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פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים02

קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין02.002

קירות תומכים מבטון מזויין ב-30, ללא חיפוי אבן. כולל עבודות02.002.0010
עפר, בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי
בגב הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר

בשלמות כמפורט בתכניות.

55.001,400.0077,000.00מ"ק

חיפויים ונדבכי ראש (קופינג)02.004

חיפוי באבן מתועשת כדוגמת "כורכרית" מנוסרת או מבוקעת02.004.0020
במידות שונות לפי פרט. המחיר כולל את קשירת האבנים על פי

התקן והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות
רשת מגולוונת.

85.00290.0024,650.00מ"ר

101,650.00סה"כ לפרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים

פרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08

תאורת חוץ08.001

הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב
ב"ספר הכחול" פרק 08 והמפרט המיוחד למכרז זה.

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

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים),
קשתות, תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל

משיכה, סגירת קצוות הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות
וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

ביצוע לפי סעיף 08.03.07 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.

צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו"

צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 75 מ"מ כולל מופות יחודיות08.001.0102
לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי

סעיף 08.1.021.

120.0012.001,440.00מ'
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מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי
לרבות הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות
טבוע ביציקה, עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור

צינורות, כניסות ויציאות לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה,
התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.

תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף08.001.0171
08.1.162 בקוטר פנימי 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ מסגרת ומכסה

מסוג B125 לפי ת"י 489.

1.001,590.001,590.00קומפ

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף08.001.0258
08.1.252 ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי

מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי
הקרקע.

120.0036.004,320.00מ'

יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה08.001.0369
עד 5 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 60/60/80 ס"מ.

3.00640.001,920.00קומפ

עמודים וזרועות לתאורת חוץ08.002

עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 76 מ"מ
עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין

הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת
אלומיניום, וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור

הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי
בתנור.

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי08.002.0045
סעיף 08.2.042 באורך 4.8 או 4 מ'.

4.001,750.007,000.00קומפ

זרוע יחידה באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי08.002.0354
סעיף 08.2.348

3.00350.001,050.00קומפ

אביזרי תאורה08.003

מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף08.003.0042
08.3.036

3.00250.00750.00קומפ

כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X10 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף08.003.0120
08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

120.0033.003,960.00מ'

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 ממ"ר כולל כל08.003.0336
הנדרש לפי סעיף 08.3.327

120.0026.003,120.00מ'

אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 3 מ' תקועה08.003.0387
אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 40 ס"מ

ובעומק 60 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.381

1.00799.00799.00קומפ

שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיית מנהל08.003.0501
הפרוייקט בכתב בלבד.

10.0060.80608.00ש"ע
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שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג'י לפי הנחיית מנהל08.003.0504
הפרוייקט בכתב בלבד.

10.0052.80528.00ש"ע

גופי תאורה08.004

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.

08.004.0027LE- 01 מתוצרתLuxtella L 76 דוגמתW ,גוף תאורת רחובות לד
Tehnika המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש

לפי סעיף 08.004.0018.

3.001,720.005,160.00יח'

32,245.00סה"כ לפרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת

פיתוח האתר40

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, מלבניות במידות 40.053.032110/20
ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל

מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

180.00138.0024,840.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "כרמלסטון טרנטו"40.053.0752
במידות 10/10 ס"מ, 10/13.5 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6

ס"מ, 13.5/27 ס"מ, 21.6/27 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל
מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר מסותת

140.00166.0023,240.00מ"ר

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אבן תעלה חד או דו שיפועית במידות 30/10/50 ס"מ לרבות40.054.0092
תושבת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת

35.00183.006,405.00מ'

אבן גן ברוחב 15 ס"מ ובגובה 25 ס"מ ובאורכים משתנים דגם40.054.0800
"קאנטרי מנור" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני

על בסיס מלט אפור/לבן או בגמר כורכרי

220.00114.0025,080.00מ'

79,565.00סה"כ לפיתוח האתר

עבודות גינון41

אדמת גן וחיפוי קרקע41.001

אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות41.001.0013
פיזור בשטח (עבור כמות מעל 15 מ"ק)

45.0053.002,385.00מ"ק

אדמת טוף גוון מעורב או אדום 0-8 בשקי ענק 1.5 מ"ק לרבות41.001.0050
אריזה רכה הובלה כולל פיזור ויישור.

