תאריך18/08/2021 :

כתב כמויות
הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

מסמך ד'
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה
כתב כמויות

18/08/2021
דף מס'002 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  00מוקדמות
תת פרק  00.01הערות כלליות
הערות :כל העבודות ואופני המדידה במסגרת
פרוייקט זה הינם לפי המפרט הכללי הבין
משרדי )הספר הכחול( בהוצאת הועדה הבין
משרדית המיוחדת למשרד הבטחון ומשרד
הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות
למשרד הבטחון ולצה"ל במהדורתם האחרונה
 אלא אם צויין אחרת במפורש במפרטהמיוחד ו/או בכתב הכמויות.
כל העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה כוללות
ייצור ,אספקה ,התאמה והרכבה באתר עד
לגמר מושלם.
על הקבלן ללמוד היטב את תנאי העבודה
באתר לרבות הגישה לאתר ,אזורי
ההתארגנות ,גובה הקומה וכו' .לא תתקבלנה
כל טענה מצד הקבלן בגין אי הכרת תנאי
האתר ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.
על הקבלן לדאוג לכך שההפרעות לסביבה
תהיינה מינימליות.
בכל מקום בכתב הכמויות בו מצויינת המילה
ש"ע הכוונה למוצר שווה ערך אשר יאושר
מראש ובכתב ע"י האדריכל ו/או המפקח .לא
יותר שימוש בחומר אשר לא קיבל אישור.
על הקבלן לדאוג לניקיון מידי יום בכל תחומי
העבודה והן בכל דרכי הגישה אליה לאורך כל
תקופת הביצוע .המחיר כולל פינוי לאתר
שפך מאושר ע"י הרשות המקומית .עבור מילוי
תנאי זה לא ישולם לקבלן ועליו להתחשב בכך
בעת מילוי הצעתו.
על הקבלן לתאם את עבודתו לרבות תיאום
שעות העבודה המותרות במקום ,מיקום
מכולת הפסולת ,ניקיון השטחים הציבוריים
וכו' .עבור הנ"ל לא תשולם לקבלן תוספת
מחיר ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.
סה"כ  00.01הערות כלליות )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  00מוקדמות )להעברה לדף ריכוז(

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ003/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'003 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  01עבודות עפר
תת פרק  01.00תת פרק 0.0
תת פרק 0.0
תת פרק 00.0
הערות כלליות .1כל העבודות כפופות לנאמר
ב"מפרט כללי לעבודות בנין" )"האוגדן
הכחול"( ,כולל אופני המדידה ,אלא אם צויין
אחרת בסעיף.
 .2בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או
מנוגדים לנאמר בו ,יש להשתמש רק
במקרים של דרישה מיוחדת.
 .3בדיקות מעבדה ושדה ותכניות עדות
מוטלים על הקבלן המבצע ועל חשבונו
 .4סילוק פסולת והחזרת המצב לקדמותו
מוטלים על הקבלן המבצע .כלול במחיר ולא
ישולם בנפרד.
 .5כל המחירים כוללים חומר  +עבודה +
רווח ונקובים בשקלים חדשים )ללא מע"מ(.
 .6כל חומרי הבניה והגמר יעמדו בת"י ,755
 921חלק  ,4ו ,931-יש להמציא תעודת
מעבדה מוכרת לעמידות בתקנים הנ"ל טרם
ביצוע .7.באחריות הקבלן ועל חשבונו בנית
שנוגריסט ע"י מודד מוסמך .8.זיהוי תשתיות
קיימות כלול במחירי החוזה ולא ישולם
בנפרד .9.מחיר החפירה כולל מחיר הידוק
שתית לא מבוקר.
סה"כ  01.00תת פרק ) 0.0להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  01.01חפירה ושונות
 01.01.0010חפירה/חציבה כללית בשטח ומילוי בחזרה,
ליסודות עוברים ,ולקורות יסוד ,לרצפה
ולעובי הרצפה .החפירה/חציבה תמדד נטו
לפי מידות גיאומטריות של אלמנט הבטון או
לפי מידות החפירה המסומנות בתכניות.
מחירי היחידה כוללים  (1תוספת לעבודה
בשטחים מוגבלים ובקרבת מבנים קיימים (2
סילוק החומר העודף לאתר פסולת מאושר
ו/או ערימתו באתר הבנייה להמשך שימוש (3
מילוי חוזר רגיל בשכבות של  20ס"מ והידוק
מבוקר בהתאם להנחיות  (4זיהוי תשתיות
קיימות.

מ"ק

100.00

להעברה בתת פרק 01.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ004/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'004 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 01.01.0020חפירה בעזרת כלים ידניים באדמת
חמרה/חולית עד לעומק של  100ס"מ לכל
היותר.

מ"ק

10.00

סה"כ  01.01חפירה ושונות )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  01עבודות עפר )להעברה לדף ריכוז(

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.01עבודות בטון יצוק באתר.
סוג הבטון בכל האלמנטים יהיה ב .40-בכל
אלמנטי הבטון יש לקחת בדיקות בטון טרי
עפ"י דרישת התקן הישראלי .אלמנטי בטון
אשר בהם לא תילקח בדיקת בטון טרי יבוצעו
לה בדיקות באמצעות גלילי בטון .מחירי כל
הסעיפים כוללים בדיקת הבטונים באמצעות
מבדקה מאושרת.
כל סעיפי עבודות פרק  02 -עבודות בטון
יצוק באתר ,כוללים במחירם את כל הנדרש
לביצוע העבודה לרבות עבודה ,תבניות,
תמיכות  ,החומרים והכלים לכל קומה ולכל
מקום בו תדרש העבודה לרבות שימוש
במשאבות בטון .עבור שימוש במשאבת
"מייקו" ישולם בנפרד ובאישור מוקדם של
המפקח.
כל עמודי הפלדה הנושאים ימולאו בבטון
ב 30-לצורך שיפור עמידות באש
דרגת החשיפה של הבטון ביסודות ,רצפה,
קירות ועמודים תהיה דרגת חשיפה 3
 02.01.0060מצע ארגזי פוליביד העומדים בתקן 940
)הארגזים צריכים לעמוד בעומס של 700
ק"ג/מ"ר( בגובה  25ס"מ מתחת לקורות
ברוחב  20ס"מ

מטר

154.00

 02.01.0070כנ"ל אך ברוחב  30ס"מ

מטר

260.00

 02.01.0080כנ"ל אך ברוחב  40ס"מ

מטר

52.00

 02.01.0090מצע ארגזי פוליביד העומדים בתקן 940
)הארגזים צריכים לעמוד בעומס של 700
ק"ג/מ"ר( בגובה  25ס"מ מתחת למרצפים

מ "ר

560.00

להעברה בתת פרק 02.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ005/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'005 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 02.01.0460קורות יסוד ב ,30-יצוקות על גבי מצע או
על קרקע .רוחב הקורות  20ס"מ ,המצע
נמדד בנפרד כולל לוחות פוליגל בעובי
כנדרש בתכנית מצידי הקורות למניעת נזילת
הבטון כמו כן כולל איטום במריחות טורוסיל
ע"ג שטח פני קורות חיצוניים אשר במגע עם
הקרקע עד פני רצפה עליוניים לאחר נקיון
משאריות טפסונותו וחותטי קשירה לטפסנות
.

מ"ק

1.00

 02.01.0480כנ"ל אך קורות יצוקות ברוחב  30ס"מ

מ"ק

1.00

 02.01.0500כנ"ל אך קורות יצוקות ברוחב  40ס"מ

מ"ק

6.00

 02.01.0510כנ"ל אך קורות יצוקות ברוחב  50ס"מ,
במעטפת הבניין  -המחיר כולל העיגול של
הקורות  -טפסנות בצורה עגולה לפי תכנית.

מ"ק

20.00

 02.01.0530כנ"ל אך קורות יצוקות ברוחב  60ס"מ

מ"ק

9.00

סה"כ  02.01עבודות בטון יצוק באתר) .להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  02.02עבודות בטון  -מרצפים
ורצפות.
 02.02.0050מרצפי בטון ב 30 -יצוקים על מצע או על
הקרקע בעובי  22ס"מ כולל טפסנות היקפית
או בין קורות כולל לוח קלקר עד  2ס"מ
כהפרדה לפי הצורך כולל יציקת מעטפת בטון
לצנרת תת קרקעית וקישרתה לרצפה.

מ "ר

560.00

סה"כ  02.02עבודות בטון  -מרצפים ורצפות) .להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  02.03עבודות בטון  -קירות
ועמודים.
 02.03.0030קירות בטון ב 30 -בעובי  20ס"מ

מ"ק

12.00

 02.03.0060קירות בטון בעובי  30ס"מ

מ"ק

14.00

 02.03.0070קירות בטון בעובי  50ס"מ

מ"ק

135.00

 02.03.0080קירות כנ"ל אך ברוחב  50ס"מ ,הקיר מבוצע
בצורה מעגלית לפי תכנית ,כולל דפנות
הקירות  20ס"מ מבוצעות בשיפוע לפי
החזית .התוכנית

מ"ק

110.00

להעברה בתת פרק 02.03
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ006/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'006 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

מידות העמודים יחשבו כמידות העמוד ע"פ
הרשום בתוכנית הקונסטרוקטור .יציקות
בטון לשטרבות )שינוני קשר( משולמים כחלק
מהשטח המחושב לתשלום עבור בנית
בלוקים לסוגם.
 02.03.0100עמודים בדלים מבטון ב.30-

מ"ק

10.00

סה"כ  02.03עבודות בטון  -קירות ועמודים) .להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  02.04עבודות בטון  -קורות,
מעקות וחגורות.
 02.04.0140קורות עליונות ומעקות מבטון ב 30-חתך
ברוחב  20ס"מ

מ"ק

44.00

סה"כ  02.04עבודות בטון  -קורות ,מעקות וחגורות) .להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  02.05עבודות בטון  -תקרות
וגגות.
 02.05.0040תקרות בטון ב 30 -בעובי  50ס"מ.

מ "ר

594.00

סה"כ  02.05עבודות בטון  -תקרות וגגות) .להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  02.06עבודות בטון  -יציקות
בינים שונות.
 02.06.0370מוטות פלדה מצולעים בכל הקוטרים
והאורכים לזיון הבטונים  -סוג הפלדה הינו
פלדה מצועלת רתיכה.

טון

55.00

 02.06.0380רשתות פלדה מרותכות בכל הקוטרים
והאורכים לזיון הבטונים

טון

20.00

 02.06.0390זיון כלונסאות מכלובי ברזל מרותכים
בקטרים שונים לפי התוכנית ,סוג הפלדה
הינו פלדה מצולעת רתיכה .המחיר כולל
ייצור והובלה לאתר.

טון

 02.06.0400יצירת שיפועים עם בטון מוקצף במשקל
מרחבי  1600ק"ג\מ"ק בחוזק  40ק"ג\סמ"ר
עובי ממוצע  -15-ס"מ

מ"ק

 02.06.0500רולקות משולשות במידות  6*6סמ' מטיט
צמנט .1:3

מטר

130.00

 02.06.0510תוספת מחיר לכלל הפרויקט לבטון ב40-
במקום בטון ב. 30-

מ"ק

1,034.00

14.00

90.00

להעברה בתת פרק 02.06
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ007/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'007 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 02.06.0520יציקות בטון קטנות באלמנטים שונים כגון:
צוקלים לארונות חשמל ,בסיסי בטון לציוד
מיזוג אוויר על הגג וכל אלמנט אחר אשר יורה
עליו המפקח .המחיר כולל ברזל לזיון
והתחברות לבטון ע"י קידוח חורים בקוטר 8
מ"מ והחדרת קוצים בקוטר  8מ"מ מרוחים
בדבק אפוקסי .המדידה נטו לפי הנפח היצוק
בפועל.

מ"ק

 02.06.0530יציקת "מלונות" בטון )קירות וגג בעוביים
שונים( מעל פתחי יציאות תעלות מ"א בגג.
המחיר כולל ברזל לזיון והתחברות לבטון ע"י
קידוח חורים בקוטר  8מ"מ והחדרת קוצים
בקוטר  8מ"מ מרוחים בדבק אפוקסי .המדידה
נטו לפי הנפח היצוק בפועל.

מ"ק

 02.06.0540חגורות בטון ב 30-ברוחב  10ס"מ ובגובה 20
ס"מ בתחתית מחיצות באזורים רטובים,
לרבות הברזל לזיון והתחברות לרצפת הבטון
ע"י קידוח בקוטר  8מ"מ והחדרת קוצים
בקוטר  8מ"מ מרוחים בדבק אפוקסי כל 50
ס"מ.

מ"ק

5.00

2.00

1.00

סה"כ  02.06עבודות בטון  -יציקות בינים שונות) .להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר )להעברה לדף ריכוז(

פרק  04עבודות בנייה
תת פרק  04.01עבודות בנייה
 04.01.0010מחיצות בלוקי בטון חלולים ) 3חורים( בעובי
 10ס"מ לרבות חגורות בטון אופקיות,
אנכיות ,הקפיות ,שטרבות ,זיון החגורות,
עיגון לקיים באמצעות קוצים וכו'.

מ "ר

 04.01.0030קירות בלוקי בטון חלולים ) 4חורים( בעובי
 20ס"מ לרבות חגורות בטון אופקיות,
אנכיות ,הקפיות ,שטרבות ,זיון החגורות,
עיגון לקיים באמצעות קוצים וכו'.

מ "ר

750.00

100.00

סה"כ  04.01עבודות בנייה )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  04עבודות בנייה )להעברה לדף ריכוז(

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ008/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'008 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  05עבודות איטום
תת פרק  05.01עבודות איטום
 05.01.0010איטום רצפה באיזורים רטובים ב 2-שכבות
"סיקה טופ  "107תוצרת חב' " "SIKAאו ש"ע
בכמות  1.5ק"ג/מ"ר בכל שכבה לרבות הכנת
השטח ע"י ניקוי הבטון ,סתימת חורים,
החלקת הבטון ,רולקות בטון בחתך משולש
 6/6ס"מ ,פריימר וכו' .המחיר כולל עליה על
הקירות בהיקף האזור האטום עד לגובה 20
ס"מ .המדידה נטו בין קירות .הכל כמפורט
במפרט המיוחד.

מ "ר

 05.01.0020איטום קירות מקלחון ב 2-שכבות "סיקה טופ
 "107תוצרת חב' " "SIKAאו ש"ע בכמות 1.5
ק"ג/מ"ר בכל שכבה לרבות הכנת השטח ע"י
ניקוי פני הקיר ,סתימת חורים ,החלקת הקיר,
פריימר וכו' .הכל כמפורט במפרט המיוחד
ובהתאם להנחיות היצרן.

מ "ר

 05.01.0030איטום קורות יסוד בהיקף המבנה בצידן
החיצוני בשתי שכבות "טורוסיל" בעובי כולל
מינימלי של  1מ"מ .כל שכבה בגוון אחר.

מ "ר

 05.01.0040איטום גגות בשתי שכבות של יריעות
ביטומנית משוכללת בעובי  4+5מ"מ משופרות
בפולימר  SBSלרבות פריימר .היריעה
העליונה בגמר עליון שבבי אבן מוטבעים .הכל
כמפורט במפרט המיוחד.

מ "ר

560.00

 05.01.0050איטום רולקות כמפורט במפרט המיוחד.

מטר

130.00

 05.01.0060סרגל אלומיניום לקיבוע היריעות למעקות הגג
לרבות סתימה במסטיק .

מטר

130.00

 05.01.0070איטום חזיתות מתחת לחיפויים קשיחים
בחזיתות )כגון ,HPL :אלוקובונד וכו'( בשתי
שכבות סיקה טופ  107בכמות  1.5ק"ג/מ"ר
בכל שכבה .הביצוע בכל שכבה בגוון אחר.
הכל קומפלט עד לגמר מושלם ואטום.

מ "ר

40.00

45.00

80.00

730.00

סה"כ  05.01עבודות איטום )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  05עבודות איטום )להעברה לדף ריכוז(

פרק  06נגרות אומן ומסגרות פלדה
תת פרק  06.01נגרות אומן
 06.01.0010דלת עץ חד כנפית במידות  100/210ס"מ,
מטיפוס נ 1-ברשימה.

יח'

10.00

להעברה בתת פרק 06.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ009/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'009 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 06.01.0020דלת עץ חד כנפית במידות  100/210ס"מ,
מטיפוס נ 1*-ברשימה.

יח'

 06.01.0030דלת הזזה חד כנפית במידות  100/210ס"מ,
מטיפוס נ 2-ברשימה.

יח'

1.00

 06.01.0040דלת עץ חד כנפית במידות  100/210ס"מ,
מטיפוס נ 3-ברשימה.

יח'

4.00

 06.01.0050דלת עץ חד כנפית במידות  90/210ס"מ,
מטיפוס נ 4-ברשימה.

יח'

3.00

 06.01.0060דלת עץ חד כנפית במידות  110/210ס"מ,
מטיפוס נ 5-ברשימה.

יח'

8.00

 06.01.0070דלת הזזה חד כנפית במידות  100/210ס"מ,
מטיפוס נ 6-ברשימה.

יח'

1.00

 06.01.0080דלת עץ חד כנפית במידות  90/200ס"מ,
מטיפוס נ 7-ברשימה.

יח'

1.00

 06.01.0090ארון במידות  96/210/50ס"מ ,מטיפוס נ.מ1-.
ברשימה.

יח'

1.00

1.00

 06.01.0100ארון שרותים תחתון במידות  136/50/50ס"מ
לרבות משטח אורטגה במידות  136/50ס"מ
בגוון לבחירת האדריכל .המחיר כולל פנל
אורטגה אחורי בגובה  10ס"מ ,כיור אינטגרלי
יצוק ,מראה קריסטלית במידות  136/60ס"מ
וכן את כל העיבודים הדרושים במשטח השיש.
הכל קומפלט מטיפוס נ.מ 2-.ברשימת הנגרות .קומפ'

1.00

 06.01.0110יחידת  BIאנכית במידות  70/210/60ס"מ
וארון מטבח תחתון במידות 325+85/90/60
ס"מ לרבות משטח אורטגה במידות
 325+155/60ס"מ בגוון לבחירת האדריכל.
המחיר כולל חיפוי קיר אחורי בשיש אורטגה
כנ"ל בגובה  120ס"מ ,את כל העיבודים
הדרושים במשטח השיש וכן כיור יצוק והכנה
לברז ולמתקן סבון נוזלי ,הכל קומפלט מטיפוס
קומפ'
נ.מ 3-.ברשימת הנגרות.

