעקה פרופיל שטוח. למאחז ולפרופיל השטוח

מרותכים מוטות ברזל שטוחים במידות 20/20/2 מ"מ כל 10 ס"מ.
המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון בגובה לפי התקן

7.00950.006,650.00מ'

פירוק מעקה פלדה קיים אופקי או משופע (למהלך מדרגות או06.052.9000
מרפסות) בגובה עד 120 ס"מ

7.0093.00651.00מ'

21,051.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

נגיש- אסלת נכים חרס תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "VITRA" או07.041.0175
ש"ע, באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי (נמדד

בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל
החיזוקים

1.002,100.002,100.00יח'

כיורים07.042

1.00540.00540.00יח'כיור רחצה תלוי מחרס צבעוני סוג א' דגם "חרצית 40" או ש"ע07.042.0060

1.001,050.001,050.00יח'כיור מטבח אקרילי במידות 57/47 ס"מ, להתקנה שטוחה07.042.0335
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ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים07.045

נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת07.045.0127
"ענבר", מק"ט 69803 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות

ברזי ניל וכל חומרי העזר

1.00460.00460.00יח'

סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה עם מנגנון ריקון,07.045.0131
מסדרת "אוורסט", מק"ט 302841 או ש"ע גימור כרום מותקן

מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

1.00850.00850.00יח'

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים07.046

משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 1 - בייסיק) דגם07.046.0031
9141, 6041, 3141, 3040 בעובי 2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ,
לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד
פתחים לכיור סטנדרטי במידות 40/60 ס"מ בהתקנה תחתונה

ולברז "פרח" (ברז מהשיש)

2.001,300.002,600.00מ'

תוספת עבור הגבהה אחורית ממשטח קוורץ של "אבן קיסר" או07.046.0210
"סטון איטליאנו" או ש"ע (קבוצה 1), בגובה עד 15 ס"מ, מוצמד

לקיר

2.00450.00900.00מ'

נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות07.049

נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור מים חמים07.049.0010
מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה

(לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו
בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל

בשלמות קומפלט

1.001,890.001,890.00קומפ

נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד07.049.0020
2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או

סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים
ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט

1.001,650.001,650.00קומפ

נקודת הכנה למתקן שתיית מים או מכונת קפה, לרבות צינור מים07.049.0060
קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', חיבורם למערכות המים

והביוב הקיימים וברז סגירה קוטר עד "1/2

1.001,510.001,510.00קומפ

נקודה לאסלה תלויה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור07.049.0110
ניקוז לשפכים מ-P.V.C עד 2.0 מ' חיבור למערכת מים וביוב
קיימת והתקנת אסלה תלויה, ומיכל הדחה סמוי מחוזק לקיר

בלוקים ע"י עיגון בטון ותמיכות (לא כולל אספקה של אסלה תלויה,
מיכל הדחה סמוי, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה

בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט

1.002,200.002,200.00קומפ

15,750.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

ספוטים ופסי צבירה למאור08.084
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גוף תאורה עגול שטוח לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים,08.084.0730
מקור אור 20W Bridgelux LED מאלומיניום, בצבע שחור, מק"ט

ELX1565 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם

17.00580.009,860.00יח'

פס צבירה מגטי טרימלס שקוע תקרה עשוי אלומיניום בצבע שחור08.084.3010
ולבן, מק"ט ELX15511G דוגמת ecoled או ש"ע

20.00442.008,840.00מ'

הזנה לפס צבירה מגנטי 48V פנימי עם כבל 50 ס”מ, בצבע שחור08.084.3200
ולבן, מק"ט ELX1500 דוגמת ecoled או ש"ע

4.00112.00448.00יח'

נקודות בתי תקע08.092

עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם08.092.0185
D17 או ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 4 בתי תקע A16, נקודת בית

תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי
תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה
(2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו -2 נקודות טלפון מושלמות

לרבות אביזרים וכבל

3.001,140.003,420.00יח'

22,568.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות ריצוף וחיפוי10

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80 ס"מ או 90/90 ס"מ,10.031.0131
מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר

55.00300.0016,500.00מ"ר

43.0054.002,322.00מ'שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ10.031.0132

חיפוי מדרגות בלוחות גרניט פורצלן, שלח ברוחב 33 ס"מ ובעובי10.031.1010
3 ס"מ ורום ברוחב 15 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, מחיר יסוד 130

ש"ח/מ"א (לא כולל פרופילי הגנה)

9.00283.002,547.00מ'

חיפוי קירות10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 10.050.001330/60
20/50, ,20/20 ,10/30 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר

