השלמת בית כנסת גברעם

14/09/2020

עמוד 1

אומדן השלמת בית כנסת גברעם

סעיף

תאור

01

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

עבודות עפר

 01.050מילוי מובא ,מצעים והידוק
01.050.0090

מצע סוג א' ,לרבות פיזור בשכבות של  20ס"מ והידוק לא
מבוקר ,המצע יסופק ממחצבה מאושרת .המחיר הינו לכמות של
עד  250מ"ק

מ"ק

25.00

160.00

4,000.00

סה"כ למילוי מובא ,מצעים והידוק

4,000.00

סה"כ לעבודות עפר

4,000.00

 02עבודות בטון יצוק באתר
 02.052כבש )רמפה משופעת( מבטון
02.052.0010

נגיש -כבש )רמפה משופעת( מבוצע בתוך המבנה או צמוד
למבנה מבטון ב) 30-שקיעה " ,5חשיפה  (2-4בעובי  8-15ס"מ
ע"ג מצע )המצע ורשת הזיון נמדדים בנפרד( בשיפוע כנדרש
וברוחב מינימלי )נטו(  130ס"מ ,לפי דרישות ת"י  1918חלקים
1 ,3.1

מ"ר

3.00

280.00

840.00

סה"כ לכבש )רמפה משופעת( מבטון

840.00

סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

840.00

 04עבודות בניה
 04.010בניה בבלוקי בטון
04.010.0020

מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי  10ס"מ

מ"ר

25.00

136.00

3,400.00

04.010.0040

קירות בלוקי בטון חלולים  4חורים בעובי  20ס"מ

מ"ר

5.00

170.00

850.00

05

סה"כ לבניה בבלוקי בטון

4,250.00

סה"כ לעבודות בניה

4,250.00

עבודות איטום

 05.028איטום רצפות חדרים רטובים
05.028.0011

איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים
מושבחים בפולימרים מסוג "מאסטר פלקס" או "ביטומסטיק" או
"נאפופלקס פרופיטק  "1או ש"ע ,לרבות פריימר ביטומני מסוג
"פז יסוד" או ש"ע בכמות  300גר'/מ"ר ,ב 2-שכבות ציפוי
)בכמות כוללת  3ק"ג/מ"ר( לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 - 2.5
מ"מ
סה"כ לאיטום רצפות חדרים רטובים
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מ"ר

17.00

60.00

1,020.00
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השלמת בית כנסת גברעם

14/09/2020

עמוד 2

אומדן השלמת בית כנסת גברעם

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ לעבודות איטום

סה"כ
1,020.00

 06נגרות אומן ומסגרות פלדה
06.001

שונות

06.001.0001

ארון  +נישה עד גמר מושלם לפי פרט נ3

קומפ

1.00

1,100.00

1,100.00

06.001.0002

ארון מטבח תחתון +משטח שיש כולל כיור וברז עד גמר מושלם
לפי פרט נ4

קומפ

1.00

7,000.00

7,000.00

06.001.0003

משטח אבן קיסר  +מראה עד גמר מושלם לפי פרט נ5

קומפ

1.00

4,700.00

4,700.00

06.001.0004

חזית ארון כיבוי אש עד גמר מושלם לפי פרט מ2

קומפ

1.00

1,150.00

1,150.00

06.001.0005

חזית ארון חשמל עד גמר מושלם לפי פרט מ3

קומפ

1.00

1,900.00

1,900.00

06.001.0006

סט מאחזי יד לשירותי נכים עד גמר מושלם לפי פרט מ4

קומפ

1.00

2,000.00

2,000.00

סה"כ לשונות

06.010

17,850.00

דלתות עץ ופולימר

06.010.0410

דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד ,חד כנפית לפתיחה צירית
במידות סטנדרט  60-90/206ס"מ ,דגם "למינטו קלסיק" דוגמת
"חמדיה" או ש"ע ,לפי ת"י  ,23עם ציפוי למינטו בגוון
אגוז/דובדבן ,משקוף מעץ אורן דגם "סקלה" או ש"ע ומנעול חד
לשוני

יח'

1.00

1,320.00

1,320.00

06.010.0537

נגיש -דלת עם מילוי  100%פוליאוריטן מוקצף ,חד כנפית
לפתיחה צירית ,במידות  100/210ס"מ דוגמת "דלתות שהרבני"
או ש"ע ,מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי  2.5מ"מ ,קנט
בוק גושני ,משקוף פח בעובי  1.5מ"מ מגולוון וצבוע

יח'

1.00

2,650.00

2,650.00

סה"כ לדלתות עץ ופולימר

3,970.00

סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

21,820.00

 07מתקני תברואה
07.0001

עבודות תברואה שונות לפי תכניות ומפרט טכני לרבות
התחברויות לתשתיות מים וביוב קיימות.