1.00

להעברה בתת פרק 06.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ010/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'010 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 06.01.0120יחידת  BIאנכית במידות  70/180/60ס"מ
וארון מטבח תחתון במידות  210/90/60ס"מ
לרבות משטח אורטגה במידות  280/60ס"מ
בגוון לבחירת האדריכל .המחיר כולל חיפוי קיר
אחורי בשיש אורטגה כנ"ל בגובה  90ס"מ ,את
כל העיבודים הדרושים במשטח השיש וכן כיור
יצוק והכנה לברז ולמתקן סבון נוזלי ,הכל
קומפ'
קומפלט מטיפוס נ.מ 4-.ברשימת הנגרות.

1.00

 06.01.0130ארון שרותים תחתון במידות  141/50/50ס"מ
לרבות משטח אורטגה במידות  141/50ס"מ
בגוון לבחירת האדריכל .המחיר כולל פנל
אורטגה אחורי בגובה  10ס"מ ,כיור אינטגרלי
יצוק ,מראה קריסטלית במידות  141/60ס"מ
וכן את כל העיבודים הדרושים במשטח השיש.
הכל קומפלט מטיפוס נ.מ 5-.ברשימת הנגרות .קומפ'

1.00

קומפ'

1.00

 06.01.0150ארון במידות  110/210/56ס"מ )ללא דלתות(.
הכל קומפלט מטיפוס נ.מ 7-.ברשימת הנגרות .קומפ'

1.00

 06.01.0160ארון במידות  237/210/40-60ס"מ )ללא
דלתות( .הכל קומפלט מטיפוס נ.מ 8-.ברשימת
קומפ'
הנגרות.

1.00

 06.01.0170שולחן מוקד במידות  390/73/80ס"מ .הכל
קומפלט מטיפוס נ.מ 9-.ברשימת הנגרות.

קומפ'

1.00

 06.01.0180שולחן חדר ישיבות ראשי .הכל קומפלט
מטיפוס נ.מ 10-.ברשימת הנגרות.

קומפ'

1.00

 06.01.0140ארון במידות  276/90/50ס"מ .הכל קומפלט
מטיפוס נ.מ 6-.ברשימת הנגרות.

סה"כ  06.01נגרות אומן )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  06.02מסגרות פלדה
 06.02.0010חלון הדף במידות  100/100ס"מ ,מטיפוס מ1-
ברשימה.

יח'

10.00

 06.02.0020חלון הדף במידות  100/100ס"מ ,מטיפוס מ2-
ברשימה.

יח'

11.00

 06.02.0030דלת הדף חד כנפית במידות  90/210ס"מ,
מטיפוס מ 3-ברשימה.

יח'

1.00

 06.02.0040דלת הדף רסיסים חד כנפית במידות 140/210
ס"מ ,מטיפוס מ 4-ברשימה.

יח'

1.00

להעברה בתת פרק 06.02
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ011/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'011 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 06.02.0050דלת הדף רסיסים חד כנפית במידות 140/210
ס"מ ,מטיפוס מ 5-ברשימה.

יח'

1.00

 06.02.0060צינור אוויר בקוטר " ,8מטיפוס מ 6-ברשימה.

יח'

1.00

 06.02.0070צינור אוויר בקוטר " ,8מטיפוס מ 7-ברשימה.

יח'

2.00

 06.02.0080צינור אוויר בקוטר " ,8מטיפוס מ 8-ברשימה.

יח'

1.00

 06.02.0090דלת אש חד כנפית במידות  100/210ס"מ,
מטיפוס מ 9-ברשימה.

יח'

1.00

 06.02.0100דלת הדף רסיסים דו כנפית במידות 250/210
ס"מ ,מטיפוס מ 10-ברשימה.

יח'

1.00

 06.02.0110שרותים כימיים מתוצרת PORTA POTTI
המשווקים ע"י "תעשיות בית אל  -תיבת נח"
הכוללים חלק עליון המשלב אסלה עם מיכל
שטיפה במים נקיים ,בעל מושב עם מכסה
הניתנים להסרה ,ומשאבה ידנית לשטיפת
האסלה אחרי השימוש וחלק תחתון המהווה
מיכל שופכין ,אותו ניתן לרוקן באמצעות
זרבובית ההרקה שלו.

קומפ'

 06.02.0120מיכל מים בנפח  75ליטר לרבות אלמנט
נשיאה קונסטרוקטיבי וברז) .לממ"מ(

קומפ'

 06.02.0130מערכת סינון אוויר )אב"כ( תלויה לממ"מ
תוצרת חב' תעשיות בית אל זכרון יעקב או
ש"ע ,דגם תיבת נח .ספיקת אוויר המפוח:
 300מקל"ש ,כולל התחברות לשסתום כניסה,
כולל שסתום הדף בקיר נגדי וכל הנדרש
לפעולה תקינה של יח' זו .הכל קומפלט

קומפ'

1.00

1.00

1.00

סה"כ  06.02מסגרות פלדה )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  06.03שילוט
הערה :כל השלטים יבוצעו בהתאם להנחיות
האדריכל וכמפורט בתכ' בטיחות.
 06.03.0010שלט "הצעת שירות מהצוות".

יח'

1.00

 06.03.0020שלט הכוונה לשירותי נכים בגובה מינימלי 15
ס"מ.

יח'

4.00

 06.03.0030שלטי יעוד חדרים.

יח'

30.00

להעברה בתת פרק 06.03
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ012/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'012 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 06.03.0040שלטי "יציאה" מפרספקס ,מוארים ,תלויים
מהתקרה.

יח'

5.00

סה"כ  06.03שילוט )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  06נגרות אומן ומסגרות פלדה )להעברה לדף ריכוז(

פרק  07מתקני תברואה )מבנה(
תת פרק  07.01אספקת מים קרים  /חמים
המחיר כולל אספקה והתקנת החומר  ,מחירי
הצנורות והאביזרים המונחים בקרקע ,
כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל
סוגי הקרקע .2 .כל המחירים של חלקי
המתכת הגלויים כוללים את הצביעה
 07.01.0010צנורות מגולבנים סקדיול  40ללא תפר
בקוטר " 2למים קרים )עמדות אש  /מי
שתייה( מותקנים גלויים תלויים סמויים או
במילוי ,מחוברים בהברגות לרבות ספחים
ועטיפת בטון חציבות וחפירה .

מטר

40.00

 07.01.0020כנ"ל אך קוטר  3אינש .

מטר

10.00

 07.01.0030הספקה והנחת קו מים מצינור פלסטי דגם
מולטיגול למים קרים וחמים מותקן בתוך
הקירות  ,גלוי ומתחת לרצוף בקוטר  16מ"מ
כולל כל האביזרים והעבודות הדרושות בתוך
שרוול בשלמות .

מטר

60.00

 07.01.0040כנ"ל אך צינור קוטר ) 20 , 25מ"מ( מולטיגול

מטר

180.00

 07.01.0050כנ"ל אך צינור קוטר )32מ"מ( מולטיגול

מטר

50.00

 07.01.0060בידוד ענביד בעובי  19מ"מ לצנרת מים
חמים בקוטר " 1" - 3/4" -1/2כולל עטיפת
סרט פלסטי .

מטר

 07.01.0070עמדת כבוי אש תקנית מותקנת בארון כ"א
כולל ברז שריפה " 2עם מצמד שטורץ 2 ,
זרנוקים בקוטר " 2באורך  15מ' עם מצמד
שטורץ מזנק סילון /ריסוס " 2עם ברז כדורי
כולל גלגלון עם צנור גמיש פלסטי או גומי
בקוטר " 3/4ובאורך  30מ' מותקן על תוף עם
זרוע מסתובבת כולל מזנק סילון ריסוס קוטר
" 1ברז כדורי ".1

קומפ'

 07.01.0080מטפה כבוי אש יבשה  6ק"ג .

יח'

130.00

2.00
2.00

סה"כ  07.01אספקת מים קרים  /חמים )להעברה לדף ריכוז(

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ013/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'013 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  07.02מערכת דלוחין ושופכין
 07.02.0010צנורות שופכין מפוליאתילן בצפיפות גבוהה
) (H.D.P.E.גברית מותקנים גלויים  ,סמויים
או במילוי לרבות ספחים  ,קשתות  ,ניפלים ,
מופות  ,איפסלון  ,קוטר " + 4עטיפת בטון

מטר

 07.02.0020צנורות שופכין מפוליאתילן בצפיפות גבוהה
) (H.D.P.E.גברית מותקנים גלויים  ,סמויים
או במילוי לרבות ספחים  ,קשתות  ,ניפלים ,
מופות  ,איפסלון  ,קוטר " + 6עטיפת בטון

מטר

 07.02.0030צנורות  H.D.P.Eלשפכים חמים )דלוחין(
וניקוז מ"א בקוטר )  ( -40 32לרבות ספחים
 ,קשתות  ,ניפלים  ,מופות  ,איפסלון  ,תוצרת
לפיסקי או שוו"ע  +עטיפת בטון ו/או תלוי
כולל אביזרים .

מטר

 07.02.0040כנ"ל אך בקוטר  50מ"מ  H.D.P.Eלרבות
ספחים  ,קשתות  ,ניפלים  ,מופות  ,איפסלון
 +עטיפת בטון ו/או תלוי כולל אביזרים .

מטר

140.00

 07.02.0050כובע אויר פי.וי.סי.בקוטר ". 4

יח'

5.00

 07.02.0060מחסום רצפה ,מחסום תופי ,קופסת ביקורת
רגילה בקוטר  100/50מ"מ עשויים מ-
 H.D.P.Eלרבות מסגרת מרובעת ורשת או
מכסה מוברג מפליז או נירוסטה לבחירת
האדריכל.

יח'

 07.02.0070כנ"ל אך קופסת בקורת נופלת ". 4"/4

יח'

70.00

20.00

70.00

20.00
11.00

סה"כ  07.02מערכת דלוחין ושופכין )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  07.03קבועות תברואיות
הערה :מחיר סוללה ו/או ברז ו/או מזרם
להתקנה מעל הכיור או שיש בעמידה -
לרבות ברז /ברזי "ניל" עם צינור גמיש
משוריין ,וכל הנדרש לשם התקנה מושלמת
הערות (.1) :כל הכלים הסניטריים מחרס
יהיו מסוג א'  ,יש לאשר סוג כלים סניטרים
אצל אדריכל/מפקח .
 07.03.0010התקנה בלבד לכיור מטבח  /נטילת ידיים
בהתקנה שטוחה ו/או תלוי  /כיורים יצוקים
המשולבים במשטחי אורטגה  ,מכל סוג ובכל
גודל )המסופק ע"י אחירים( כולל אספקה
והתקנת סיפון תקני תוצרת לפסקי או ש"ע ,
מותקן מושלם .

יח'

9.00

להעברה בתת פרק 07.03
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ014/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'014 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 07.03.0020אספקה והתקנה ברז פרח מצדה ברז מטבח
 90מעלות פיה עגולה ארוכה מסתובבת
תוצרת חמת מק"ט  , 305252לרבות אספקה
והתקנה ברזי ניל  +כל חומר העזר להשלמת
ההתקנה .

יח'

 07.03.0030סוללה למים קרים  /חמים  ,תוצרת חמת
מצופה כרום  ,מותקן מושלם עם כל
האביזרים.

יח'

 07.03.0040כיור נכים תוצרת ויטרה ,כיור רחצה 50/40
ס"מ טורקואז  ,מק"ט , 553507, VITRA
צבע פרגמון  /לבן מושלם עם כל האביזרים
וסיפון ,או שווה ערך.

יח'

 07.03.0050סוללה פרח לכיור נגיש )לאנשים עם
מוגבלות(  ,עם פיה קצרה קבועה וידית
מרפק מק"ט  300841אוורסט דוגמת "חמת"
או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות
ברזי ניל וכל חומרי העזר .

יח'

 07.03.0060אספקה והתקנה אסלה תלויה תוצרת ויטרה
דגם  S20קצרה  ,כככולל מושב ומכסה
טיפוס כבד עם צירי מתכת מצופים כרום ,
כולל מיכל הדחה Kombifix element
 GEBERITלקיר בלוק דגם  UP182דו
כמותי  6/9ליטר כולל התקנה ויציקת בטון
לפי הוראות יצרן וכל אביזרי העזר הנדרשים
 +לחצנים תואמים  GEBERITדגם
 DELTA50מצופים כרום  ,מותקן מושלם +
יציקת בטון לכל מיתקן מיכל ההדחה לכל
גובהו .

יח'

 07.03.0070אספקה והתקנה אסלת נכים 220309 -
 , DURAVITכולל מושב ומכסה טיפוס כבד
עם צירי מתכת מצופים כרום  ,כולל מיכל
הדחה  GEBERIT Duofix elementלקיר
בלוק דגם  82UP1דו כמותי  6/9ליטר כולל
התקנה ויציקת בטון לפי הוראות יצרן וכל
אביזרי העזר הנדרשים  +לחצנים תואמים
 GEBERITדגם  DELTA50מצופים כרום ,
מותקן מושלם  +יציקת בטון לכל מיתקן מיכל
ההדחה לכל גובהו .

יח'

2.00

 07.03.0080ברזי ניתוק " 3/4בקיר או בחלל התקרה ,
מותקן מושלם .

יח'

12.00

 07.03.0090ברזי ניתוק " 1בקיר או בחלל התקרה ,
מותקן מושלם .

יח'

4.00

3.00

6.00

2.00

2.00

4.00

להעברה בתת פרק 07.03
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ015/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'015 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 07.03.0100דוד חשמלי  150ל' תוצרת כרומוגן כולל כל
האביזרים הדרושים ,שסתום על חוזר תוצרת
"כרומוגן" ברז בטחון,משפך לניקוז ברז
הביטחון וכל האביזרים הדרושים גוף חימום
 3קו"ט חימום מהיר  +ברז הידרוטרמי
להגבלת טמפ'  45מעלות מים רותחים +
קולט שמש נחושת  6169קק"ל מתאים
תוצרת כרומוגן +חיבורי צנרת בגג .

קומפ'

 07.03.0110אינטרפוץ  3דרך למקלחון הכולל :גוף פנימי
 +כיסוי חיצוני למערכת קיר  3דרך  .כדוגמת
"חמת" מסדרת "אוורסט" .או שווה ערך +
צינור גמיש .

יח'

1.00

3.00

סה"כ  07.03קבועות תברואיות )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  07.04ניקוז מי גשם
 07.04.0010צנורות שופכין מפוליאתילן בצפיפות גבוהה
) (H.D.P.E.גברית מותקנים גלויים,סמויים
או במילוי לרבות ספחים ,קוטר " 4כולל
עטיפת בטון .

מטר

 07.04.0020קולט מי גשם תוצרת דלמר נקז דלביט S15
."4

יח'

5.00

 07.04.0030מוצא מרזב תחתון מפלדה קוטר ".4

יח'

5.00

 07.04.0040אגנית מבטון טרומית ליד מוצא מרזב
"מקובע ומבוטן בתוך שבילים במפלס החצר"

יח'

30.00

5.00

סה"כ  07.04ניקוז מי גשם )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  07מתקני תברואה )מבנה( )להעברה לדף ריכוז(

פרק  08עבודות חשמל
תת פרק  08.01לוחות חשמל
הערות:
א .לוחות החשמל יבנו לפי תקן ישראלי
 61439ע"י יצרן מאושר ע"י מכון התקנים
ויצרן מקור ב.כושר ניתוק של המאמ"תים
יהיה  10KAלפי תקן .IEC 898
ג .עבור מפסקי זרם
חצי-אטומטיים יש להבטיח שכושר הניתוק
יהיה ICS=ICU
 08.01.0010מאמ"ת חד פאזי עד 10KA , 1X25A

יח'

170.00

להעברה בתת פרק 08.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ016/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'016 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.01.0025מאמ"ת דו קוטבי עד ,10KA, 2X25Aאו
.1X25A+N

יח'

5.00

 08.01.0030מאמ"ת תלת פאזי עד .10KA ,3X25A

יח'

18.00

 08.01.0035מאמ"ת תלת פאזי .10KA ,3X40A

יח'

15.00

 08.01.0045תוספת לאחד המאמ"תים הנ"ל עד 3X40A
עבור סליל הפלה ומגע עזר.

יח'

2.00

 08.01.0050תוספת לאחד המאמ"תים הנ"ל עד 3X25A
עבור מנעול בלוח.

יח'

2.00

 08.01.0060ממסר פחת .TYPE'A' ,30mA ,4X25A

יח'

2.00

 08.01.0065ממסר פחת .TYPE'A' ,30mA ,4X40A

יח'

12.00

 08.01.0070מגען תלת פאזי עד  AC1 ,3X25Aכולל בלוק
מגעי עזר.

יח'

2.00

 08.01.0075מגען תלת פזי  ,AC3 ,3X25Aכולל בלוק
מגעי עזר.

יח'

2.00

 08.01.0080מגען תלת פזי  ,AC3 ,3X32Aכולל בלוק
מגעי עזר.

יח'

3.00

 08.01.0085מגען תלת פזי  ,AC3 ,3X40Aכולל בלוק
מגעי עזר.

יח'

3.00

 08.01.0095ממסר צעד  2מגענים.

יח'

6.00

 08.01.0110מנתק בעומס כנ"ל אך N.O +N.C ,2X16A
 +מגעי עזר .N.O 24V

יח'

2.00

 08.01.0115לחצן פיקוד תלת קוטבי.

יח'

1.00

 08.01.0120נורת סימון מטיפוס  LEDכולל נגד הפלת
מתח.

יח'

12.00

 08.01.0125מפסק פיקוד פקט  3 1X10Aמצבים.

יח'

1.00

 08.01.0130מפסק פיקוד פקט  4 ,1X10Aמצבים.

יח'

5.00

 08.01.0135מנתק בעומס 3 3X25A ,מצבים.

יח'

1.00

 08.01.0145ממסר פיקוד  4 230Vמגעים.