12.00267.003,204.00מ"ר

אלמנטים טרומיים מטרצו, מדרגות ואדני חלונות10.080

אדני חלונות מלוחות שיש (אבן) "חברון" מלוטש בעובי 3 ס"מ10.080.0110
וברוחב עד 30 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"א

4.00172.00688.00מ'

25,261.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס11.011
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מרק (שפכטל) בשתי שכבות על עמודים עגולים והחלקתו מעל11.011.0074
טיח או לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד

70.0060.004,200.00מ"ר

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה,11.011.0200
לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל"

או ש"ע

100.0034.003,400.00מ"ר

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

שליכט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין על קירות11.012.0180
גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.0-2.6 ק"ג/מ"ר בשכבה,

לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת
בנפרד במידה ונידרש)

80.00110.008,800.00מ"ר

16,400.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-12.0112
מסלולים

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע12.011.0200
כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, במידות 100/120 ס"מ

4.001,440.005,760.00יח'

3.00130.00390.00יח'פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם בשטח של עד 2 מ"ר12.011.9000

חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע12.016

חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע,12.016.0340
במידות 60/60 ס"מ

1.001,550.001,550.00יח'

7,700.00סה"כ לעבודות אלומיניום

מתקני מיזוג אוויר15

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע15.041.0530
A כ"ס) בעל דירוג אנרגטי (BTU/HR 28,5003.5 לתפוקת קירור

לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

1.008,560.008,560.00קומפ

8,560.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר

מסגרות חרש19

קונסטרוקציית פלדה קלה ומגולוונת לקירות, תקרות וגגות19.015
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קונסטרוקצית פלדה קלה לקירות חוץ בגובה מעל 3.0 מ' ועד 19.015.01204.0
מ', מבוצעת מפרופילי "C" ברוחב 152 מ"מ או 203 מ"מ מפלדה
מגולוונת (גילוון 200 גר'/מ"ר ומאמץ כניעה של 300 מגפ"ס) עם

חורים אליפטיים במידות 40/80 מ"מ, הפרופיל בעובי מינימלי של
1.2 מ"מ, כדוגמת "מייטק" או ש"ע, הניצבים מבוצעים במרווחים

של 40-60 ס"מ, לרבות כל החיזוקים, מחברים, ברגים,
עוגנים,הדביק רצועת קומפריבנד בתחתית הקונסטרוקציה, וכל

חומרי העזר הנדרשים. (המחיר אינו כולל חיפוי)

35.00470.0016,450.00מ"ר

קונסטרוקצית פלדה קלה לגג דו שיפועי מפנל מבודד או פח צורני19.015.0500
בשיפוע גדול מ- 3 מעלות, מבוצעת מאגדי אולטראספן מפלדה

מגולוונת (גילוון 200 גר'/מ"ר ומאמץ כניעה של 300 מגפ"ס),
הפרופילים בעובי מינימלי של 1.0 מ"מ, כדוגמת "מייטק" או ש"ע,

מפתח הגג עד 12 מ', מרווח מקסימלי בין אגדים 1.2 מ', לרבות
כל החיזוקים, מחברים, אומגות 30, ברגים, עוגנים וכל חומרי

העזר הנדרשים. המדידה לפי השטח בשיפוע הגג (המחיר אינו
כולל חיפוי)

10.00490.004,900.00מ"ר

סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים19.030

פנל מבודד לסיכוך קירות בעובי 100 מ"מ, עמיד אש למשך19.030.0350
שעתיים לפי ת"י 931. הפנל עשוי מפח פנימי וחיצוני בעובי 0.5
מ"מ מגולוון וצבוע בצבע לבן (RAL 9016) בצידו החיצוני ובצבע

בסיס בצידו הפנימי (לכיוון המילוי), עם בידוד צמר סלעים במשקל
120 ק"ג/מ"ק עם סיבים אנכיים

35.00326.0011,410.00מ"ר

פנל מבודד לסיכוך גגות בעובי 100 מ"מ, עמיד אש למשך שעתיים19.030.0352
לפי ת"י 931. הפנל עשוי מפח טרפזי עליון ותחתון בעובי 0.5

מ"מ מגולוון וצבוע בצבע לבן (RAL 9016) בצידו החיצוני ובצבע
בסיס בצידו הפנימי (לכיוון המילוי), עם בידוד צמר סלעים במשקל

120 ק"ג/מ"ק עם סיבים אנכיים, המחיר כולל סוגר צד קופסה
ומזחלת מפח בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע מבחוץ, קומפלט

10.00350.003,500.00מ"ר

צינור מי גשם חיצוני מפח מגולבן וצבוע, עובי 0.5 מ"מ, בחתך מלבני 12/8 ס"מ, לרבות ראש קולט19.030.0900

למזחלה מפח מגולבן בעובי 0.8 מ"מ.