קומפ

1.00

15,000.00

סה"כ למתקני תברואה

08
08.0001

15,000.00

15,000.00

מתקני חשמל
עבודות חשמל שונות לפי תכניות ביצוע ומפרט טכני לרבות
התחברויות לתשתיות חשמל קיימות
סה"כ למתקני חשמל
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1.00
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עמוד 3

אומדן השלמת בית כנסת גברעם

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 09עבודות טיח
 09.011טיח פנים
הערות .1 :מחירי טיח פנים שלהלן כוללים עבודות הכנה -
חיספוס/גירוד שטחי הרקע ו/או ביצוע שכבת הרבצה ו/או תוספת
דבק מיוחד למלט ו/או כל אמצעי אחר שיאושר ע"י המפקח.
 .2מחירי טיח פנים שלהלן כוללים עיבוד מקצועות )פינות(
וחיזוק ע"י זוויתני רשת ,זוויתני פלדה וכד'.
 .3סעיפי מרק )שפכטל( בשכבה אחת או יותר  -ראה בפרק 11
עבודות צביעה סעיפים .11.011.0070-0087
09.011.0020

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים
השכבה השניה ללא סיד )שליכטה שחורה( ,לרבות עיבוד
מקצועות )פינות( וזוויתנים

מ"ר

20.00

77.00

סה"כ לטיח פנים

1,540.00

1,540.00

 09.021טיח חוץ
09.021.0015

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות :הרבצה תחתונה ,שכבת
טיח מיישרת )ללא שליכטה שחורה(

מ"ר

10.00

84.00

840.00

סה"כ לטיח חוץ

840.00

סה"כ לעבודות טיח

2,380.00

 10עבודות ריצוף וחיפוי
 10.031ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה
10.031.0026

שיפולים לריצוף הנ"ל ,בגובה  7,10ס"מ

מ'

27.00

62.00

1,674.00

10.031.0030

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות  33/33ס"מ או
 45/45ס"מ ,מחיר יסוד  40ש"ח/מ"ר

מ"ר

17.00

185.00

3,145.00

10.031.0132

שיפולים לריצוף הנ"ל ,בגובה  7,10ס"מ

מ'

60.00

56.00

3,360.00

10.031.0137

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה דמוי פרקט במידות 15-
 23/120ס"מ ,מחיר יסוד  70ש"ח/מ"ר

מ"ר

95.00

244.00

23,180.00

10.031.2150

הפחתה עבור ביצוע ריצוף בהדבקה על גבי ריצוף קיים
)ממרצפות טרצו/גרניט פורצלן( במקום ביצוע ריצוף על גבי מצע
חול/שומשום .המחיר הינו עבור ביצוע ריצוף באריחי גרניט
פורצלן/קרמיקה במידות שונות

מ"ר

95.00

6.00-

570.00-

סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

 10.050חיפוי קירות
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30,789.00

השלמת בית כנסת גברעם
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עמוד 4

אומדן השלמת בית כנסת גברעם

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

10.050.0025

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33
ס"מ 30/45 ,ס"מ 45/45 ,ס"מ ,מחיר יסוד  60ש"ח/מ"ר

מ"ר

55.00

215.00

סה"כ לחיפוי קירות

10.080
10.080.0110

סה"כ
11,825.00

11,825.00

אלמנטים טרומיים מטרצו ,מדרגות ואדני חלונות
אדני חלונות מלוחות שיש )אבן( "חברון" מלוטש בעובי  3ס"מ
וברוחב עד  30ס"מ ,מחיר יסוד  60ש"ח/מ"א

מ'