יח'

1.00

 08.01.0165מבטיח כנ"ל אך נתיכים זעירים 3X2A

יח'

3.00

להעברה בתת פרק 08.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ017/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'017 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.01.0175רב מודד דיגטלי לזרם מתח הספק שיא
ביקוש כולל כופל הספק דגם EH
 SATEC135כולל משני זרם עבורו עד
 3X400/5Aכולל כרטיס תקשורת
 MODBUSמתואם למערכת בקרה מבנה.

יח'

 08.01.0180רב מודד דיגטלי לזרם מתח הספק שיא
ביקוש כולל כופל הספק דגם EH
 SATEC135כולל משני זרם עבורו עד
 3X100/5Aכולל כרטיס תקשורת
 MODBUSמתואם למערכת בקרה מבנה.

יח'

 08.01.0190מפסק זרם חצי אוטומטי עד 25KA ,3X80A
להגנת מנוע .כולל הגנה טרמית מתכווננת,
הגנה מגנטית מיועדת להגנת מנוע כולל
בלוק מגעי עזר דגם  N.S.Xשל שניידר.

יח'

4.00

 08.01.0200מפסק זרם חצי אוטומטי כנ"ל אך ,3X100A
.(ICS=ICU) 25KA

יח'

5.00

 08.01.0205מפסק זרם חצי אוטומטי כנ"ל אך 3X160A
 ,(ICS=ICU) 25KA,הגנה אלקטרונית
והגנה מגנטית מיידית,הגנה מגנטית מושהת
 L.S.Iתוצרת שניידר או שו"ע.

יח'

 08.01.0210מפסק זרם חצי אוטומטי כנ"ל עד ,3X400A
 ,(ICS=ICU) 36KAהגנה אלקטרונית והגנה
מגנטית מיידית,הגנה מגנטית מושהת L.S.I
תוצרת שניידר או שו"ע.

יח'

5.00

 08.01.0220תוספת למחיר המפסק הנ"ל עד 3X250A
עבור סליל הפלה ובלוק מגעי עזר.

יח'

9.00

 08.01.0225תוספת למחיר המפסק הנ"ל עד 3X400A
עבור סליל הפלה ובלוק מגעי עזר.

יח'

5.00

 08.01.0230מנוע דריכה אורגנלי למפסק עד 3X400A
כולל סלילי הפעלה והפסקה.

יח'

5.00

 08.01.0250רביעית מגיני ברק כולל נתיכי הגנה עבורם
 CLASS B+C 15KAתוצרת  DEHNדגם
VENTILLE

יח'

 08.01.0265מפסיק זרם חצי אוטומט עד  3X6Aזרם קצר
 36KAדוגמאת  PKZM-10של מולר כולל
בלוק מגעי עזר וכן יחידת התנגדות.

יח'

12.00

 08.01.0275שנאי פיקוד יצוק  150VA ,230/24Vיצוק
תוצרת .LEGRAND

יח'

1.00

1.00

1.00

2.00

3.00

להעברה בתת פרק 08.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ018/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'018 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.01.0280מערכת החלפה במפסקים אוטמטית ל2-
מפסקים ממונעים לפי סכמה חד קווית וכן
פיקוד של  2מונעים נוספים ,כולל בקרים
מתוכנתים עם כניסות יציאות כנדרש ,מערכת
 UPSבוררים יד-אוט' ממסרי חוסר מתח
,מערכת חיבור חשמלית וכל רכיבי או עבודה
הנדרשת לביצוע מערכת החלפה לפי הנחיות
מתכנן )באחריות הקבלן התאמת סכמת
חיבורים לפסקים המוצעים(.

קומפ'

 08.01.0285ממשק הפעלה ל  8התראות להתקנה על פס
דין עם חיבור המתח וקבלת התראות
ממערכת גילוי אש ,כולל יציאת מגע יבש
מחליפות כולל מנורת סימון אדומה להתראה,
דוגמת  B-8ISO-556תוצרת חברת,PSK :
ספק :מצ"ג בקרה.

יח'

 08.01.0295ממשק הפעלה להתראות כנ"ל אך ל12 -
יציאות מגע יבש מחליף ,דגם :
ISO-556B-12

יח'

2.00

 08.01.0300ממסר חוסר מתח או פזה ,תלת פזי כולל
אפשרות כיול ,נורות סימון ומגע יבש כפול.

יח'

4.00

 08.01.0305מבנה לוחות חשמל מתח נמוך  Aלהתקנה
בבניין מרכז הפעלה לפי תוכנית העמדה
וסכמה חד קוית בנוי מפח דקופירט  2מ"מ
צבוע באפוקסי בתנור להעמדה על הרצפה
בעומק מינמלי של  50ס"מ לפחות ,פסי
צבירה  3X125Aלפי תוכנית אטום IP30
כולל תא פינתי ,דלתות מלאות בחזית פנלים
כולל הרכבת הציוד ,חיווט ,פסי צבירה,
שילוט ,מהדקים,פלטות פנימיות ,הכנה
לחבור פס צבירה בחלק העליון של הלוח וכל
החומרים והעבודות הנדרשים להשלמת
הלוח קומפלט כולל כל העבודות וההתאמות
לחיבור תעלת פסי צבירה .הלוח יעמוד
בדרישות תקן ישראלי  61439ויורכב ע"י
מפעל לוחות מאושר ומוסמך ע"י מכון
התקנים ויצרן מקורי של הלוח רמת מידור
 2Bדוגמאת X-ENERGY :של מולר
או ARTUשל  ABBאו  ELSTEELשל
שניידר  .מדידת הלוחות לפי מ"ר חזית לוח.

מ "ר

2.50

 08.01.0330מבנה כנ"ל אך עבור לוחות מ"מדים
מפוליאסטר דוגמת FGI :של HUGER

קומפ'

1.00

1.00

1.00

להעברה בתת פרק 08.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ019/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'019 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.01.0335מבנה לוחות חשמל כנ"ל אך מארונות
פוליאסטר משוריין  IP65לזרם עד 400A
להתקנה על הגג עבור הזנות ציוד מזוג אויר .

קומפ'

 08.01.0345הובלה ממפעל היצרן ,הרכבה ,התקנה וחיווט
מושלמים של לוח ראשי בניין מרכז הפעלה
) (Aעל כל חלקיו בארון החשמל כמפורט
בתוכנית כולל לרבות כל קווי ההזנה,
המעגלים והפיקוד קומפ' .המחיר כולל גם
חבור  2תעלות פסי צבירה באמצעות
שושנות אורגנלית בשטח באופן מושלם
קומפלט.

קומפ'

1.00

 08.01.0360הובלה והתקנה לוח חלוקה בתוך גומחה.

קומפ'

1.00

 08.01.0365הובלה והתקנה לוח חלוקה גנרטור.

קומפ'

1.00

 08.01.0370גומחת  Zבטון עבור פילר מונים ונתיכים של
ח"ח  +מפסקים ,במידות  90/50ס"מ
ובמידות  100/50וגובה של  310ס"מ משני
צדדים לרבות חפירה והתקנה.בהתאם לפרט
המצורף בתוכניות.

יח'

 08.01.0375גומחת בטון עבור לוח חלוקה גנרטור,
במידות  120/50ס"מ וגובה של  280ס"מ
לרבות חפירה והתקנה.

יח'

2.00

1.00

1.00

סה"כ  08.01לוחות חשמל )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  08.02נקודות ואינסטלציה
חשמלית
 08.02.0005נקודת מאור בכבל  1.5 N2XYממ"ר )חד
פזית או תלת פזית( או מוליכים מושחל
בצינור מריכף )חסין אש( או מונח בתעלה
מלוח חשמל כולל תעלה פלאסטית במידות
עד  3X2.5ס''מ או צינור מרירון כלולים
במחיר הנקודה  ,כולל חלקה בקו המחלק
החל מלוח החשמל ,קופסאות הסתעפות.
סיום במפסק מאור )יחיד או כפול( להתקנה
תה"ט דגם שניידר אלגרו או גוויס.

נק'

240.00

 08.02.0010תוספת למחיר הנק .הנ"ל עבור מפסקי אטום
למים.

נק'

10.00

 08.02.0015תוספת למחיר הנק .הנ"ל עבור זוג מפסקי
חילוף.

נק'

5.00

להעברה בתת פרק 08.02
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ020/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'020 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.02.0025נקודת לחצן הדלקת מאור באמצעות קו
 5X1.5N2XYממ"ר מושחל בצינור חסין אש
 16מ"מ .מהלוח כולל קופסאת הסתעפות
סיום בלחצן מואר שניידר אלגרו או גוויס.

נק'

 08.02.0030נקודת חיבור קיר בכבל  3X2.5 N2XYממ"ר
או מוליכים מושחלים בצינור מריכף )חסין אש
במידה ונדרש( או מונח בתעלה מלוח
החשמל ,כולל תעלה פלסטית במידות עד
 3X2.5ס"מ או צינור מרירון כלולים במחיר
הנקודה  ,כולל חלקה בקו המחלק החל מלוח
החשמל ,קופסאות הסתעפות .סיום בשקע
ישראלי  16אמפר להתקנה תח"הט דגם
שניידר אלגרו או גוויס.

נק'

220.00

 08.02.0035תוספת למחיר הנק .הנ"ל עבור שקע צמוד
נוסף.

נק'

350.00

 08.02.0040תוספת למחיר הנק .הנ"ל עבור שקע אטום
למים  IP55עם מכסה הרמטי.

נק'

15.00

 08.02.0055תוספת למחיר נק' חבור קיר כולל מחיר 6
שקעים חשמל 2 +שקעי  2 + UPSשקעי
תקשורת כולל מתאמי גווס להתקנת שקעים
 RJ45ע"י אחרים כולל מסתמים ל  2נקודות
שילוב כל הנקודות ביחידת שקעים אחת
המהווה עמדת עבודה להתקנה שקועה בקיר
גבס או בלוקים או בטון מיועדת ל  20מודול
) 10שקעים( תוצרת ניסקו או עדה פלסט,
כולל מחיצות פנימיות אופקיות ואנכיות לפי
דרישת חברת החשמל ואביזרים תקניים
קומפ'.

יח'

 08.02.0060תוספת למחיר נק' חבור קיר כולל מחיר 4
שקעים חשמל  2 +שקעי תקשורת כולל
מתאמי גווס להתקנת שקעים  RJ45ע"י
אחרים כולל מסתמים ל  2נקודות שילוב כל
הנקודות ביחידת שקעים אחת המהווה
עמדת עבודה להתקנה שקועה בקיר גבס או
בלוקים או בטון מיועדת ל  12מודול )6
שקעים( תוצרת ניסקו או עדה פלסט ,כולל
מחיצות פנימיות אופקיות ואנכיות לפי
דרישת חברת החשמל ואביזרים תקניים
קומפ'.

יח'

17.00

42.00

1.00

להעברה בתת פרק 08.02
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ021/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'021 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.02.0070תוספת כנ"ל למחיר נק' חיבור קיר ונקודות
התקשורת עבור שילובם באביזר שקעים
להתקנה שקועה בריהוט כולל  4שקעי חשמל
 2 ,שקע תקשורת ,ומקום שמור לאביזר
 HDMIושקע למקריפון סכ"ה  12מודול )6
שקעים( כולל מכסה  IP65עם יציאת כבלים
תוצרת אקרמן )יבואן :אמבל(.

יח'

 08.02.0075תוספת למחיר נק .חיבור קיר עבור שקע
בצבע כחול עבור מע' ) U.P.Sלשקעים
בודדים לא כולל עמדות(.

נק'

10.00

 08.02.0080תוספת למחיר נק .חיבור קיר עבור שקע
אטום למים ומשוריין למפוח בממ"ד.

נק'

1.00

 08.02.0105נקודה למזגן מפוצל  16Aבאמצעות כבל
 3X2.5N2XYממ"ר מושחל בצינור מריכף
 25מ"מ חסין אש קו ישיר מהלוח סיום בשקע
חד פזי פינים עגולים .16A

נק'

 08.02.0110נק' לדוד מים חשמלי ע"י כבל 3X2.5N2XY
ממ"ר מושחל בצינור מריכף  25מ"מ או
בתעלה פלסטית  3X2.5ס"מ קו ישיר
מהלוח כולל אביזר )מפסק דוקרטיבי
 2X16Aעם נורת סימון( סיום בהספק בטחון
דוקרטיבי צמוד לדוד ,כולל חיבור הדוד ,
קומפ' .

נק'

 08.02.0115נק' הכנה לטלויזיה או טלפון  IPאו מחשב,
עשויה צינור מריכף  25מ"מ חסין אש או
צינור מרירון גלוי עם חוט משיכה מותקן סמוי
בקירות ובתקרה קו ישיר מתעלת רשת עד
לנקודה .סיום בקופסה אביזר גוויס מלבנית
שקועה בקיר לפי הנחית המתכנן.

נק'

 08.02.0120נק' הכנה לחיבור  HDMIבצינור  50מ"מ
חסין אש עם חוט משיכה ,קו ישיר מהנקודה
עד ליציאה לפי תוכנית כולל הכנה לכניסה
לקופסאת שקעים .

נק'

 08.02.0125נקודה עבור גלאי נפח או מערכת אזעקה או
בקרת כניסה בצינור  20מ"מ חסין אש עם
חוט משיכה.

נק'

 08.02.0130נקודת הכנה כנ"ל אך לטרמוסטט מזוג אוויר
ע"י צינור  25מ"מ עד ליחידה מעל התקרה
האקוסטית כולל צינור  25מ"מ מריכף
מהיחידה פנימית עד ללוח הפעלה.

נק'

7.00

20.00

1.00

150.00

15.00

25.00

25.00

להעברה בתת פרק 08.02
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ022/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'022 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.02.0135נק' הזנה למפוח יניקה עשויה כבל
 3X2.5N2XYמושחל בצינור מריכף  25מ"מ
חסין אש או בתעלה קו ישיר מהלוח בגג
ומסתיים במפסק בטחון  2X16Aצמוד
ליחידה) .באחריות הקבלן מדידת מרחק של
תואי הכבל(.

נק'

 08.02.0170נקודת לחצן הפסקת חרום כללית ע"י כבל
 5X1.5NHXHבתעלה פלסטית  3X2.5ס"מ
מלוח החשמל סיום בלחצן חרום עם פטישון
ניפוץ דגם  XAS25Eשל טלמכניק או לחצן
פטריה ננעל .

נק'

 08.02.0180נק' הכנה למצלמה במעגל סגור ע"י צינור
מריכף  25מ"מ ,חסין אש עם חוט משיכה
מותקן סמוי בקירות ובתקרה קו ישיר
מהתה"ר/רכזת עד לנקודה .סיום בקופסה 55
שקועה בקיר )למחשב קופסאת עומק(.

נק'

 08.02.0185התקנת נקודות תקשורת קומפליט ,כולל
אספקת והשחלת כבל תקשורת מהריכוזים
ועד לנקודות קצה עם כבלים בודדים נחושת
) 1 (1000MHZג'יגה  CAT7תוצרת  3Mאו
טלדור ,העבודה תכלול סימון בשתי קצוות
וחיבור הכבל בשתי קצוותיו .לרבות  1אביזר
)שקע(  RJ45 CAT6Aמסוכך מתוצרת 3M
שיתאים לכל אביזר שיידרש וכולל מתאמים
ומסגרת לנקודות שיוכנו ע"י קבלן החשמל

נק'

 08.02.0190נק' טלפון מושלמת עשויה כבל  6גידים )3
זוגות( מושחל בצינור מריכף חסין אש בקוטר
 25מ"מ או צינור מרירון קו ישיר מהתה"ר /
מהתה"מ ומסתיימת באביזר בזק תקני
תחה"ט דגם שניידר אלגרו או גוויס.

נק'

 08.02.0200נק' הכנה למע' הגברה חדרי ישיבות ע"י
צינור מרירף חסין אש  20מ"מ עם חוט
משיכה מותקן סמוי בקירות ובתקרה קו ישיר
מקופסת ריכוז עד לרמקול סיום בקופסת 55
שקועה בקיר או בתקרה.

נק'

 08.02.0205כבל חשמל  3X1.5N2XYממ"ר מנחושת
מותקן לקיר או מושחל בצינור או מותקן
בתעלת כבלים פלסטית או מתכתית).
לכבלים שאינם כלולים במחירי הנקודות
ב לבד ( .

מטר

100.00

 08.02.0210כבל חשמל כנ"ל אך  5X1.5 N2XYממ"ר.

מטר

100.00

 08.02.0215כבל חשמל כנ"ל אך  7X1.5 N2XYממ"ר.

מטר

30.00

10.00

8.00

7.00

200.00

100.00

4.00

להעברה בתת פרק 08.02
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ023/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'023 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.02.0220כבל חשמל כנ"ל אך  3X2.5 N2XYממ"ר.

מטר

200.00

 08.02.0225כבל חשמל כנ"ל אך  5X2.5 N2XYממ"ר.

מטר

150.00

 08.02.0235כבל חשמל כנ"ל אך  5X6N2XYממ"ר.

מטר

70.00

 08.02.0240כבל חשמל כנ"ל אך  5X10 N2XYממ"ר

מטר

70.00

 08.02.0250כבל חשמל כנ"ל אך  3X35+16 N2XYממ"ר

מטר

180.00

 08.02.0265כבל חשמל כנ"ל אך 3X150+70 N2XY
ממ"ר

מטר

200.00

 08.02.0270כבל חשמל כנ"ל אך אלומיניום NA2XY
 3X240+120ממ"ר

מטר

50.00

 08.02.0285כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת חשוף שזור
בחתך  16ממ"ר

מטר

200.00

 08.02.0290כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת חשוף שזור
בחתך  25ממ"ר

מטר

100.00

 08.02.0295כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת חשוף שזור
בחתך  35ממ"ר

מטר

150.00

 08.02.0305כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת חשוף שזור
 70ממ"ר

מטר

100.00

 08.02.0315כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת חשוף שזור
בחתך 120ממ"ר

מטר

80.00

 08.02.0320כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת מבודד
בחתך  35ממ"ר.

מטר

100.00

 08.02.0325כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת מבודד
בחתך  120ממ"ר.