3.00461.001,383.00יח'

עבודות השקיה41.002
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צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי
הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע

העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית
ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.

150.0012.001,800.00מ'צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 .41.002.0070

טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, -41.002.01441.6
2.3 ל"ש כל 0.5 -0.3 מ' , כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.

200.003.50700.00מ'

20.0057.001,140.00יח'טבעת מצינור 16 מ"מ עם 20 טפטפות.41.002.0165

ראש מערכת בקוטר "2 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל41.002.0295
ע"י בקר השקייה לפי כמות,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי

מברונזה,מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר,מסנן,מקטין
לחץ,משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף

אלכסון,ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד,ברז"3/4 ברזייה, ואביזרי
חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע

1.004,239.004,239.00קומפ

ארון לראש מערכת 2/840 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או41.002.0400
ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד
רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון

לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

1.001,850.001,850.00קומפ

חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "1 מצינור מים קיים, כולל41.002.0420
מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל

לפי דרישות ספק המים לפי פרט.

1.003,000.003,000.00קומפ

גינון ונטיעה41.003

אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4 , מיכל בנפח 3 ליטר, או41.003.0110
שקית.

100.0016.001,600.00יח'

אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל 9.5 - קוטר גזע 75 מ"מ:41.003.0177
מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3.8 מ',

מפותח ויפה, מינימום 3 ענפים. ממיכל בנפח 72 ליטר לפחות,
או מהקרקע באותו מחיר.

10.00680.006,800.00יח'

נטיעת עצים כולל אחריות לקליטה גודל 9-9.5 אשר יסופקו ע"י41.003.0178
המזמין.

10.00120.001,200.00יח'

יש להציג בפני המפקח את המקור לעצים משתלה או מטע, כולל
זוג סמוכות מחוטאות בגובה 2.5 מ' לפחות ואחראיות לקליטת

עצים אלו, לפני הגעתם לאתר ולא יתקבלו עציםבדיעבד. המחיר
כולל אחריות לקליטת עצים אלו למשך שנה אחת.

תוחם דשא, מגביל שורשים, יריעות הגנה וניקוז41.013
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מגביל שורשים קוטר 1000 מ"מ ובגובה 1000 מ"מ, מונע חדירת41.013.0268
שורשי עצים לכבישים ומדרכות ומונע נזקים למערכות כבלים,
ניקוז וביוב, מסוג "רוטקונטרול" או ש"ע, בעובי 0.7-0.8 מ"מ,

עשוי מיריעת סיבי פוליפרופילן מולחמים, מחוברים ביניהם
בחום, לרבות חיבור הקצוות בחפיפה של 80-100 ס"מ לפי
הוראות היצרן ולפי תקן CEN/TS14416. (המחיר לכמות

מינימום של 50 יח')

30.00209.006,270.00יח'

32,367.00סה"כ לעבודות גינון

כבישים ופיתוח51

עבודות עפר51.002

יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד 40 ס"מ בחפירה51.002.0180
ו/או מילוי בשכבות (חומר המילוי כלול במחיר היח').

300.007.002,100.00מ"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.

150.00122.0018,300.00מ"ק

עבודות הכנה ופירוק51.010

התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק51.010.0220
תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים

2.00500.001,000.00יח'

21,400.00סה"כ לכבישים ופיתוח
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סה"כ לפיתוח סביב מקווה- מושב שרשרת

101,650.00פרק 02: עבודות בטון וקירות תומכים02

32,245.00פרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08

79,565.00פיתוח האתר40

32,367.00עבודות גינון41

21,400.00כבישים ופיתוח51

267,227.00סה"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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