11.00

180.00

1,980.00

סה"כ לאלמנטים טרומיים מטרצו ,מדרגות ואדני חלונות

1,980.00

סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

44,594.00

 11עבודות צביעה
 11.011צבע וסיוד פנים ,על טיח ,בטון ,בלוקים וגבס
11.011.0200

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

מ"ר

265.00

28.00

סה"כ לצבע וסיוד פנים ,על טיח ,בטון ,בלוקים וגבס

11.012
11.012.0180

7,420.00

7,420.00

צבע חוץ על טיח ,בטון וגבס
שליכט צבעוני אקרילי " "TM40או ש"ע במרקם עדין על קירות
גבס ובטון )פנים וחוץ( ,בכמות של  2.0-2.6ק"ג/מ"ר בשכבה,
לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית שליכט מיישר
)הנמדדת בנפרד במידה ונידרש(

מ"ר

150.00

90.00

13,500.00

סה"כ לצבע חוץ על טיח ,בטון וגבס

13,500.00

סה"כ לעבודות צביעה

20,920.00

 12עבודות אלומיניום
12.011

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

12.011.0200

חלון נגרר אגף על אגף של  2אגפים ב 2-מסלולים מאולגן/צבוע
כדוגמת קליל  7000או ש"ע ,בשטח מעל  0.6מ"ר ועד  1.0מ"ר

מ"ר

5.00

1,250.00

6,250.00

12.011.0210

חלון נגרר אגף על אגף של  2אגפים ב 2-מסלולים מאולגן/צבוע
כדוגמת קליל  7000או ש"ע ,בשטח מעל  1.0מ"ר ועד  2.0מ"ר

מ"ר

1.00

1,150.00

1,150.00

12.011.0220

חלון נגרר אגף על אגף של  2אגפים ב 2-מסלולים מאולגן/צבוע
כדוגמת קליל  7000או ש"ע ,בשטח מעל  2.0מ"ר ועד  3.0מ"ר

מ"ר

2.40

1,040.00

2,496.00

סה"כ לחלון אלומיניום נגרר אגף על אגף )הזזה( של  2אגפים
ב
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9,896.00

השלמת בית כנסת גברעם

עמוד 5

14/09/2020

אומדן השלמת בית כנסת גברעם

סעיף

תאור

12.016
12.016.0330

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע
חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל  4400או  4500או ש"ע,
בשטח עד  0.5מ"ר

יח'

2.00

1,350.00

סה"כ לחלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע

2,700.00

2,700.00

 12.053דלתות אלומיניום ציריות
12.053.0410

דלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה עם אגף קבוע בצד כדוגמת
קליל "בלגי"  4300או  4350ש"ע .הדלת והאגף בשטח כולל מעל
 4.0מ"ר ועד  5.0מ"ר

מ"ר

8.00

1,600.00

סה"כ לדלתות אלומיניום ציריות

12,800.00

12,800.00

 12.101תריסי רפפה ותריסי גלילה מאלומיניום ומנועים חשמליים
12.101.1200

תריס עם רפפות  ,P.V.Cנגרר אגף אחד לרבות חוצץ אנכי ,בשטח
מעל  0.6מ"ר ועד  1.0מ"ר

מ"ר

2.00

710.00

סה"כ לתריסי רפפה ותריסי גלילה מאלומיניום ומנועים
חשמליים

1,420.00

1,420.00

 12.110רשתות גלילה ורשתות יתושים
12.110.0160

20

רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום ,עבור חלון הזזה
)הרשת על חצי הפתח( לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום
מאולגן במידות  40/15מ"מ ,מותקנת על מסילה קיימת במשקוף
החלון ,בשטח מעל  1.0מ"ר ועד  2.0מ"ר .המדידה לפי שטח
הרשת

מ"ר

8.40

400.00

3,360.00

סה"כ לרשתות גלילה ורשתות יתושים

3,360.00

סה"כ לעבודות אלומיניום

30,176.00

נגרות חרש וסיכוך

 20.001הערות כלליות לפרק  20נגרות חרש וסיכוך
 .3מחירי העבודות כוללים צביעת העץ בצבע יסוד  +שתי שכבות
צבע סינטטי העומד בפני השפעות אקלימיות .לדקים )רצפות עץ(
צביעת העץ בשמנים מתאימים ולפרגולות צביעת העץ בצבע
אקרילי בשתי שכבות  +אימפרגנציה ופירזול מברזל מגולוון.
סה"כ להערות כלליות לפרק  20נגרות חרש וסיכוך