מטר

 08.02.0330כבל חשמל כנ"ל אך 3X1.5 NHXH-E90
ממ"ר חסין אש מנחושת מותקן לקיר או
מושחל בצינור או מותקן בתעלת כבלים
פלסטית או מתכתית

מטר

100.00

 08.02.0335כבל חשמל כנ"ל אך 5X1.5NHXH-E90
ממ"ר.

מטר

50.00

 08.02.0340כבל חשמל כנ"ל אך 3X2.5NHXH-E90
ממ"ר.

מטר

50.00

300.00

להעברה בתת פרק 08.02
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הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ024/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'024 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.02.0350כבל תקשורת מחשבים תקני  CAT7מותקן ,
מושחל ומחובר )לכבלים שאינם כלולים
במחירי נקודות מחשב בלבד( .

מטר

500.00

 08.02.0355השחלה בלבד של כבל תקשורת מכל סוג
שהוא מסופק ע"י המזמין .

מטר

500.00

 08.02.0360כבל טלפון או אנטרקום  3X2X0.6ממ"ר
עבור הזנת נקודות במעלית כולל מעטה
 NYYמושחל ומחובר.

מטר

200.00

 08.02.0365כבל טלפון תקני  10X2X0.6ממ"ר תקני
מושחל בצינור או מותקן בתעלה

מטר

100.00

 08.02.0370כבל כנ"ל אך  20X2X0.6ממ"ר.

מטר

100.00

 08.02.0375תעלת רשת מגולוונת בגלוון חם במידות
 10/8.5ס"מ מותקנת מתחת לתקרה כולל:
צמתים ,פינות,מיתלים  ,תומכים ,חזוקים
קומפ'.

מטר

20.00

 08.02.0380כנ"ל אך תעלה במידות  20/8.5ס"מ.

מטר

20.00

 08.02.0385כנ"ל אך תעלה במידות  30/8.5ס"מ.

מטר

70.00

 08.02.0390כנ"ל אך תעלה במידות  40/8.5ס"מ

מטר

70.00

 08.02.0400תעלת פח מגולוון בגלוון חם  2מ"מ עובי
במידות  10/6ס"מ מחוררת עם מכסה כולל:
צמתים ,פינות ,תומכים חזוקים הכל
אורגינאלי דוגמת OBO-BETTERMAN -
של לירד או יקיר או מולק לפי מידות.

מטר

10.00

 08.02.0410כנ"ל אך תעלה במידות  30/6ס"מ

מטר

10.00

 08.02.0415כנ"ל אך תעלה במידות  40/6ס"מ

מטר

10.00

 08.02.0425סולם כבלים לחיזוק כבלים מטיפוס כבד כולל
שלבים תוצרת  OBO-BETTERMANאו
יקיר או מולק לפידות מגולוון גילוון חם
ברוחב  40ס"מ מותקן מתחת לתקרה או
לקיר כולל מתלים ,זויות ,פניות הכול מושלם.

מטר

 08.02.0435צינור מריכף חסין אש בקוטר  20מ"מ
)לצנרת שאינה כלולה במחיר הנקודה( מותקן
ביציקה או מחוזק מעל תקרה אקוסטית כולל
חוט משיכה וקופסאות מעבר.

מטר

100.00

 08.02.0440צינור כנ"ל אך בקוטר  25מ"מ.

מטר

100.00

2.00

להעברה בתת פרק 08.02
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ025/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'025 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.02.0445צינור כנ"ל אך בקוטר  32מ"מ.

מטר

30.00

 08.02.0450צינור כנ"ל אך בקוטר  40מ"מ.

מטר

20.00

 08.02.0455צינור כנ"ל אך בקוטר  50מ"מ.

מטר

20.00

 08.02.0465פס השוואת פוטנצאלים ראשי לזרם 400A
מנחושת תקני מותקן ומחובר.

יח'

2.00

 08.02.0470פס השוואה כנ"ל אך משני בקומות לזרם עד
.100A

יח'

1.00

 08.02.0475חיבור נקודת הארקה לצינור מים בקוטר עד
" 6כולל שלה תקנית.

יח'

2.00

 08.02.0480חיבור כנ"ל הארקה לצינור מים בקוטר "2

יח'

2.00

 08.02.0500ביצוע ציפוי על כבלים בפיר עלית כבלי חשמ
ל ותקשורת החל מהרצפה ועד לגובה 120
ס"מ ע"י ציפוי למניעת התפשטות לפי שיטת
 KBSאו ש"ע מאושר ע"י רשויות הכיבוי
ויועץ הבטחות .מדידה לפי מ"ר ציפוי.

מ "ר

5.00

 08.02.0505ביצוע כנ"ל אך איטום מעבר כבלים בין קומות
כולל אטום מעבירים מושלמים בין הכבלים

מ "ר

5.00

 08.02.0510ביצוע כניסת צנרת לממ"ד מבודד ואטומה
לפי שיטת  MCTעבור  4צינורות בקוטר 29
מ"מ מותקן ותקן ביציקה ומחוזק קומפלט.

יח'

 08.02.0515מחסה עליון לצנרת בגג הבניין ע"י יציקת
בטון ברוחב  40ס"מ ,גובה  70ס"מ ,הכולל
אספקה והתקנה זוויות " 4בצורת  Sוחלון
רפפה.

קומפ'

 08.02.0520ארון פוליאסטר עבור חיבור דיזל גנרטור
מותקן על סטנד מתכתי ומקובע ,חיווט
אביזרים ,פס עמית וחיבורי התקנים נשלפים
 5X125Aהכל קומפ'.

יח'

 08.02.0540מפסק בטחון סיבובי ,אטום למים IP65
בתיבה אורגינלית  3X16Aמותקן ומחובר
תוצרת ) PALAZOLIקשטן( קומפלט צמוד
למכונה או מעל תקרה מונמכת

יח'

10.00

 08.02.0545מפסק בטחון כנ"ל אך .2X16A

יח'

5.00

2.00

9.00

1.00

להעברה בתת פרק 08.02
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ026/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'026 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.02.0560תיבת שקעים פלסטית עם תריס למאמתים
לפי תוכנית פרטים הכוללת 1.1 :מאמ"ת
.2 .6KA 3X40Aמאמ"ת 2.3 .6KA 3X32A
מאמ"ת  2.4 . 6KA 3X16Aמאמ"ת 1X16A
 .5 .6KAממסר פחת 2 .6 .30MA 4X40A
ח"ק ישראלי  16Aחד פאזי אטום למים
יחידות 2 .7 .ח"ק תלת פזי ,5X16A ,CEE
 .8 .IP55מקום שמור נוסף לעוד אביזר
שקעים חד פזי או תלת פזי .הכל מותקן
ומחווט כולל התקנה לקיר וחבור להזנה
דוגמאת גוויס או  LEGRANDאו בלבד.

יח'

 08.02.0565גלאי  PIRמשולב  LUXתקרתי ,ניזון ממתח
הרשת  .230VACהגלאי בעל שני ממסרים
עד  10Aלמערכות התאורה ועד  5Aלפיקוד
המזגן .לכל ממסר טיימר נפרד עם קוצב זמן
שונה הניתן לכיול ידני .הגלאי בעל שטח
כיסוי של כ 45-מ"ר וניתן להרחבה עד 90
מ"ר בעזרת חיבור כיפה נוספת .דגם
 CDBW Eמבית שניידר אלקטריק.

יח'

 08.02.0570ש"ע ברג'י של חשמלאי מוסמך ברג'י )רק
לעבודות שאושרו מראש בכתב ע"י המפקח
ביומן העבודה(

ש"ע

30.00

 08.02.0575ש"ע ברג'י כנ"ל לחשמלאי עוזר

ש"ע

30.00

 08.02.0580מערכת הארקת יסוד מושלמת למבנה
הכוללת :אלקטרודת הארקת יסוד ביסודות
כלונס או יסודות עוברים ,טבעת גישור מפס
ברזל בחתך  30X4מ"מ ,יציאות חוץ
מגולוונות לפי פרט לרבות יציאת חוץ על הגג
עבור צלחת לווין ,יציאות לפס השוואת
פוטינציאלים ,כל הריתוכים ,תפרי התפשטות
הכל מושלם קומפלט.

קומפ'

 08.02.0600תה"ר ראשית טלפונים במידות 60X80X30
ס"מ מפח דקופורט צבוע בתנור כולל גב עץ
ונקודות הארקה

יח'

2.00

 08.02.0605תה"מ כנ"ל אך במידות  60/60/20ס"מ.

יח'

2.00

 08.02.0610פלטת עץ בעובי  2ס"מ מותקנת בארון
תקשורת ומשמשת מסד למערכות תקשורת.

מ "ר

10.00

1.00

25.00

1.00

להעברה בתת פרק 08.02
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ027/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'027 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.02.0620פנל התראות למכבי אש כללי עשוי מפח
דקופירט צבוע אפוקסי בתנור עם דלת
זכוכית +מפתח וכולל את כל האביזרים.
הבאים עבורם משולב בנפרד :א .פנל ראשי
מע' גילוי אש  .ב.מיקרופון חרום .ג .לחצן
הפסקת חשמל )עם זכוכית ניפוץ( .ד .לחצן
אש .ה .לחצן הפסקת גנרטור.
דוגמת מרכז שליטה לכבאים מודולרי של
חברת  .MATALEהכל מחווט כולל מחיצות
והפרדות באופן מושלםקומפלט.

יח'

 08.02.0621קופסאת מעבר לחשמל במידות  15/15ס"מ
אטומה  IP65מותקנת כולל החדרת הצנרת
קומפלט להתקנה שקועה בקיר פלסטית עם
מכסה מתוברג.

יח'

 08.02.0622קופסאת מעבר לתקשורת במידות 40/40/20
ס"מ להתקנה שקועה בקיר ,פלסטית עם
מכסה מתוברג.

יח'

 08.02.0625העברת המתקן ,בדיקה ואישור של מהנדס
בודק מספר בדיקות ככל שידרש ע"י המזמין
ובשלבים לפי התקדמות הפרויקט כולל
הכנת דו"חות בדיקה ,תיקון ליקויים וכל
התשלומים לבודק באופן מושלם קומפ'.

קומפ'

 08.02.0630התקנה מושלמת של גוף תאורה מכל דגם
שהוא )תלוי ,שקוע ,תעשיתי ,חיצוני( כולל
קבלתו במחסני המזמין ,הובלתו לשטח,
הוצאתו מהאריזה ,התקנתו וחיבור הציוד
והנורות ,כולל ממיר חירום ומצברים ,בדיקתו
לפני התקנתו והודעת המזמין בדבר אי
תקינות הגוף ,התקנתו בשטח וחיבורו
והפעלתו המלאה כולל כל העבודות וחומרי
העזר הדר ושים קומפ'.

יח'

240.00

 08.02.0635התקנה וחיבור מושלמים כנ"ל אך עבור
פרופיל לד שקוע בתקרה מנומכת.

מטר

90.00

 08.02.0640התקנה וחיבור מושלמים כנ"ל אך עבור
פרופיל לד שקוע בתקרה מנומכת.

מטר

90.00

1.00

5.00

4.00

1.00

סה"כ  08.02נקודות ואינסטלציה חשמלית )להעברה לדף ריכוז(

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ028/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'028 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  08.03גופי תאורה
מחיר גופי התאורה להלן כולל אספקה בלבד
כולל ציוד הדלקה ונורות ,קבלים,וכן מצתים
אלקטרונים וכל האביזרים הדרושים בגוף
התאורה עבור ההתקנה ישולם לפי סעיף
נפרד כמפורט.
 08.03.0015גוף תאורת חרום חד-תכליתי להתקנה
שקועה בתקרה מונמכת  , 3W -LEDכולל
ציוד הדלקה ומצברי חרום כולל דרייבר
למערכת  ,DALIדגם XYLUX-LD5 :של
) MACKW ELLיבואן:אנלטק(.

יח'

 08.03.0030מנורת יציאת חרום תקנית מטיפוס LED
בצבע לבן על גבי ירוק ,אותיות בגובה 15
ס"מ ,דו-תכליתית מיציקת אלומיניום כולל
דרייבר למערכת  ,DALIדגם XY-VEX :של
 CW ELLMAיבואן :אנלטק מאושרת ע"י
מכון התקנים.

יח'

 08.03.0040ג"ת צמוד קיר/תקרה ,2700lm ,LED ,29W
 ,4000K ,IP65גוף מיציקת אלומניום מפזר
אור פוליקרנט בגימור חלבי דגםECLIPSE:
תוצרת UNILAMP :יבואן :שטייניץ לירד או
ש " ע מ א ו שר .

יח'

 08.03.0055פנל לד במידות  60/60ס"מ,IP40 ,
,UGR<19 RISK=0 ,40W ,3500lum
שקוע בתקרה אקוסטית או צמוד תקרה או
תלוי ,מפזר אור חלבי מונע סנוור גוף
ממתכת ,דגם ,LINE LED CORE :תוצרת:
 ,PHILIPSיבואן :לירד שטייניץ.

יח'

 08.03.0070ג"ת  18W LEDעגול'  '1800lmלהתקנה
שקועה בתקרה מונמכת עשוי מיציקת
אלומיניום עם רפלקטור אלומיניום מלוטש
כיסוי חלבי ,דגם :מילרד תוצרת:
 REGGIANIיבואן :געש או ש"ע מאושר.

יח'

 08.03.0075ג"ת עגול  IP44 13W ,LEDשקוע בתקרה
מונמכת ,גוף מיציקת אלומניום  ,דגם LED
 CETUSתוצרת  THORNיבואן שטיינץ
ל י ר ד א ו פ י ק ס ל ד ש ל ג עש  .א ו ש ו " ע מ א ו שר

יח'

 08.03.0090ג"ת  LEDצמוד קיר  ,40W , IP65מפזר
פוליקרבונט פריזמטי דגם  ,PIAZZAתוצרת
 ,THORNיבואן :לירד שטייניץ או סטאר לד
ש ל ג עש א ו ש " ע .

יח'

24.00

10.00

8.00

46.00

105.00

13.00

9.00

להעברה בתת פרק 08.03
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ029/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'029 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.03.0100ג"ת  ,IP44 12W LEDאורך  60ס"מ
להתקנה על הקיר מעל הכיור ,עשוי
מפוליקרבונט ובעל מפזר אור חלבי ,דגם
 CIMI LEDתוצרת  THORNיבואן שטיינץ
ל ירד א ו פר ו לד ש ל ג עש .

יח'

3.00

 08.03.0115פרופיל תאורה כנ"ל אך IP40 ,25W /m
להתקנה שקועה בקיר.

מטר

90.00

סה"כ  08.03גופי תאורה )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  08.04כיבוי וגילוי אש
הערה :כל הציוד יהיה תוצרת טלפייר או ש"ע
מאושר ע"י המרכז האקדמי רופין.
 08.04.0010גלאי עשן אופטי אנלוגי לרכזת ממוענת כולל
כתובת ותושבת

יח'

 08.04.0025יחידת כתובת )מגע יבש( יציאה מהרכזת
להפעלת צופר ,מיכל גז לכיבוי ,הפסקת
חשמל וכו' מותקנת בקופסה פוליקרבונט

יח'

 08.04.0030יחידת כתובת כנ"ל אך כניסה ממגע יבש
חיצוני עבור התראות חיצוניות

יח'

1.00

 08.04.0035לחצן אזעקת אש מתכתי לניפוץ לרכזת
ממוענת כולל כתובת

יח'

10.00

 08.04.0040מנורת סימון אזעקת אש

יח'

5.00

 08.04.0045צופר התראה להתקנה פנימית עם נצנץ.

יח'

10.00

 08.04.0050צופר התראה להתקנה חיצונית עם נצנץ
אטום

יח'

 08.04.0055רכזת גילוי אש ממוענת אנלוגית עם קיבולת
ל 60 -אזורים כתובות לפחות ,תצוגה
דיגטלית בעברית וכל יתר האביזרים
המפורטים כולל חייגן אוטומטי אינטגרלי
ברכזת ל  5טלפונים

יח'

 08.04.0070נקודת גילוי אש )גלאי ,לחצן ,מנורה וכו(
עבור רכזת ממוענת עשויה כבל תקני אדום 1
ממ"ר )מסובבים גמישים( ,מספר גידים
בהתאם לצורך ,מושחלים בצינור מריכף חסין
אש או בתעלה פלסטית עד  1.5X1.5ס"מ או
בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה
הקרובה

נק'

40.00

1.00

1.00

1.00

50.00

להעברה בתת פרק 08.04
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ030/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'030 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.04.0100חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת
של מערכת גילוי וכיבוי האש בכל תחום
הפרויקט וכן העברתה בדיקה ואישור של
מכון התקנים כולל תשלומים עבור מכון
התקנים קומפ'.

קומפ'

1.00

סה"כ  08.04כיבוי וגילוי אש )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  08.05חפירה ותשתיות
תת-קרקעית
 08.05.0005חפירה/חציבה של תעלה לצנרת בכלים או
בידיים ברוחב עד  100ס"מ ,עומק  110ס"מ
כולל ריפוד חול ,הנחת הצנרת כיסוי חול
בחזרה  30ס"מ ,כיסוי בלוקים ,החזרת מילוי
מנופה ,סרט סימון ,הידוק כיסוי וישור
האדמה וסילוק העודפים קומפ'

מטר

220.00

 08.05.0010תוספת למחיר החפירה הנ"ל עבור העמקתה
לעומק  150ס"מ

מטר

30.00

 08.05.0015תוספת למחיר החפירה הנ"ל עבור ניסור
אספלטים או בטונים ותיקונם בשכבה תקנית
מלאה כולל חיזוק לפי הנחית המפקח

מטר

100.00

 08.05.0020צינור פלסטי כנ"ל בקוטר  75מ"מ עבור
תקשורת )יק"ע( .

מטר

200.00

 08.05.0025צינור פלסטי תת-קרקעי שרשורי דופן כפולה
בקוטר  80מ"מ דגמאת קוברה או ש"ע מונח
בחפירה כולל חוט משיכה

מטר

 08.05.0030צינור פלסטי תת-קרקעי שרשורי דופן כפולה
בקוטר  110מ"מ דגמאת קוברה או ש"ע מונח
בחפירה כולל חוט משיכה

מטר

30.00

 08.05.0040צינור  PVCקשיח בקוטר " 6דרג 10
,בחפירה מוכנה כולל סרט סימון.