5.00350.001,750.00מ'

38,010.00סה"כ למסגרות חרש

רכיבים מתועשים בבניין22

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות22.011

מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 22.011.002095-100
מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל

עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק
לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים

בנפרד)

12.00200.002,400.00מ"ר

8.5066.00561.00מ"רתוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים)22.011.0040
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חיפוי פנים לקירות בלוח גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ,22.011.0201
קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ו/או קונסטרוקציה
עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד

גמר מושלם מוכן לצביעה (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד)

25.00152.003,800.00מ"ר

תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי22.011.2020
"2 במשקל 60 ק"ג/מ"ק

12.0080.00960.00מ"ר

תקרות תלויות מלוחות P.V.C, אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ22.024

תקרה אקוסטית מאריחי צמר עץ חצי שקוע, גווגים שונים, דגם22.024.0650
"אורגניק" תוצרת "קנאוף" או ש"ע, aw=0.75 (עם צמר מינירלי

קנאוף "aw=0.95 ,2 הנמדד בנפרד), אריח במידות 60/60 ס"מ או
60/120 ס"מ, עובי לוח 25 מ''מ (עובי סיב העץ 1.0 מ"מ או 2.0

מ"מ). המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים עם
קונסטרוקציה מסוג T-24 (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה

(בגובה עד 1.0 מ'), לרבות פרופילי גמר זווית "L+Z" מאלומיניום,
הכל עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 175

ש"ח/מ"ר)

55.00344.0018,920.00מ"ר

פרופילי גמר מאלומיניום, תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות22.028
גבס וחיזוק תקרות פריקות במרחבים מוגנים

תוספת לקונסטרוקציה מודולרית "פיין-ליין" עם פס ניתוק בגוון22.028.0110
שחור או אפור בכל צבעי RAL, במקום גוון לבן

55.0016.80924.00מ"ר

27,565.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

הריסות ופירוקים24

פירוק ריצוף24.041

45.0039.101,759.50מ"רפירוק ריצוף קיים24.041.0010

1,759.50סה"כ להריסות ופירוקים

ריהוט וציוד מורכב בבנין30

אביזרים במקלחת ובשירותים30.011

נגיש- קולב זוגי ממתכת מצופה ניקל, בתא בצד הפנימי של הדלת30.011.0130
בגובה 140 ס"מ דגם "דאלאס" מק"ט 4302 או ש"ע ברוחב 560

מ"מ, גובה 38 מ"מ ובעומק 37 מ"מ , מותקן מושלם

1.0089.0089.00יח'

נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה), להתקנה על30.011.3128
כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3

1.00310.00310.00יח'

נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע מפלב"מ 304 (נירוסטה), בגודל30.011.3135
60/60 עד 75/75 ס"מ, לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד

האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3

1.00680.00680.00יח'
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נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים, באורך 75-95 ס"מ מפלב"מ30.011.3139
304 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 75-85 ס"מ מחובר

לרצפה, דגם "PS 880" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון
כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3

1.001,340.001,340.00יח'

נגיש- מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלסטיק ABS קשיח30.011.4490
במידות 280/380/140 מ"מ עם מפתח/מנעול, גוון לבן, תחתית

המתקן מורכב בגובה 120-130 ס"מ מהרצפה

1.00228.00228.00יח'

נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות30.011.5080
45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ

מהרצפה)

1.00400.00400.00יח'

3,047.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

פיתוח נופי40

ריצוף משטחים ושבילים40.051

משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 12 ס"מ,40.051.0012
לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת

פני הבטון ומישקים

20.00230.004,600.00מ"ר

4,600.00סה"כ לפיתוח נופי

מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד60

ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים60.030

משאית מנוף 95 טון, אורך זרוע 40-45 מ' (כושר הרמה לפי60.030.0644
מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה להעתקת מיגונית

הצמודה למבנה קיים.

2.001,800.003,600.00יח'

3,600.00סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
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12,452.00עבודות בטון יצוק באתר02

3,276.00עבודות בניה04

21,051.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

15,750.00מתקני תברואה07

22,568.00מתקני חשמל08

25,261.00עבודות ריצוף וחיפוי10

16,400.00עבודות צביעה11

7,700.00עבודות אלומיניום12

8,560.00מתקני מיזוג אוויר15

38,010.00מסגרות חרש19

27,565.00רכיבים מתועשים בבניין22

1,759.50הריסות ופירוקים24

3,047.00ריהוט וציוד מורכב בבנין30

4,600.00פיתוח נופי40

3,600.00מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד60

211,599.50סה"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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