20.010
20.010.0040

0.00

נגרות חרש
קונסטרוקצית עץ לגג קל ,מאגדים וממרישים .האגדים מבוצעים
במרחקים של  2מ' ועשויים מלוחות עץ שונים .המדידה לפי
השטח בשיפוע הגג .לוחות החיפוי וארגזי הרוח נמדדים בנפרד
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מ"ר

150.00

160.00

24,000.00

השלמת בית כנסת גברעם

14/09/2020

עמוד 6

אומדן השלמת בית כנסת גברעם

סעיף

תאור

20.010.0070

יח'

ארגז רוח ברוחב פרוס של  60ס"מ ,מורכב מלוחות עץ וצבוע
שלוש פעמים ב"לזור" או ש"ע

מ'

כמות

מחיר

40.00

160.00

סה"כ לנגרות חרש

20.020
20.020.0016

סה"כ
6,400.00

30,400.00

סיכוך ברעפים
סיכוך גגות עץ ברעפי חרס דגם "מרסיי" או ש"ע .המדידה נטו
לפי השטח בשיפוע הגג

מ"ר

150.00

127.00

סה"כ לסיכוך ברעפים

19,050.00

19,050.00

 20.040פרגולות
20.040.0050

פרגולות מקורות עץ אורן פיני סוג  ,5במידות  5/20ס"מ או 5/10
ס"מ ועמודי עץ לרבות כיסוי ברעפי חרס דגם "מרסי" .לשטח
פרגולה מעל  25מ"ר לרבות תעלות פחים

מ"ר

65.00

650.00

סה"כ לפרגולות

42,250.00

42,250.00

 20.050סבכות עץ\משרביה
20.050.0001

22

סבכת עץ \ משרביה לרבות צביעה ,איפרגנציה ,חיזוקים ,עיגונים
וכד' הכל עד גמר מושלם לפי תכניות והוראות מפקח.

מ"ר

13.00

400.00

5,200.00

סה"כ לסבכות עץ\משרביה

5,200.00

סה"כ לנגרות חרש וסיכוך

96,900.00

רכיבים מתועשים בבניין

 22.011מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות
22.011.0500

תוספת עבור לוח גבס עמיד מים )ירוק( או חסין אש )ורוד(
במקום לוח גבס רגיל ) -בצד אחד(

מ"ר

55.00

10.00

550.00

22.011.0709

ביצוע נישה ע"י לוח גבס וקונסטרוקציה מחוזקת לקיר ,בשטח
מעל  1.0מ"ר ועד  3.0מ"ר ובעובי כולל עד  10ס"מ ,לרבות
ביצוע גמר פינות פנימיות ,הכל עד גמר מושלם ,מוכן לצביעה
)חיפוי גבס לגב נישה בשטח מעל  3.0מ"ר ימדד לפי סעיף
(22.011.0200

מ"ר

10.00

210.00

2,100.00

סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות

22.012
22.012.0100

2,650.00

מחיצות ,חיפויים ,תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים
חיפוי קירות בעובי כולל של  50מ"מ .הציפוי כולל :לוח
צמנטבורד בעובי  10מ"מ ללא בידוד ,קונסטרוקציה מחוזקת
לקיר ,לרבות מילוי המישקים )תפרים( במרק )שפכטל( מסוג
"פוליפלקס" או ש"ע ,הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה
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מ"ר

65.00

190.00

12,350.00
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אומדן השלמת בית כנסת גברעם

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ למחיצות ,חיפויים ,תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים

סה"כ
12,350.00

 22.021תקרות תלויות פריקות ,מאריחים מינרליים
22.021.0038

תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים חצי שקועים דגם "דיון מקס"
דוגמת '' ''Armstrongאו ש"ע ,aw=0.65 ,אריח במידות 60/60
ס"מ או  61/61ס"מ ,בעובי  19מ''מ .המחיר כולל את הפרופילים
הנושאים והמשניים ,אלמנטי התליה )בגובה עד  1.0מ'( וגמר
זוויתן בעובי  1.2מ"מ ליד הקירות ,עד לביצוע מושלם של
העבודה )מחיר יסוד לאריחים  58ש"ח/מ"ר(