מטר

650.00

 08.05.0045בריכת מעבר עגולה בקוטר  100ס"מ עבור
תקשורת עומק  120ס"מ עם טבעת עליונה,
טבעת תחתונה מכסה תקני  40טון כולל
חפירה והתקנה

יח'

 08.05.0050שוחת מעבר לחשמל עגולה בקוטר  160ס"מ
עומק  120ס"מ בנויה משתי טבעות כולל
מכסה  40טון כולל חפירה ,התקנה מילוי
והידוק קומפלט.

יח'

150.00

8.00

3.00

סה"כ  08.05חפירה ותשתיות תת-קרקעית )להעברה לדף ריכוז(

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ031/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'031 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  08.06תאורת חוץ
 08.06.0005עמוד תאורה עגול קוני מפלדה בגובה  6מ'
מגולוון  ,צבוע בצבע מקשר ובשתי שכבות
צבע סופי בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל
כולל פתח ציוד וסידורי הארקה מותקן
ומחובר כולל הכנות בזרועות העמוד עבור
התקנת פנסים הכולל קו מעבר כבלים
והברגות פנימיות להתקנת הפנס ,מס'
ההכנות בהתאם למספר הפנסים המיועדים
להתקנות לזרועות העמוד.

יח'

 08.06.0010זרוע בגובה  120ס"מ עבור עמוד קוני
מפלדה מגולוונת צבועה בצבע מקשר ובשתי
שכבות צבע סופי בתנור בגוון העמוד.

יח'

 08.06.0015זרוע כפול בגובה  120ס"מ עבור עמוד קוני
מפלדה מגולוונת צבועה בצבע מקשר ובשתי
שכבות צבע סופי בתנור בגוון העמוד.

יח'

 08.06.0020מגש ציוד מותקן בפתח הציוד בעמוד  6מ'
כולל פלטה מגולוונת ומהדקי הסתעפות
מטיפוס  SOGEXIלפי פרט.

יח'

 08.06.0025מאמ"ת דו  -קוטבי  6KA ,16Aלהתקנה
בפתח הציוד של עמוד התאורה .או
בקופסאת מעבר משוריינת.

יח'

 08.06.0030פס הארקות  15/30ס"מ מותקן בתוך תא
חיבורים בעמוד

יח'

 08.06.0035גוף תאורה בדרגת אטימות  IP66מבנה
מיציקת אלומיניום הספק  LED 56Wדגם:
 TILT LEDיצרן ECLATEC:יבואן :שטייניץ
ל ירד .

יח'

 08.06.0040בסיס בטון  50/50/70ס"מ לעמוד תאורה
מבטון ב 30-כולל ברגי יסוד  1/2"-350כולל
חפירה ויציקה לעמוד  6מ'.

יח'

 08.06.0045בולורד  ,IP65 ,38W LEDגובה  1מטר גוף
מיציקת אלומניום ,רפלקטור אלומניום
למניעת סינוור כולל בסיס בטון לפי הוראת
היצרן ,דגם ,FUJIFLAT :תוצרת:
 ,UNILAMPאו לחלופין בלוראד דגם
 POMOPAL:יבואן :שטייניץ לירד.

יח'

4.00

3.00

2.00

4.00

4.00

4.00

6.00

4.00

17.00

להעברה בתת פרק 08.06
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ032/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'032 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.06.0050אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים
נחושת בקוטר  19מ"מ ובאורך של  1.5מ'
תקועים אנכית בקרקע ,כולל שוחת קידוח,
ראש הקשה ,מהדק טבעת ,בתוך שוחת
בקוטר  60ס"מ ,בעומק  60ס"מ עם רצפת
חצץ ומכסה מסוג  ,B125שילוט וצביעה
קומפלט.

קומפ'

 08.06.0060כבל חשמל  4X10 N2XYממ"ר מנחושת
מושחל בצינור

מטר

150.00

 08.06.0065כנ"ל אך מוליך הארקה מנחושת חשוף שזור
בחתך  35ממ"ר

מטר

150.00

 08.06.0070צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי )"קוברה"(
קוטר  80מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט
משיכה.

מטר

3.00

150.00

סה"כ  08.06תאורת חוץ )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  08.07מערכת U.P.S
המחיר כולל חיבור  2יחידות U.P.S
מסונכרונות במקביל .
 08.07.0010אספקה  ,התקנה וחבור של מערכת U.P.S
תלת-פזית  400V ,30KVAכולל כל המפורט
במפרט טכני לרבות ההגנות הנדרשות ,עוקף
סטטי אינטגרלי עם תצוגה  LCDהמציגה את
כל הפרמטרים של היחידה כולל מערכת
מצברים נפרדת מתאימה לעבודה בהספק
מלא למשך  15דקות לפחות ,כולל כבלי
גישור בין המערכת ובין בנק המצברים הכל
מושלם לפי המפרט הטכני קומפ'.

יח'

 08.07.0015תוספת למחיר היחידה עבור פנל תצוגה
והתראה נפרד מהמערכת כולל התקנתו
בדלפק וכבל חיבור בינו ובין המערכת.

יח'

1.00

1.00

סה"כ  08.07מערכת ) U.P.Sלהעברה לדף ריכוז(
סה"כ  08עבודות חשמל )להעברה לדף ריכוז(

פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.01עבודות טיח
הערה:
מחיר עבודות הטיח כולל פינות רשת
מגולוונות ) (XPMבכל פינה אופקית ואנכית
חיצונית ופנימית ולא ישולם בעבורם בנפרד.
להעברה בתת פרק 09.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ033/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'033 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 09.01.0020טיח פנים בשתי שכבות סרגל בשני כיוונים
גמר לבד ע"ג שטחים מישוריים בקירות.

מ "ר

 09.01.0030שליכט בגאר  87תוצרת חב' "טמבור" או ש"ע
בשתי שכבות לרבות שיוף לאחר יישום כל
שכבה .הכל עד לגמר מושלם מוכן לצביעה
כמתואר במפרטי היצרן .בממ"מ.

מ "ר

 09.01.0040טיח צמנטי על גב מעקות הגג בשתי שכבות,
לרבות שכבת הרבצה וגמר לבד.

מ "ר

1,300.00

50.00

210.00

סה"כ  09.01עבודות טיח )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  09עבודות טיח )להעברה לדף ריכוז(

פרק  10עבודות ריצוף וחיפוי
תת פרק  10.01עבודות ריצוף וחיפוי
הערות:
מחירי היחידה בסעיפים השונים בפרק זה
כוללים גם את כל החומרים ,הספים ,פרופילי
ההפרדה )במעבר בין ריצופים( ופרופילי
הגמר למיניהם בריצוף ובחיפוי ,אופקייים
ואנכיים המשווקים ע"י "אייל-ציפויים" או
ש"ע ,הכל לפי דרישת האדריכל.
 10.01.0010ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80
ס"מ ,מדגם פורצ' ברונסוויץ סניזה מנוסר
מק"ט  210943המשווק ע"י "אלוני" ,מקדם
החלקה  ,R10הביצוע בהדבקה לרבות פוגות
ברוחב  3מ"מ ומילויין ברובה אקרילית
"טמבור" בגוון לבחירת האדריכל.

מ "ר

480.00

 10.01.0020שיפולים ממין הריצוף הנ"ל בגובה  7ס"מ.
ראה פרט.

מטר

430.00

 10.01.0040ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 10/10
ס"מ או  20/20ס"מ או  30/30ס"מ ,מסוג ,דגם
וגוון לבחירת האדריכל במחיר יסוד 80
ש"ח/מ"ר ,מקדם החלקה  ,R11לרבות יצירת
שיפועים לכיוון נק' הניקוז ,חול מיוצב בכמות
 200ק"ג צמנט למ"ק חול ,טיט צמנטי ,פוגות
ברוחב  4מ"מ ומילויין ברובה אפוקסית
"טמבור" בגוון לבחירת האדריכל.
)בשרותים/חדרי רחצה(

מ "ר

40.00

 10.01.0050תוספת מחיר עבור יצירת שיפועים מקומיים
בריצוף באזורי מקלחות.

מ "ר

6.00

להעברה בתת פרק 10.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ034/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'034 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 10.01.0160ספי אבן חברון בעובי  3ס"מ וברוחב  50ס"מ,
מותקנים בין ריצוף פנים לריצוף חוץ.

מטר

 10.01.0170ספי אבן חברון בעובי  3ס"מ וברוחב  10ס"מ,
מותקנים בין ריצוף שירותים לריצוף מקלחון.

מטר

 10.01.0190חיפוי קירות באריחי קרמיקה במידות 20/20
ס"מ ב 4-גוונים שונים לבחירת האדריכל.
האריחים מסוג ודגם לבחירת האדריכל במחיר
יסוד  80ש"ח/מ"ר ,הביצוע בהדבקה ע"ג
קירות בנויים לרבות שכבת טיח מיישרת,
פוגות ברוחב  3מ"מ ומילויין ברובה אקרילית
"טמבור" או ש"ע ,בגוון לבחירת האדריכל.
)בשרותים(

מ "ר

 10.01.0210חיפוי קירות באריחי קרמיקה במידות 20/20
ס"מ ,מסוג ,דגם וגוון לבחירת האדריכל
)לרבות שילובי גוונים שונים( במחיר יסוד 100
ש"ח/מ"ר ,הביצוע בהדבקה ע"ג קירות בנויים
לרבות שכבת טיח מיישרת ,פוגות ברוחב 3
מ"מ ומילויין ברובה אקרילית "טמבור" או ש"ע,
בגוון לבחירת האדריכל) .במטבח(

מ "ר

 10.01.0510מתקן נייר טואלט תוצרת GEESA
)הולנד( מסדרת "נימוקס" מק"ט
 GE-6509-05של "שינזון" או ש"ע.

יח'

 10.01.0520מתקן תלוי למברשת ניקוי אסלה תוצרת
) GEESAהולנד( מדגם "נימוקס" מק"ט
 GE-6511-05בגוון נירוסטה מוברשת של
"שינזון" או ש"ע.

יח'

6.00

 10.01.0530מתקן מגבות נייר לידיים ,מק"ט  4262תוצרת
"בובריק" של "שינזון" או ש"ע.

יח'

4.00

 10.01.0560וו תליה כפול מנירוסטה תוצרת "בובריק"
מק"ט  B76727המשווק ע"י "שינזון" או ש"ע .

יח'

2.00

 10.01.0570סבוניה תלויה על הקיר מק"ט 4112
תוצרת "בובריק" המשווקת ע"י "שינזון" או
ש "ע .

יח'

 10.01.0580מאחז  2מישורים כדוגמת פרסלית RT120
לרבות כל החיזוקים למחיצות/קירות ובאישורו
של יועץ הבטיחות .המוצרים משווקים ע"י
שינזון או ש"ע) .למקלחון(

יח'

6.00

2.00

200.00

6.00

6.00

7.00

3.00

להעברה בתת פרק 10.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ035/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'035 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 10.01.0590סט אביזרים תיקני לשרותי נכים קומפלט על
כל מרכיביו ,הכולל מאחז  2מישורים כדוגמת
פרסלית  ,RT120זרוע מתרוממת כדוגמת
פרסלית  R1100ומאחז ישר לדלת כדוגמת
פרסלית  ,RT102הגבהה לאסלה פרסלית
 ,R33הכל קומפלט עד לגמר מושלם לרבות כל
החיזוקים למחיצות/קירות ובאישורו של יועץ
הבטיחות .המוצרים משווקים ע"י שינזון או
קומפ'
ש "ע .

2.00

 10.01.0600מדף לשירותי נכים באורך  61ס"מ תלוי על
קיר כדוגמת מק"ט  683תוצרת "בובריק"
המשווק ע"י "שינזון" או ש"ע.

יח'

3.00

 10.01.0620מראת קריסטל בלגי במידות  60/90ס"מ,
עמידה ברטיבות ,לרבות מסגרת אלומיניום 1
ס"מ או פאוזי.

יח'

 10.01.0630מראת קריסטל בלגי במידות  169/100ס"מ,
עמידה ברטיבות ,לרבות מסגרת אלומיניום 1
ס"מ או פאוזי.

יח'

 10.01.0640מראת קריסטל בלגי במידות  142/100ס"מ,
עמידה ברטיבות ,לרבות מסגרת אלומיניום 1
ס"מ או פאוזי.

יח'

2.00

1.00

1.00

סה"כ  10.01עבודות ריצוף וחיפוי )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  10עבודות ריצוף וחיפוי )להעברה לדף ריכוז(

פרק  11עבודות צביעה
תת פרק  11.01עבודות צביעה
הערה :מחירי הצביעה כוללים שימוש
בגוונים שונים במבנה וכן שילוב עד  3גוונים
שונים בחלל אחד בהתאם להנחיות האדריכל.
מובהר במפורש כי לא תנתן לקבלן כל תוספת
מחיר בגין ביצוע מספר גוונים שונים במבנה.
 11.01.0020צבע "סופרקריל  "2000תוצרת "טמבור" או
ש"ע ,בגוונים לבחירת האדריכל מקטלוג
"טמבורמיקס" ,ע"ג אלמנטי גבס ו/או טיח
בקירות ותקרות ,שלוש שכבות לפחות עד
לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד

מ "ר

 11.01.0031שילוט וסימון מממי"ם בצבע פולט אור )זוהר(
בהתאם להנחיות פקע"ר .המדידה כקומפלט
לכל ממ"מ.

קומפ'

1,750.00

1.00

סה"כ  11.01עבודות צביעה )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  11עבודות צביעה )להעברה לדף ריכוז(
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ036/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'036 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  12עבודות אלומיניום
תת פרק  12.01עבודות אלומיניום
 12.01.0010דלת אלומיניום חד כנפית במידות 120/210
ס"מ ,מטיפוס א 1-ברשימה.

יח'

2.00

 12.01.0020דלת אלומיניום דו כנפית במידות 230/210
ס"מ ,מטיפוס א 2-ברשימה.

יח'

1.00

 12.01.0030דלת אלומיניום חד כנפית במידות 120/210
ס"מ ,מטיפוס א 3-ברשימה.

יח'

2.00

 12.01.0040דלת אלומיניום חד כנפית במידות 120/210
ס"מ ,מטיפוס א 4-ברשימה.

יח'

1.00

 12.01.0050חלון אלומיניום במידות  60/100ס"מ ,מטיפוס
א 5-ברשימה.

יח'

4.00

 12.01.0060חלון אלומיניום במידות  150/100ס"מ,
מטיפוס א 6-ברשימה.

יח'

1.00

 12.01.0070מקלחון חזית במידות  80/220ס"מ ,העשוי
זכוכית מחוסמת  6מ"מ שקופה עם צריבה או
זכוכית מחוסמת  6מ"מ חלבית )לפי בחירת
האדריכל( ,כנף לפתיחה רגילה .לרבות
פרופילים ,מגב תחתון ומגנטים שקופים
לאטימה מירבית ,סף רצפה תואם למניעת
יציאת מים ,פרזול ניקל וידית .מטיפוס א7-
ברשימה.

יח'

 12.01.0080חלון אלומיניום במידות  160/100ס"מ,
מטיפוס א 8-ברשימה.

יח'

2.00

 12.01.0090חלון אלומיניום במידות  100/100ס"מ,
מטיפוס א 9-ברשימה.

יח'

21.00

 12.01.0110מקלחון חזית במידות  86/220ס"מ ,העשוי
זכוכית מחוסמת  6מ"מ שקופה עם צריבה או
זכוכית מחוסמת  6מ"מ חלבית )לפי בחירת
האדריכל( ,כנף לפתיחה רגילה ואגף קבוע.
לרבות פרופילים ,מגב תחתון ומגנטים שקופים
לאטימה מירבית ,סף רצפה תואם למניעת
יציאת מים ,פרזול ניקל וידית .מטיפוס א10-
ברשימה.

יח'

2.00

1.00

להעברה בתת פרק 12.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ037/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'037 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 12.01.0120חיפוי חזיתות בלוחות מפח אלומיניום מרוכב
כדוגמת "אלוקובונד" או ש"ע בעובי  4מ"מ
צבוע בתנור בצבע  PVDFבעובי  25מיקרון
בגוונים שונים לבחירת האדריכל כמתואר בתכ'
ובחזיתות .לרבות קונסטרוקציית נשיאה,
אלמנטי פילוס ,מחברים ,זויתנים ,פלשונגים
למיניהם ,עיבוד פתחים סביב פתחים וגליפים,
חשפי חלונות ,קופינגים ,הכנת תוכניות ייצור
 SHOP DRAW INGSכו' .הכל קומפלט עד
לגמר מושלם כמתואר בתכ' אדריכלות,
בחזיתות ובחתכים .המדידה נטו במ"ר לפי
שטח פני החיפוי החזיתית בניכוי כל הפתחים.
לא ימדדו כיפופים ,חפיות ,גליפים ,חשפי
חלונות ,קופינגים וכו'.

מ "ר

 12.01.0130חיפוי גגונים בלוחות "אלוקובונד" כנ"ל .הכל
קומפלט עד לגמר מושלם כמתואר בתוכניות
ובפרט .V105

מ "ר

 12.01.0140אדן חלון משופע מפח אלומיניום מכופף,
כמתואר בפרט  V103בגיליון פרטי חיפוי חוץ.

מטר

21.00

 12.01.5010פנל חיצוני בגובה  10ס"מ כמתואר בפרט
 V101בגיליון פרטי חיפוי חוץ.

מטר

130.00

70.00

35.00

סה"כ  12.01עבודות אלומיניום )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  12עבודות אלומיניום )להעברה לדף ריכוז(

פרק  15מתקני מיזוג אוויר
תת פרק  15.20מפוחים
 15.20.0112מפוח )וונטה( " 6חד כווני ,מופעל יחד עם
התאורה

יח'

3.00

סה"כ  15.20מפוחים )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  15.41מזגנים מפוצלים ויחידות
מיני מרכזי
 15.41.0009מזגן מפוצל )התקנה סטנדרטית( לתפוקת
קירור  BTU/HR 9,000בעל דירוג אנרגטי A
או +) Bמעבה( לרבות  2.0מ"א ראשונים של
צנרת גז וחשמל יח,AC-19,AC-18,AC:
AC-16,AC-11,AC-07, 17-AC-26,AC-20

קומפ'

9.00

להעברה בתת פרק 15.41
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ038/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'038 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 15.41.0010מזגן מפוצל )התקנה סטנדרטית( לתפוקת
קירור  BTU/HR 12,000בעל דירוג אנרגטי
 Aאו +) Bמעבה( לרבות  2.0מ"א ראשונים
של צנרת גז וחשמל.יח',AC-23,AC-14 :
AC-09,AC-06,AC-05

קומפ'

 15.41.0012מזגן מפוצל )התקנה סטנדרטית( לתפוקת
קירור  BTU/HR 18,000בעל דירוג אנרגטי
 Aאו +) Bמעבה( לרבות  2.0מ"א ראשונים
של צנרת גז וחשמל .יחי AC-21

קומפ'

 15.41.0014מזגן מפוצל )התקנה סטנדרטית( לתפוקת
קירור  BTU/HR 24,000בעל דירוג אנרגטי
 Aאו +) Bמעבה( לרבות  2.0מ"א ראשונים
של צנרת גז וחשמל .יח' AC-15

קומפ'

 15.41.0060מזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור 27,000
+) BTU/HRמעבה( )התקנה סטנדרטית2 ,
מ"א צנרת גז,חשמל ,לא כולל תעלת מ.א,
עבודות בניה וגבס .יח' AC-07 AW -1 :
,AW-05, AW-06,

קומפ'

 15.41.0080מזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור 36,000
+) BTU/HRמעבה( )התקנה סטנדרטית2 ,
מ"א צנרת גז,חשמל לא כולל תעלת מ.א,.
עבודות בניה וגבס(יח'AW -4 :

קומפ'

 15.41.0090מזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור 48,000
+) BTU/HRמעבה( )התקנה סטנדרטית2 ,
מ"א צנרת גז,חשמל לא כולל תעלת מ.א,.
עבודות בניה וגבס( יח'AW -02, AW -03 :

קומפ'

 15.41.0110צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג
אוויר )צמ"א( הכוללת  2צינורות נחושת
מבודדים בקטרים " ,5/8" ,3/8צינור חשמל
עם כבל רב גידי ,הכל מאוגד יחדיו בשרוול
)מעל  2.0מ"א הראשונים הכלולים במחיר
התקנת מזגן( לרבות מילוי גז ושמן כנדרש
לתוספת צנרת זו

מטר

5.00

1.00

1.00

4.00

1.00

2.00

250.00

סה"כ  15.41מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזי )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  15.61תעלות פח
` 15.61.0060תעלות פח מגלוונות עובי פח  0.8מ"מ
חיבור שיכטה כולל תליות ווסתים .

מ "ר

310.00

סה"כ  15.61תעלות פח )להעברה לדף ריכוז(

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ039/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'039 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  15.64תעלות גמישות
מאלומיניום
 15.64.0010תעלה גמישה מאלומיניום קוטר " 6ללא
בידוד ,עומדת בת"י  755להתלקחות,
צפיפות עשן

מטר

 15.64.0020תעלה גמישה מאלומיניום קוטר " 10מבודדת
בבידוד " 1בצפיפות  16ק"ג/מ"ק ,ציפוי פנימי
אלומיניום ,עומדת בת"י 755

מטר

60.00

120.00

סה"כ  15.64תעלות גמישות מאלומיניום )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  15.65אבזירי פיזור אוויר
הערה  :מחיר מפזרי האויר כולל מתאם
במידות מתאימה )לפי תוכנית(  +עבודות
התקנה בשטח  +צבע לפי בחירת אדריכל .
 15.65.0010מפזר אוויר /יניקה תקרתי בדומה לתוצרת
"מטלפרס"  HBצבוע בתנור בשטח עד
מ 0.085-מ"ר לרבות וסת כמות אוויר)תריסי
יניקה עגולים(.

יח'

 15.65.0020מפזר אוויר/יניקה תקרתי בדומה לתוצרת
"מטלפרס"  HBצבוע בתנור בשטח גדול
מ 0.085-מ"ר לרבות וסת כמות אוויר

מ "ר

0.50

 15.65.0110שבכות אוויר חוזר ,צבע בתנור ,בשטח גדול
מ 0.085-מ"ר לרבות וסת כמות אוויר

מ "ר

1.59

 15.65.0210תריס נגד גשם צבוע בתנור בשטח גדול מ-
 0.1מ"ר

מ "ר

0.20

 15.65.0500מדף אש )דמפר( ,לרבות שרוול מנגנון קפיצי
ונתיך בטחון בשטח עד  0.25מ"ר

יח'

0.20

33.00

סה"כ  15.65אבזירי פיזור אוויר )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  15.80בידוד תרמי ואקוסטי
לתעלות
 15.80.0040בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אוויר עשוי
מסיבי זכוכית מצופים נאופרן בעובי "1

מ "ר

300.00

סה"כ  15.80בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  15.99חריגים
על קבלן המיזוג לבצע עבודות חיבור חשמל
וניקוז לציוד המיזוג בהתאם למפרט הטכני
של המתכנן ותוכניות ולפי תקן . 1001

להעברה בתת פרק 15.99
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ040/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'040 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

כל לוחות ההפעלה-טרמוסטט מותקנים על
הקיר בצורה קבועה ללא שלט נייד )ראה
תוכנית(
 15.99.0020מזגן מפוצל )התקנה סטנדרטית( לתפוקת
קירור בלבד  BTU/HR 9,0000בעל דירוג
אנרגטי  Aאו +) Bמעבה( לרבות  2.0מ"א
ראשונים של צנרת גז וחשמל יחAC-01:

יח'

 15.99.0029אספקה והתקנה י.ט.א מיועדת לאויר צח
לספיקת אויר  SP=1" CFM 600לתפוקה
 ,28000Btu/hדגם,EO-G28FAH :תוצרת
אוריס או שוע"מאושר,מפוח מונח על קפיצים
כולל התקנת יחידה על קונסטרוקציה
וחיזוקים יחי עם פרופילים מאלמניום
מחוברת לחשמל וניקוז וצנרת גז גמיש
אורגינלי בידוד "SKIN 2
+DOUBLEשסתומי התפשטות  +מאייד
שקט גז ירוק+גוף חימום  3.5קו"ט בינארי
כולל מעבה לנ"ל מתאים+משאבת חום
מחובר ליטא הנ"ל כולל כל האביזרים
הדרושים לפעולה תקינה  +ויסות לחץ ראש
 .יח'.FAU-2 FAU-1:

יח'

 15.99.0039אספקה והתקנה מפוח צנטריפוגלי ליניקה
משירותים בתא אקוסטי,לספיקה  720רמל"ד
,מפל לחץ " 1.5כדוגמת שגיא/שבח,כולל
לוחית הפעלה התקנה וחווט קומפלט,הפעלה
ע"י טיימר+שולחן מגלוון מחוזק  +גומיות
+פקט +תריס אלחוזר מתאים בפליטה+
רשת נגד חרקים )ראה תוכנית(

יח'

1.00

 15.99.0049אספקה והתקנה שולחן וסורג מגלוונים בחום
כולל מנעול למעבה האויר וגומיות מחורצות .

יח'

25.00

 15.99.0059גמיש שמשונית תקני אפור לכל המידות ליח'
המיזוג .

יח'

9.00

 15.99.0069אספקה והתקנה מקלות סבא בקוטר שונות
לצנרת גז,וונטות ומעבר צנרת אוויר צח כולל
איטום .

יח'

30.00

 15.99.0079אטימת  4" MCTלפי פרט הג"א למעבר
צנרת גז בממ"מ .

יח'

1.00

1.00

2.00

סה"כ  15.99חריגים )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  15מתקני מיזוג אוויר )להעברה לדף ריכוז(

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ041/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'041 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  22אלמנטים מתועשים בבנין
תת פרק  22.01מחיצות וציפוי גבס
הערות:
 (1כל מחיצות הגבס יבוצעו ממפלס הריצוף
ועד מפלס תקרת הבטון )למעט אם צוין אחרת
בתוכניות( לרבות איטום מלא בין החדרים,
וזאת למניעת פרצות אקוסטיות בין החדרים.
מובהר בזאת במפורש כי בסיום העבודה
יבוצעו בדיקות אקוסטיות לאלמנטים
המותקנים .כל אלמנט שלא יעמוד בדרישות
האקוסטיות יפורק ויותקן בשנית עד לקבלת
הערכים האקוסטיים הנדרשים .כל זאת על
חשבונו ועל אחריותו של הקבלן.
 (2על הקבלן/ספק חלה האחריות המוחלטת
על התאמת סיווג עמידות האש של החומרים
המתאימים לתאור בכתב הכמויות ליעודם
במקומם הסופי במבנה על פי כל דרישות מכבי
אש והתקנים הישראליים.
 (3על הקבלן/ספק להמציא אישור של מכון
התקנים הישראלי של החומרים שסופקו
בפועל לאתר המזמין באופן ספציפי.
 (4מכון התקנים הישראלי יאשר כי התעודה
שהונפקה לחומר הרלוונטי אכן מתאימה
לחומרים המותקנים בפועל באתר של המזמין.
 (5לא יאושרו תעודות של מכון התקנים
הישראלי המתייחסות באופן כללי לחומרים
הנבדקים ואשר אינם מתיחסות באופן פרטני
לאתר המזמין בהם הותקנו החומרים הנבדקים
בפועל.
 (6מובהר בזאת במפורש כי בגמר התקרות
האקוסטיות למיניהן לרבות תקרות וסינורי
הגבס יידרש הקבלן להציג אישור מהנדס
קונסטרוקציה רשוי  -לאופן תליית התקרות
האקוסטיות וכן לסינורים ותקרות הגבס .ללא
מסירת אישור זה למפקח לא יתקבל החשבון
הסופי.
 (7מחירי המחיצות והתקרות למיניהם כוללים
את כל החיזוקים הנדרשים בקירות/תקרות
לצורך התקנת המחיצות מודולריות  /מחיצות
זכוכית.
 (8מחירי היחידה בפרק זה כוללים איטום מלא
ומושלם סביב כל נקודות העברת הצנרת,
התעלות וכו'  -בין החדרים ,ביו החדרים
למסדרון ובכל מקום עליו יורה המפקח.

להעברה בתת פרק 22.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ042/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'042 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 (9נישות גבס במידות שונות ימדדו כמחיצות
גבס בפריסה.
 (10מובהר בזאת במפורש כי המרחק
המקסימלי בין ניצבי המחיצות יהיה  40ס"מ.
 (11מחירי מחיצות הגבס כוללים יצירת
חשפים וגליפים לרבות קופינגים בהתאם
למפורט בתכ' האדריכלות.
 (12מחירי היחידה כוללים חיזוק פתחים
לחלונות ודלתות באמצעות ניצבים מפח
מגולוון בעובי  2מ"מ.
 22.01.0100ציפוי מיכלי הדחה בלוח בטון מזוין בעובי 4
ס"מ.

מ "ר

 22.01.0150תוספת מחיר לאלמנטי הגבס עבור שמוש
בלוחות גבס ירוק )עמידים במים( בעובי 12.7
מ"מ במקום לוחות גבס לבן ,הכל מושלם ומוכן
לצביעה.

מ "ר

 22.01.0160חיפוי חזיתות בלוחות  HPLמתוצרת
 FunderMaxשל חברת "ארט פנל" או ש"ע
בקווים מעוגלים .קטגוריה ,Max exterior
עובי  6מ"מ ,מידות הלוחות בגובה  30ס"מ
כמתואר בתוכניות ובפריסות האדריכל ,כולל
חיתוך הלוחות לפי הצורך יישום במספר גוונים
לבחירת האדריכל ,גוון זהה משני צידי הלוח.
התקנה גלויה לרבות קונסטרוקציה תלויה
מאלומיניום מפולסת ועיגון מכני בניטים גלויים
בגוון הלוח .יישום במרחק עד  10ס"מ מהקיר.
כולל חיפוי גליפים וחשפים ,בידוד תרמי
בלוחות "פוליאש" תוצרת "פוליביד" בעובי 5
ס"מ .הכל לפי התקן ,לפי הפרטי והמפרט ולפי
הנחיות היצרן וחוברת פרטים של
 .FUNDERMAXהמדידה נטו לפי שטח פני
החזית ללא מדידת הגליפים ,החשפים.

מ "ר

15.00

10.00

340.00

להעברה בתת פרק 22.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ043/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'043 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 22.01.0170חיפוי חזיתות בלוחות  HPLמתוצרת
 FunderMaxשל חברת "ארט פנל" או ש"ע.
קטגוריה  ,Max exteriorעובי  6מ"מ,
הביצוע בלוחות במידות שונות כמתואר
בתוכניות ובפריסות האדריכל ,כולל חיתוך
הלוחות לפי הצורך יישום במספר גוונים
לבחירת האדריכל ,גוון זהה משני צידי הלוח.
התקנה גלויה לרבות קונסטרוקציה תלויה
מאלומיניום מפולסת ועיגון מכני בניטים גלויים
בגוון הלוח .יישום במרחק עד  10ס"מ מהקיר.
כולל חיפוי גליפים וחשפים ,בידוד תרמי
בלוחות "פוליאש" תוצרת "פוליביד" בעובי 5
ס"מ .הכל לפי התקן ,לפי הפרטי והמפרט ולפי
הנחיות היצרן וחוברת פרטים של
 .FUNDERMAXהמדידה נטו לפי שטח פני
החזית ללא מדידת הגליפים והחשפים.

מ "ר

 22.01.0180קופינג מלוחות  HPLכנ"ל לרבות כל המפורט
לעיל וכמפורט בפרט  V107בתוכניות
האדריכל.

מטר

 22.01.0190קורת  UNP300מגולוונת וצבועה,
לרבות לוח פלדה מגולוון בעובי  5מ"מ ובגובה
 38ס"מ משוקע ביציקת הבטון ומעוגן ע"י
ברגים ועיגון הקורה ללוח הפלדה ע"י ריתוך.
הכל כמתואר בפרט  V106בגיליון פרטי חיפוי
חוץ.

מטר

320.00

145.00

75.00

סה"כ  22.01מחיצות וציפוי גבס )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  22.02תקרות תותב
הערה :כל לוחות הגבס לתקרות ו/או לסינרי
הגבס למיניהם יבוצעו מלוחות בעלי  4פאזות.
עבור הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר
ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.
הערה :מחיר התקרות כולל את חיבורן
לתקרות בטון /קונסטרוקציית נשיאה לרבות
כל הפרופילים הנדרשים.
הערה :מובהר בזאת במפורש כי בגמר
התקרות האקוסטיות למיניהן לרבות תקרות
וסינרי הגבס יידרש הקבלן להציג אישור
מהנדס קונסטרוקציה רשוי מטעמו  -לאופן
תליית התקרות האקוסטיות ,הסינרים ותקרות
הגבס ויתר האלמנטים התלויים  -בהתאם
לת"י .ללא מסירת אישור זה למפקח לא יתקבל
החשבון הסופי.
להעברה בתת פרק 22.02
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ044/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'044 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

מחירי היחידה כוללים בדיקת מת"י או מעבדה
מוסמכת לאופן התקנת הסינרים ותקרות
התותב.
מובהר בזאת כי על הקבלן לספק  3%ספייר
מכל סוג אריח )לכל אריחי התקרה שיבוצעו
בפרויקט זה( באריזות חדשות ,סגורות
וחתומות במחסני המזמין .עבור הנ"ל לא
תשולם לקבלן תוספת מחיר ועליו להתחשב
בכך בעת מילוי הצעתו.
מחירי היחידה בפרק זה כוללים גמר בקווים
ישרים ומעוגלים כמתואר בתכנית תקרה.
 22.02.0010תקרות ו/או סינרים ו/או קרניזים וכו' מלוח גבס
לבן בעובי  12.7מ"מ  -אופקי ,אנכי ,מעוגל
וכו' .לרבות קונסטרוקציית נשיאה מפרופילי
פח מגולוונים ,האיטומים ,עיבוד פתחים,
ניתוקים ,פתחי צד סמויים לאויר חוזר ,פינות
מגן וכל חומרי העזר למיניהם .המחיר כולל
שפכטל והכנה לצביעה .המדידה נטו לפי
השטח הנראה לעין בפריסה.