מ"ר

76.00

194.00

סה"כ לתקרות תלויות פריקות ,מאריחים מינרליים

22.022
22.022.0040

14,744.00

14,744.00

תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון
תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן :מגשים מחוררים,
ברוחב  30ס"מ ובעובי  0.6מ"מ .המחיר כולל את הפרופילים
הנושאים ,אלמנטי התליה )בגובה עד  1.0מ'( וגמר זוויתן בעובי
 1.2מ"מ ליד הקירות ,לרבות פרופיל אומגה בין השדות )במידה
ונדרש(

מ"ר

14.00

197.00

סה"כ לתקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון

2,758.00

2,758.00

 22.025תקרות גבס ,ספוג ופתחי שירות
22.025.0010

תקרת גבס ,לרבות לוח גבס בעובי  12.7מ"מ וקונסטרוקציה
)בגובה עד  1.0מ'(

מ"ר

40.00

205.00

8,200.00

22.025.0019

תוספת לתקרת גבס עבור דופן דו קרומי )לוח גבס נוסף רגיל
 12.7מ"מ(

מ"ר

55.00

36.00

1,980.00

סה"כ לתקרות גבס ,ספוג ופתחי שירות

10,180.00

סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

42,682.00

 24הריסות ופירוקים
 24.072פירוק אלמנטים מאסבסט צמנט
24.072.0020

פירוק לוחות אסבסט צמנט בגג קיים ,לרבות פינוי בהתאם
להנחיות המשרד לאיכות הסביבה .גובה הגג הינו עד  3.5מ'
במפלס התחתון של קונסטרוקצית הגג ,המדידה לפי שטח נטו
של שיפוע הגג ,ללא חפיות .המחיר הינו לכמות מעל  250מ"ר
ועד  500מ"ר
סה"כ לפירוק אלמנטים מאסבסט צמנט

24.073

17,250.00

פירוקים והריסות כללי

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מ"ר

230.00
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אומדן השלמת בית כנסת גברעם

סעיף

תאור

יח'

24.073.0001

עבודות פירוק והריסה בכל מתחם העבודה ,בכל שלבי העבודה,
ככל שיידרש ,בתוך המבנה ,בגג המבנה ,בחזיתות המבנה,
בחצר ,בשטחי הפיתוח ובכל מקום שיידרש ,כמפורט בתכניות
ולפי הוראות המפקח בשטח ,לרבות פירוק ריצופים ,פנלים,
מחיצות מכל סוג ,קירות מכל סוג ,דלתות ,חלונות ,משקופים,
סורגים ,תריסים .פריצות פתחים בקירות ובמחיצות מכל סוג,
הורדת טייח פנים ,הורדת טייח חוץ ,פירוק חיפויים שונים כגון:
קרמיקה ,גרניט פורצלן ,אבן ,הריסת אלמנטים מבטון ,ניסור
אלמנטים מבטון ,פירוק תקרות קלות מכל סוג ,אדני חלון ודלת,
פירוק מתקני חשמל ,פירוק מתקני מיזוג אויר ,פירוק מתקני
תברואה ,פירוק ארונות מכל סוג ,פירוק צנרת מכל סוג ,פירוק
גדרות מכל סוג ,פירוק ריצוץ חוץ מכל סוג וכל עבודת פירוק
הנדרשת לביצוע מושלם של העבודה והבאת המבנה למצבו
המתוכנן הסופי ,כמו כן המחיר כולל תיקון כל כל נזק שייגרם
כתוצאה מהפירוק.