מ "ר

 22.02.0020תקרה אקוסטית מלוחות גבס מחוררים
מדגם Cleaneo Inbau UFF 8/18R
)חירור עגול( המשווקים ע"י "אורבונד" או ש"ע
במידות  120/200ס"מ ובעובי  12.5מ"מ,
לרבות קונסטרוקציית נשיאה מגולוונת ,גמר
בקווים ישרים ומעוגלים ,ממברנה אקוסטית
בעובי  0.2מ"מ מודבקת לגב האריח ומעליה
מזרוני צמר זכוכית בעובי " 2ובמשקל 24
ק"ג/מ"ק עם גיזה שחורה בתחתית .הכל
קומפלט עד לגמר מושלם כמתואר במפרטי
היצרן) .טיפוס  Eבמקרא(

מ "ר

 22.02.0040תקרה אקוסטית חצי שקועה מאריחים
מינרליים במידות  60/60ס"מ מדגם PRIME
 TOPIQתוצרת חברת ""KNAUF AMF
)גרמניה( ,משווקת ע"י חב' "אורבונד" ,לרבות
קונסטרוקציית נשיאה ,פרופיל חלוקה T15
ופרופילי גמר  Z+Lצבועים בתנור בגוון RAL
לבחירת האדריכל בהיקף הקירות) .טיפוס (B

מ "ר

270.00

140.00

110.00

להעברה בתת פרק 22.02
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ045/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'045 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 22.02.0050תקרה אקוסטית חצי שקועה מאריחים
מינרליים במידות  60/120ס"מ מדגם PRIME
 TOPIQתוצרת חברת ""KNAUF AMF
)גרמניה( ,משווקת ע"י חב' "אורבונד" ,לרבות
קונסטרוקציית נשיאה ,פרופיל חלוקה T15
ופרופילי גמר  Z+Lצבועים בתנור בגוון RAL
לבחירת האדריכל בהיקף הקירות) .טיפוס (B

מ "ר

 22.02.0150תקרה אקוסטית ממגשי פח אטומים ברוחב 30
ס"מ ,עובי הפח  0.8מ"מ ,מכופפים ב4-
צדדים ,גובה הכיפוף  4ס"מ ,מגולוונים
וצבועים בתנור בגוון לבחירת האדריכל
מקטלוג  .RALלרבות קונסטרוקצית נשיאה,
פרופילי חלוקה אומגה ופרופילי Z+L
צבועים בתנור בגוון לבחירת האדריכל בהיקף
הקירות .הכל קומפלט) .טיפוס  Dבמקרא(

מ "ר

 22.02.0160תקרה ממגשי פח מחוררים ,רחיצים ,ברוחב
 60ס"מ ,עובי הפח  0.6מ"מ ,מכופפים ב4-
צדדים ,גובה הכיפוף  4ס"מ ,מגולוונים
וצבועים בתנור בגוון לבחירת האדריכל
מקטלוג  .RALלרבות קונסטרוקצית נשיאה,
פרופילי חלוקה אומגה ופרופילי  Z+Lצבועים
בתנור בגוון לבחירת האדריכל בהיקף הקירות.
הכל קומפלט) .טיפוס  ,Gתחתית גגונים(

מ "ר

 22.02.0170תקרה מאריחי עץ חצי שקועים
PREAM FONO SCREENBALL E
במידות  60/60ס"מ המשווקים ע"י "יהודה
יצוא יבוא" .התקרה עשויה מאריחי MDF
בעובי  18מ"מ ,בגמר מלמין  /צבע  /פורניר /
 HPLלבחירת האדריכל ,לרבות קונסטרוקציית
נשיאה מפרופילי פיין-ליין ,פרופילי גמר L+Z
או ש"ע בגוון לבחירת האדריכל ,חיבור לתקרת
הבטון ע"י מוטות הברגה מגולוונים בקוטר 6
מ"מ וגיזה אקוסטית שחורה מודבקת לגב
הלוחות ועליה מזרני צמר סלעים בעובי "2
ובמשקל  60ק"ג/מ"ק עטופים בפלא"ב בעובי
 30מיקרון .עמידות באש בהתאם לדרישות
ת"י ) 931/921ת"י  .(V.4.3 - 755הכל
קומפלט עד לגמר מושלם כמתואר בתכ'
האדריכל ובמפרטי היצרן) .בחדר
ישיבות  .טיפוס (C

מ "ר

 22.02.0190תקרת לוחות עץ כנ"ל אך עם חיבור נסתר אל
פרופילים קונסטרוקטיביים .המחיר כולל
גמר מעוגל .הכל קומפלט עד לגמר מושלם
כמתואר בטיפוס  Fבמקרא תקרות .במשרד
רווחה )חדר עגול(

מ "ר

40.00

20.00

25.00

25.00

5.00

להעברה בתת פרק 22.02
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ046/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'046 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 22.02.0191פתחי שירות במידות  60/60ס"מ המותקנים
בתקרת הגבס ,כדוגמת הפתחים המשווקים
ע"י "אורבונד" או ש"ע.

יח'

 22.02.0192חיזוק תקרות אקוסטיות בממ"מ לפי הנחיות
פקע"ר ות"י  5103חלק  :4תקרות תותב
פריקות :כללי תכן והתקנה במקלטים.

מ "ר

 22.02.0200חיזוק תקרות באמצעות קרש עץ אורן חדש
ונקי בניצבי הגבס לצורך תלית וילונות
כמתואר בפרטי האדריכל.

מטר

5.00

17.00

7.00

סה"כ  22.02תקרות תותב )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  22.03וילונות
 22.03.0010וילון גלילה רשת תוצרת "אורגון" בגוון
לבחירת האדריכל מדגם .SOLAR SCREEN
הוילון עשוי מבד העשוי  100%סיבי זכוכית
וללא  .PVCהבד חסין אש .המחיר כולל את כל
אלמנטי הנשיאה והקיפול הנדרשים וכן תוספת
כבלים המותאמים לייצוב הוילון .הפעלה
ידנית .הכל קומפלט עד לגמר מושלם ומוכן
לשימוש) .ח .ישיבות(

מ "ר

25.00

סה"כ  22.03וילונות )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  22אלמנטים מתועשים בבנין )להעברה לדף ריכוז(

פרק  23קידוח ויציקת כלנסאות
תת פרק  23.00תת פרק 23.0
הערות
מחירי היחידה כוללים :א( התארגנות
לקדיחה ,הובלת הציוד  ,מפעילים לציוד,
צוות ביצוע הכלונסאות ,סימון מרכזי
הכלונסאות ע"י מודד מוסמך ,בדיקת
מרכזיות כלונסאות לאחר יציקה ע"י מודד
מוסמך לצורך אישורם מול מתכנן השלד
והביסוס ,שומרי מרחק מפלסטיק לפי
תכנית.ב( מחירי היחידה כוללים ביצוע
בדיקות סוניות לכלל הכלונסאות לצורך
אישור התוצאות מול מתכנן השלד והיועץ
ה קר ק ע .
סה"כ  23.00תת פרק ) 23.0להעברה לדף ריכוז(

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ047/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'047 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  23.01קידוח ויציקת כלונסאות
 23.01.0010קידוח ויציקת כלונסאות בקדיחה יבשה
כלונסאות קוטר  60ס"מ ב 30-קידוח ויציקה
בעומק  10 - 20מטר כולל שרוולי קרטון
הגנה בשני מטריים עליוניים לפי תכנית.

מטר

 23.01.0011תוספת מחיר לכלונסי בטון עבור יציקה
בעזרת צינור תרמי עד  1.5מ' מתחתית בור
הכלונס.

יח'

 23.01.0021תוספת מחיר בלבד  -לאחר אישור יועץ
הקרקע  ,מתכנן השלד ומהנדס במועצה -
לקידוח ויציקת כלונסאות בתמיסת בינטונייט
במקום בשיטה היבשה .כמו בסעיף
23.1.010

מטר

704.00

52.00

לא לסיכום

704.00

סה"כ  23.01קידוח ויציקת כלונסאות )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  23קידוח ויציקת כלנסאות )להעברה לדף ריכוז(

פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.00תת פרק 40.0
תת פרק 40.0
סה"כ  40.00תת פרק ) 40.0להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  40.53תת פרק 40.53
ריצוף באבנים משתלבות
 40.53.0311ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ,
מלבניות במידות  10/20ס"מ או רבועיות
במידות  20/20ס"מ ,לרבות חול  5ס"מ )לא
כולל מצע( ,גוון צבעוני  -על בסיס מלט לבן
)סופר סטון( ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל

מ "ר

 40.53.0372ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ,
רבועיות במידות  10/10ס"מ לרבות חול 5
ס"מ )לא כולל מצע( גוון צבעוני  -על בסיס
מלט לבן )סופר סטון( ו/או גוון לבן ו/או גווני
קוקטייל

מ "ר

 40.53.0634אבן ריצוף "רמות" בעובי  7ס"מ  8 ,אבנים
בסט ,מק"ט  , 66120בגמר "אקרסטון
מסותת" ,בגוון ע"פ בחירת אדריכל ,תוצרת
אקרשטיין או ש"ע ,כולל התקנת ריצוף לרבות
כלי מכני וחול  5ס"מ

מ "ר

10.00

 40.53.2900ריצוף באבן טבעית פראית בעובי  10-5ס"מ
בדוגמא ציקלופית .כולל טיט.

יח'

23.00

218.00

15.00

להעברה בתת פרק 40.53
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ048/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'048 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 40.53.2910אבן מדרך מנוסרת טבעית בגוון שחור

יח'

 40.53.2920אריחי ריצוף "אורבאנו" בעובי 7ס"מ במידות
80X80X7 / 40X100X7 / 40X80X7 ,
בגמר "מסותת" ,בגוון ע"פ בחירת אדריכל,
תוצרת אקרשטיין או ש"ע ,כולל התקנת
ריצוף לרבות כלי מכני וחול 5ס"מ

מ "ר

 40.53.2930נגיש -אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי
ראיה )עם בליטות או פסים( בהנמכת ריצוף
במעברי חציה ,במידות  20/20/6ס"מ ,לפי
ת"י  1918חלק  ,6בגוון כורכרי

מ "ר

15.00

600.00

15.00

סה"כ  40.53תת פרק ) 40.53להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  40.54תת פרק 40.54
אבני שפה וגן ,אבני תיחום
 40.54.0604אבן גן במידות  10/20/100ס"מ לרבות יסוד
ומשענת בטון ,גוון צבעוני  -על בסיס מלט
לבן )סופר סטון(

מטר

353.00

סה"כ  40.54תת פרק ) 40.54להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  40.55תת פרק 11.0
תת פרק 11.0
סה"כ  40.55תת פרק ) 11.0להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  40.56תת פרק 11.12
מרק חוץ )שפכטל(
 40.56.0150מרק )שפכטל( אקרילי מסוג "אלטק ויולט" או
ש"ע בשתי שכבות והחלקתו מעל טיח או
מעל קירות בטון לאחר הברשת הקיר.
)המחיר אינו כולל הסרת בטון וחיתוך הזיון
ע"י דיסק( .העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד

מ "ר

25.00

שליכט צבעוני
 40.56.0230שליכט צבעוני גמיש משוריין "דקוליין
אלסטיקו  "1.2או ש"ע ,מירקם קלאסי אבן
שרוטה ,בכמות של  2ק"ג/מ"ר במריחה חד
שכבתית לרבות מריחת פריימר אקרילי ,על
גבי טיח

מ "ר

25.00

סה"כ  40.56תת פרק ) 11.12להעברה לדף ריכוז(

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ049/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'049 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  40.57תת פרק 14.0
תת פרק 14.0
סה"כ  40.57תת פרק ) 14.0להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  40.59תת פרק 14.30
 40.59.0010נדבכי ראש )"קופינג"( ברוחב עד  35ס"מ
ובעובי עד  5ס"מ במחיר יסוד לאבן 110
ש"ח/מ"א ,לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון
האבן ,לפי פרט

מטר

30.00

סה"כ  40.59תת פרק ) 14.30להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  40פיתוח האתר )להעברה לדף ריכוז(

פרק  41גינון והשקיה
תת פרק  41.00תת פרק 41.0
תת פרק 41.0
סה"כ  41.00תת פרק ) 41.0להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  41.11עיבוד הקרקע ואדמת
גינון
 41.11.0020עיבוד הקרקע לעומק  20ס"מ ,לרבות הפיכת
הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני
סופי ,באדמות קלות ובינוניות ,בחלקה אשר
שטחה מעל  250מ"ר

מ "ר

1,749.00

 41.11.0210אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח
)כמות גדולה(

מ"ק

525.00

סה"כ  41.11עיבוד הקרקע ואדמת גינון )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  41.20תת פרק 41.20
 41.20.0030נטיעת שתילים גודל מס'  1) 3ליטר(

יח'

150.00

 41.20.0040נטיעת שתילים גודל מס'  3) 4ליטר(

יח'

299.00

 41.20.0900עצים ממיכל ) 60ליטר( "גודל  "8.5בקוטר
גזע " 2מדוד  0.3מ' מפני הקרקע ,לרבות זוג
סמוכות מחוטאות ו 30 -ליטר קומפוסט לעץ

יח'

22.00

סה"כ  41.20תת פרק ) 41.20להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  41.30תת פרק 41.30
 41.30.0030מרבדי דשא )מעל  250מר( ,מזן קיקויו או
טיפוואי לרבות טיפול  30יום

מ "ר

1,251.00

סה"כ  41.30תת פרק ) 41.30להעברה לדף ריכוז(

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ050/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'050 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  41.40תת פרק 41.40
 41.40.0628ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר
משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד" דגם
 OR-2111או ש"ע ,במידות 1100
 320X785Xמ"מ לרבות בסיס סוקל בהתאם
למידות הארון ומנעול

יח'

1.00

סה"כ  41.40תת פרק ) 41.40להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  41.50תת פרק 41.50
 41.50.0700סולונואיד  DCעל סרגל תלת דרכי .התקנה
וחיווט ,אחריות לשנה

יח'

7.00

 41.50.0701בקר השקיה דגם " "DC-6Sתוצרת "גלקון"
או ש"ע עם  6תחנות

יח'

1.00

סה"כ  41.50תת פרק ) 41.50להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  41.60תת פרק 41.60
 41.60.0140ממטיר " "HUNTERדגם  I-20או ש"ע,
פלסטי היקפי או גזרתי ,אולטרה עם כיסוי
גומי

יח'

50.00

סה"כ  41.60תת פרק ) 41.60להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  41.70תת פרק 41.70
 41.70.0020חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית,
באמצעות כלי מכני )טרנש'ר( בעומק  30ס"מ
וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ-
 16מ"מ עד  32מ"מ המחיר כולל הובלת
הכלים

מטר

 41.70.0030חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית,
באמצעות כלי מכני )טרנש'ר( בעומק  40ס"מ
וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים מעל 32
מ"מ המחיר כולל הובלת הכלים

מטר

 41.70.0140צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
 6רך ,קוטר  25מ"מ ,לרבות אביזרים,
חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה
)חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד(

מטר

 41.70.0150צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
 6רך ,קוטר  32מ"מ ,לרבות אביזרים,
חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה
)חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד(

מטר

736.00

253.00

382.00

354.00

להעברה בתת פרק 41.70
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ051/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'051 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 41.70.0170צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
 6קשיח ,קוטר  50מ"מ ,לרבות אביזרים,
חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה
)חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד(

מטר

 41.70.0640שרוול מצינור  P.V.Cדרג  10קוטר 110
מ"מ ,במקומות המיועדים לשטחי מדרך,
לרבות חפירה בעומק כיסוי עד  100ס"מ
והשחלת חוט ניילון

מטר

253.00

106.00

סה"כ  41.70תת פרק ) 41.70להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  41.80תת פרק 41.80
 41.80.0120טבעת מצינור פוליאתילן קוטר  16מ"מ עם
 10טפטפות אינטגרליות מתווסתות,
במרווחים של  30ס"מ ,הטבעת מחוברת
לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון

יח'

22.00

 41.80.0900שלוחות טפטוף מווסת ,דוגמת "רעם נטפים"
או ש"ע 16 ,מ"מ ,טפטפת כל  50ס"מ

מטר

998.00

 41.80.0901ברז שטיפה למנקז לרבות הגנה בתא בקרה
טרמופלסטי מתאים

יח'

5.00

סה"כ  41.80תת פרק ) 41.80להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  41.81תת פרק 41.100
 41.81.0010ראש מערכת קוטר " 2עבור טפטוף ועבור
המטרה )בשלוחות נפרדות( ,מופעל ע"י בקר
השקייה הפועל עפ"י כמות ,לרבות מגוף
אלכסון ,ברז גן ,יציאה למי פיקוד ,משחרר
אוויר משולב ,מגוף הידראולי ראשי מברונזה,
מד מים עם פלט חשמלי ,מסנן  50מ"ש,
מסנן  120מ"ש ,מקטין לחץ 2 ,רקורדים וכל
אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים
)ההפעלות ימדדו בנפרד(

יח'

 41.81.0160הפעלה קוטר " 2לרבות מגוף הידראולי
מברונזה ,התפצלות ממניפול ,זקף ואביזרי
חיבור לצנרת

יח'

 41.81.0900תוספת עבור שסתום ואקום מפליז "1/2
מותקן על הפעלה בראש מערכת.

קומפ'

1.00

6.00

6.00

סה"כ  41.81תת פרק ) 41.100להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  41גינון והשקיה )להעברה לדף ריכוז(

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ052/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'052 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  42ריהוט גן
תת פרק  42.00תת פרק 42.0
תת פרק 42.0
סה"כ  42.00תת פרק ) 42.0להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  42.04תת פרק 42.4
אשפתונים ,מסתורי אשפה וברזיות
סה"כ  42.04תת פרק ) 42.4להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  42.20תת פרק 42.20
 42.20.0900נגיש -ספסל עם משענת ומסעד יד עשוי
מתכת וצבוע בתור ,מחופה לוחות במבוק
דגם "סנטוריני"  ,מק"ט  , L44תוצרת למון או
ש"ע,גוון המתכת לפי בחירת אדריכל ,כולל
הובלה ,התקנה ועיגון,לפי הנחיות יצרן

יח'

 42.20.0910מערכת ישיבה נגישה מבטון עם מושבים
מבטון דמוי עץ דגם חורש ,מק"ט ,1704
תוצרת שחם אריכא או ש"ע ,כולל הובלה,
התקנה ועיגון,לפי הנחיות יצרן

יח'

10.00

3.00

סה"כ  42.20תת פרק ) 42.20להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  42.21תת פרק 42.21
 42.21.0920פרגולה מפרופילי מתכת וקירוי ולוחת עץ
דגם " "estelמק"ט  L164תוצרת למון או
ש"ע 5.5 ,מ"ר ,ראה פרט פרגולה ,גוון
המתכת לפי בחירת אדריכל ,כולל הובלה,
התקנה ועיגון,לפי הנחיות יצרן

יח'

 42.21.0930פוף נגה עם משענת ,מבטון טרום ,מק"ט
1441,בגובה 64ס"מ ובקוטר 69ס"מ ,
תוצרת שחם אריכא או ש"ע ,בגוון אפור,כולל
הטבעת הדפס ע"פ בחירת אדריכל על מס'
מושבים לפי תוכנית ,כולל הובלה  ,התקנה
ו עיגון

יח'

 42.21.0940ספסל מבטון טרום דגם ''חלוקים 160'',מק"ט
,1474 85על 159ס"מ ובגובה 39ס"מ,
תוצרת שחם אריכא או ש"ע ,בגוון אפור ,כולל
הובלה  ,התקנה ועיגון

יח'

2.00

7.00

6.00

להעברה בתת פרק 42.21
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ053/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'053 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 42.21.0950ספסל מבטון טרום דגם ''חלוקים
240'',מק"ט ,1476 238ס"מ ובגובה 41ס"מ,
תוצרת שחם אריכא או ש"ע ,בגוון אפור ,כולל
הטבעת הדפס ע"פ בחירת אדריכל על מס'
מושבים לפי תוכנית,כולל הובלה  ,התקנה
ו עיגון

יח'

 42.21.0960ספסל מבטון טרום דגם ''חלוקים 200'',מק"ט
,1475 199ס"מ ובגובה 41ס"מ ,תוצרת
שחם אריכא או ש"ע ,בגוון אפור ,כולל הובלה
 ,התקנה ועיגון

יח'

2.00

6.00

סה"כ  42.21תת פרק ) 42.21להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  42.41תת פרק 42.41
אשפתונים
 42.41.0900אשפתון דגם "לביא-עץ" מק"ט ,3066
תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע  ,כולל הובלה
והתקנה ,לפי פרט

יח'

3.00

סה"כ  42.41תת פרק ) 42.41להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  42ריהוט גן )להעברה לדף ריכוז(

פרק  44שערים וגדרות
תת פרק  44.00תת פרק 44.0
תת פרק 44.0
סה"כ  44.00תת פרק ) 44.0להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  44.22תת פרק 44.22
 44.22.0900מאחז יד מצינור נירוסטה אל חלד ,בקוטר 40
מ"מ ,מגולוון וצבוע בתנור ,כולל עמודים
אנכיים כל  1.5מ' לכל היותר ,עיגון וביטון
בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט .
מטר

3.00

סה"כ  44.22תת פרק ) 44.22להעברה לדף ריכוז(

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ054/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'054 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  44.31תת פרק 44.31
 44.31.0910דלת לנישה סגורה למערכות מפח מנוקב
מכופף ,רוחב דלת עד  100ס"מ ,גובה כללי
עד  210ס"מ כולל בריח הננעל בטריקה .כל
החלקים מגולוונים וצבועים בתנור בצבע
בגוון  RALלפי בחירת אדריכל .כולל משקוף
היקפי ועיגון לגומחת בטון.

קומפ'

 44.31.0920סגירת נישה לגמל מים מ 4-דלתות מפח
מנוקב מכופף  ,רוחב דלת עד  100ס"מ,
גובה כללי עד  150ס"מ כולל בריח הננעל
בטריקה לפי פרט .כל החלקים מגולוונים
וצבועים בתנור בצבע בגוון  RALלפי בחירת
אדריכל .כולל משקוף היקפי ועיגון לגומחת
בטון.

קומפ'

1.00

1.00

סה"כ  44.31תת פרק ) 44.31להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  44שערים וגדרות )להעברה לדף ריכוז(

פרק  51עבודות סלילה
תת פרק  51.01תת פרק 51.1
עבודות הכנה ופירוק
סה"כ  51.01תת פרק ) 51.1להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  51.02תת פרק 51.2
עבודות עפר
סה"כ  51.02תת פרק ) 51.2להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  51.03תת פרק 51.3
מצעים ותשתיות
סה"כ  51.03תת פרק ) 51.3להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  51.10תת פרק 51.10
 51.10.0020חישוף השטח בעובי עד  20ס"מ

מ "ר

 51.10.0045עקירת עצים בשלמותם )כריתת עצים
ועקירת גדמי עצים( שהיקף גזעם הנמדד
בגובה  1.0מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 10
ס"מ ועד  20ס"מ וגובהם עד  3.0מ'

יח'

 51.10.0046עקירת עצים בשלמותם )כריתת עצים
ועקירת גדמי עצים( שהיקף גזעם הנמדד
בגובה  1.0מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 20
ס"מ ועד  30ס"מ וגובהם עד  6.0מ'

יח'

2,600.00

3.00

3.00

להעברה בתת פרק 51.10
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ055/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'055 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 51.10.0048עקירת עצים בשלמותם )כריתת עצים
ועקירת גדמי עצים( שהיקף גזעם הנמדד
בגובה  1.0מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 30
ס"מ ועד  40ס"מ וגובהם עד  6.0מ'

יח'

3.00

 51.10.0460פירוק ריצוף אבנים משתלבות

מ "ר

93.00

 51.10.0510פירוק גדר רשת בגובה עד  2מ'

מטר

5.00

 51.10.0538פירוק מדרגות אבן בלבד )פירוק הביסוס
ימדד בנפרד(

מטר

4.00

 51.10.0910פירוק קיר גדר בעובי כולל של עד  35ס"מ
ובגובה עד  2מ' ,לרבות פירוק הביסוס

מטר

5.00

 51.10.0920ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים ,הדברה
תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול
סעיפים  41.02.04.00עד ,41.02.04.04
וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר
כחול סעיף 41.02.05

מ "ר

793.00

 51.10.0930פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל
סילוק הפסולת מהשטח

מ "ר

4.00

סה"כ  51.10תת פרק ) 51.10להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  51.20תת פרק 51.20
 51.20.0009חפירה לרבות העמסה ,הובלה ופיזור באתר
העבודה.

מ"ק

487.00

 51.20.0102תוספת למילוי מהודק )בהידוק לא מבוקר(
עב ו ר ה י ד ו ק מ ב ו ק ר

מ"ק

1,000.00

 51.20.0120הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית )הידוק
שתית(

מ "ר

400.00

 51.20.0130יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים
ומדרכות )צורת דרך( עד גובה  20ס"מ )(

מ "ר

793.00

 51.20.0150פיזור והידוק רגיל של חומר מילוי ,שיסופק
ע"י אחרים ,בשכבות של  20ס"מ.

מ"ק

1,250.00

סה"כ  51.20תת פרק ) 51.20להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  51.30תת פרק 51.30
 51.30.0010מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר,
המצע יסופק ממחצבה מאושרת.

מ"ק

134.00

סה"כ  51.30תת פרק ) 51.30להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  51עבודות סלילה )להעברה לדף ריכוז(
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ056/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'056 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  57קווי מים ביוב וניקוז בפיתוח
תת פרק  57.01מים בפיתוח
המחיר כולל אספקה והתקנת החומר  ,מחירי
הצנורות והאביזרים המונחים בקרקע ,
כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל
סוגי הקרקע .2 .כל המחירים של חלקי
המתכת הגלויים כוללים את הצביעה
 57.01.0010קו מים מפלדה בקוטר " 3ע.ד 5/32" .עם
ציפוי פנים  /חוץ בטון ועטיפת פלסטיק
משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או
ש"ע מונח בקרקע בכל עומק  ,לרבות
ספחים.

מטר

 57.01.0020קו מים מפלדה בקוטר " 2ע.ד 5/32" .עם
ציפוי פנים  /חוץ בטון ועטיפת פלסטיק
משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או
ש"ע מונח בקרקע בכל עומק  ,לרבות
ספחים.

מטר

 57.01.0030קו מים מגולבן סקדיול  40בקוטר " 1ועטיפת
פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת
 APC-3או ש"ע מונח בקרקע בכל עומק ,
לרבות ספחים.

מטר

 57.01.0040קו מים מגולבן סקדיול  40בקוטר "3/4
ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית
דוגמת  APC-3או ש"ע מונח בקרקע בכל
עומק  ,לרבות ספחים.

מטר

20.00

 57.01.0050ברז גן הבונים  3/4אינש.

יח'

2.00

 57.01.0060חיבור קו מים חדש לקו מים קיים שימוש
במחפרון  +תיאום עם בזק  +חברת החשמל
 +עירייה וכל הרשיות האחרות  +תאגיד
המים .

קומפ'

 57.01.0070ברז לכיבוי אש חיצוני בבקוטר " 3מחובר
בהברגה או ע"י אוגן לרבות מתקן שבירה,
זקף קוטר " ,3גוש בטון לעיגון ,מצמד שטורץ
וברז גן "3/4

קומפ'

 57.01.0080ראש מערכת ראשי " 3לפי פרט בתוכנית ,
לרבות מד מים " 3ארד  ,מז"ח 3" W ATTS
 +מסנן " 3 + 3מגופים " + 3מגוף אלכסוני
" +2אל חוזר "+ 3משחרר אויר  +ברז כיבוי
" , 3ברז הסנקה כפול " 3ואלחוזר ", 3
קומפלט ומאושר ע"י המתכנן  +תאגיד המים.

קומפ'

80.00

20.00

10.00

1.00

2.00

1.00

להעברה בתת פרק 57.01
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ057/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'057 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 57.01.0090פירוק וניתוק קו מים קיים במגרש בכל קוטר
ובכל עומר ומכל סוג  ,כולל איתור קו מים
שימוש במחפרון  /גילוי  /ניתוק  /פירוק
והתקמת ניתוקים וחיבורי חדש עם מנהלת
האתר  /המועצה  ,מושלם כולל כל האביזרים
הנדרשים ובהתאם להוארות המפקח/
המתכנן.

קומפ'

 57.01.0100חבור מים לגינון בקוטר " 2לרבות מד מים2 ,
ברזים " 2מעברים ניפלים ברכים ,רקורד וכו'
 ,כולל חבור לקו מים ראשי עד  3מ' וכן חבור
לקו מים לראש מערכת עד  3מ' ו"גשר"
הארקה .

יח'

 57.01.0110ביצוע עבודה לגמר לנישת מים )גומחה(
בהתאם לפרט במדידות של  420/160בעומק
 50ס"מ עובי בטון של  20ס"מ  ,עשוייה
מבטון מזויין "בטון חשוף " מקי כולל יסודות
ובהתאם לתכנית והוראות הקונסטרוקטור
כולל כל ההתאמות הנדרשות  ,מושלמת
מותקנת .

קומפ'

1.00

1.00

1.00

סה"כ  57.01מים בפיתוח )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  57.02ביוב בפיתוח
 57.02.0010צינור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ"מ
מונח בקרקע כולל חפירה או חציבה  ,עטיפת
חול דיונות בעובי  30ס"מ מעל ומתחת
לצינור מילוי הידוק קרקע הידוק חיבורים
לתאי ביקורת וכל המפורט במפרט הכללי
בעומק עד  1.25מטר.

מטר

 57.02.0020צינור ביוב פלסטי מ P.V.C-קשיח SN-8
מרביד או שווה ערך,כתום כולל חפירה או
חציבה  ,עטיפת חול דיונות בעובי  30ס"מ
מעל ומתחת לצינור מילוי הידוק קרקע
הידוק חיבורים לתאי ביקורת וכל המפורט
במפרט הכללי  ,בקוטר " 6ובעומק עד 125
ס"מ.

מטר

 57.02.0030שוחת בקרה לביוב מבטון בקוטר  80ס"מ
ובעומק עד  1.25מטר דוגמת "וולפמן" או
ש"ע  ,עם תקרה ומכסה קוטר  60ס"מ מסוג
ב.ב 25 .טון לרבות תחתית מגנופלסט איטום
בין כל חלקי השוחה בכל קוטר כנגד חדירות
מים באמצעות אטם "איטופלסט" .

יח'

4.00

 57.02.0040מפל פנימי בשוחת בקרה בקוטר כלשהו

יח'

1.00

70.00

30.00

להעברה בתת פרק 57.02
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ058/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'058 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 57.02.0050חיבור קו ביוב חדש לש.ב קיימת בכביש
לרבות חציית כביש גישוש וחפירה שימוש
במחפרון  +תיאום עם בזק +ח"ח ועירייה וכל
הרשויות האחרות

קומפ'

 57.02.0060קידוח ספיגה בקוטר  80ס"מ עם חוליות בטון
מחוררות טרומיות בעומק  6מ' ,כולל מילוי
חצץ גס ,בד גיאוטכני ,צינור שרשורי ומכסה
מרשת מיצקת  +מכסה סגור  ,בהתאם לפרט
ואישור המתכנן .

קומפ'

1.00

5.00

סה"כ  57.02ביוב בפיתוח )להעברה לדף ריכוז(

תת פרק  57.03תת פרק 57.206
 57.03.0030מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM
)פיוליט בחוזק נמוך מבוקר( בשפיכה
חופשית ללא טפסנות

מ"ק

13.00

סה"כ  57.03תת פרק ) 57.206להעברה לדף ריכוז(
סה"כ  57קווי מים ביוב וניקוז בפיתוח )להעברה לדף ריכוז(

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
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קובץ059/... BIN-2 :

מסמך ד'
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה
כתב כמויות )ריכוז(
הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון

18/08/2021
דף מס'059 :

סה"כ
פרק  00מוקדמות
תת פרק  00.01הערות כלליות
סה"כ  00מוקדמות
פרק  01עבודות עפר
תת פרק  01.00תת פרק 0.0
תת פרק  01.01חפירה ושונות
סה"כ  01עבודות עפר
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.01עבודות בטון יצוק באתר.
תת פרק  02.02עבודות בטון  -מרצפים ורצפות.
תת פרק  02.03עבודות בטון  -קירות ועמודים.
תת פרק  02.04עבודות בטון  -קורות ,מעקות וחגורות.
תת פרק  02.05עבודות בטון  -תקרות וגגות.
תת פרק  02.06עבודות בטון  -יציקות בינים שונות.
סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר
פרק  04עבודות בנייה
תת פרק  04.01עבודות בנייה
סה"כ  04עבודות בנייה
פרק  05עבודות איטום
תת פרק  05.01עבודות איטום
סה"כ  05עבודות איטום
פרק  06נגרות אומן ומסגרות פלדה
תת פרק  06.01נגרות אומן
תת פרק  06.02מסגרות פלדה
א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
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קובץ060/... BIN-2 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון

18/08/2021
דף מס'060 :

סה"כ
תת פרק  06.03שילוט
סה"כ  06נגרות אומן ומסגרות פלדה
פרק  07מתקני תברואה )מבנה(
תת פרק  07.01אספקת מים קרים  /חמים
תת פרק  07.02מערכת דלוחין ושופכין
תת פרק  07.03קבועות תברואיות
תת פרק  07.04ניקוז מי גשם
סה"כ  07מתקני תברואה )מבנה(
פרק  08עבודות חשמל
תת פרק  08.01לוחות חשמל
תת פרק  08.02נקודות ואינסטלציה חשמלית
תת פרק  08.03גופי תאורה
תת פרק  08.04כיבוי וגילוי אש
תת פרק  08.05חפירה ותשתיות תת-קרקעית
תת פרק  08.06תאורת חוץ
תת פרק  08.07מערכת U.P.S
סה"כ  08עבודות חשמל
פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.01עבודות טיח
סה"כ  09עבודות טיח
פרק  10עבודות ריצוף וחיפוי
תת פרק  10.01עבודות ריצוף וחיפוי
סה"כ  10עבודות ריצוף וחיפוי
פרק  11עבודות צביעה
תת פרק  11.01עבודות צביעה
סה"כ  11עבודות צביעה

א .מסינג  -שרותים בהנדסת בנין המסגר  4א.ת .רעננה טל 09-7401463:פקס09-7437761:
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ061/... BIN-2 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון

18/08/2021
דף מס'061 :

סה"כ
פרק  12עבודות אלומיניום
תת פרק  12.01עבודות אלומיניום
סה"כ  12עבודות אלומיניום
פרק  15מתקני מיזוג אוויר
תת פרק  15.20מפוחים
תת פרק  15.41מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזי
תת פרק  15.61תעלות פח
תת פרק  15.64תעלות גמישות מאלומיניום
תת פרק  15.65אבזירי פיזור אוויר
תת פרק  15.80בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות
תת פרק  15.99חריגים
סה"כ  15מתקני מיזוג אוויר
פרק  22אלמנטים מתועשים בבנין
תת פרק  22.01מחיצות וציפוי גבס
תת פרק  22.02תקרות תותב
תת פרק  22.03וילונות
סה"כ  22אלמנטים מתועשים בבנין
פרק  23קידוח ויציקת כלנסאות
תת פרק  23.00תת פרק 23.0
תת פרק  23.01קידוח ויציקת כלונסאות
סה"כ  23קידוח ויציקת כלנסאות
פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.00תת פרק 40.0
תת פרק  40.53תת פרק 40.53
תת פרק  40.54תת פרק 40.54
תת פרק  40.55תת פרק 11.0
תת פרק  40.56תת פרק 11.12
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קובץ062/... BIN-2 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון

18/08/2021
דף מס'062 :

סה"כ
תת פרק  40.57תת פרק 14.0
תת פרק  40.59תת פרק 14.30
סה"כ  40פיתוח האתר
פרק  41גינון והשקיה
תת פרק  41.00תת פרק 41.0
תת פרק  41.11עיבוד הקרקע ואדמת גינון
תת פרק  41.20תת פרק 41.20
תת פרק  41.30תת פרק 41.30
תת פרק  41.40תת פרק 41.40
תת פרק  41.50תת פרק 41.50
תת פרק  41.60תת פרק 41.60
תת פרק  41.70תת פרק 41.70
תת פרק  41.80תת פרק 41.80
תת פרק  41.81תת פרק 41.100
סה"כ  41גינון והשקיה
פרק  42ריהוט גן
תת פרק  42.00תת פרק 42.0
תת פרק  42.04תת פרק 42.4
תת פרק  42.20תת פרק 42.20
תת פרק  42.21תת פרק 42.21
תת פרק  42.41תת פרק 42.41
סה"כ  42ריהוט גן
פרק  44שערים וגדרות
תת פרק  44.00תת פרק 44.0
תת פרק  44.22תת פרק 44.22
תת פרק  44.31תת פרק 44.31
סה"כ  44שערים וגדרות
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קובץ063/... BIN-2 :

18/08/2021
דף מס'063 :

הקמת מרכז הפעלה  -מועצה חוף אשקלון

סה"כ
פרק  51עבודות סלילה
תת פרק  51.01תת פרק 51.1
תת פרק  51.02תת פרק 51.2
תת פרק  51.03תת פרק 51.3
תת פרק  51.10תת פרק 51.10
תת פרק  51.20תת פרק 51.20
תת פרק  51.30תת פרק 51.30
סה"כ  51עבודות סלילה
פרק  57קווי מים ביוב וניקוז בפיתוח
תת פרק  57.01מים בפיתוח
תת פרק  57.02ביוב בפיתוח
תת פרק  57.03תת פרק 57.206
סה"כ  57קווי מים ביוב וניקוז בפיתוח

סה"כ
סכום לחישוב הנחה
הנחה כללית %
סה"כ לאחר הנחה
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ
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תאריך
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