קומפ

כמות
1.00

מחיר

סה"כ

30,000.00

30,000.00

סה"כ לפירוקים והריסות כללי

30,000.00

סה"כ להריסות ופירוקים

47,250.00

 40פיתוח נופי
40.051
40.051.0010

ריצוף משטחים ושבילים
משטח בטון ב 30-לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי  10ס"מ,
לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר  8מ"מ כל  20/20ס"מ ,החלקת
פני הבטון ומישקים .ביצוע לפי פרט C1

מ"ר

55.00

200.00

סה"כ לריצוף משטחים ושבילים

11,000.00

11,000.00

 40.053ריצוף באבנים משתלבות
40.053.0310

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ ,מלבניות במידות 10/20
ס"מ או רבועיות במידות  20/20ס"מ ,לרבות חול  5ס"מ )לא כולל
מצע( ,גוון אפור

מ"ר

81.00

102.00

סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

40.054
40.054.0600

8,262.00

אבני שפה וגן ,אבני תיחום
אבן גן במידות  10/20/100ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון ,גוון
אפור

מ'

96.00

68.00

סה"כ לאבני שפה וגן ,אבני תיחום

40.061
40.061.0091

8,262.00

6,528.00

6,528.00

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון
קיר תומך מבטון מזויין ב 30-גלוי מצד אחד ,בעובי  20ס"מ
ובגובה עד  2מ' ,לרבות יסוד\רגל ,תפרים ונקזים .המחיר כולל
עיבוד ראש הקיר וזיון )לפי  60ק"ג למ"ק(
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מ"ק

8.00

1,750.00

14,000.00
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סעיף

תאור

51
51.020
51.020.0009

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

14,000.00

סה"כ לפיתוח נופי

39,790.00

סלילת כבישים ורחבות
עבודות עפר
חפירה כללית בשטח לרבות העמסה ,הובלה ,פיזור ,הידוק רגיל
ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות של עד  5000מ"ק

מ"ק

18.00

36.00

סה"כ לעבודות עפר

648.00

648.00

 51.040עבודות אספלט
51.040.0011

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של  1ליטר/מ''ר

מ"ר

70.00

2.50

175.00

51.040.0029

ציפוי שוליים מבטון אספלט בעובי  5ס"מ מתערובת עם אבן
דולומיט גודל מקסימלי  19מ"מ )" (3/4או  25מ"מ )" ,(1ביטומן
 ,PG 68-10לרבות פיזור והידוק

מ"ר

70.00

43.00

3,010.00

סה"כ לעבודות אספלט

51.082
51.082.0482

99
99.0001

3,185.00

צביעה וסימון דרכים
נגיש -צביעת חניית נכים במידות  300/560ס"מ בצבע כבישים
כחול )מילוי כל תא החניה( ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע
לבן ,במידות  60/60ס"מ

יח'

1.00

500.00

500.00

סה"כ לצביעה וסימון דרכים

500.00

סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

4,333.00

עבודות נוספות
שיקום בטונים סדוקים ומתפוררים בהתאם למפרט המצורף
לתכניות הקונסטרוקטור
סה"כ לעבודות נוספות
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מ"ר

5.00

550.00

2,750.00

2,750.00
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אומדן השלמת בית כנסת גברעם

סה"כ לאומדן השלמת בית כנסת גברעם

סה"כ לאומדן השלמת בית כנסת גברעם
4,000.00

 01עבודות עפר
02

עבודות בטון יצוק באתר

840.00

04

עבודות בניה

4,250.00

05

עבודות איטום

1,020.00
21,820.00

 06נגרות אומן ומסגרות פלדה
07

מתקני תברואה

15,000.00

08

מתקני חשמל

12,000.00

 09עבודות טיח

2,380.00

 10עבודות ריצוף וחיפוי

44,594.00

 11עבודות צביעה

20,920.00

12

עבודות אלומיניום

30,176.00

20

נגרות חרש וסיכוך

96,900.00

 22רכיבים מתועשים בבניין

42,682.00

24

47,250.00

הריסות ופירוקים

 40פיתוח נופי

39,790.00

 51סלילת כבישים ורחבות

4,333.00

סה"כ לבסיס

387,955.00

הנחה אומדן מינוס )(% 20

-77,591.00

סה"כ אחרי הנחות/תוספות

310,364.00
2,750.00

 99עבודות נוספות
סה"כ עלות

313,114.00

מע"מ בשיעור 17%

53,229.38

סה"כ כולל מע"מ

366,343.38

סה"כ במילים:
מדד מכרז  /הצעה:
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מאשר כתב הכמויות

מנהל הפרוייקט

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

הממונה על הכספים
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