
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת-כוללים08
אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

תאורת חוץ08.001

הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

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

זה.

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

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד
אחר.

מובלים

יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה
וחציבת בור,בטון, זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי

פלדה אומים ודסקיות), שרוולי מעבר, מילוי מרווחים,
סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון ביצוע ע"ח

הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור
וכל עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו
על ידי מהנדס קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו,

בהתאם לתנאי קרקע, מיקום, והעומסים על העמוד.

ביצוע לפי סעיף 08.06.02 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.

יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.001.036908.1.360
בגובה עד 5 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 60/60/80 ס"מ.

46.00581.5426,750.84קומפ

יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.001.037508.1.360
בגובה 8 מ' יצוק מבטון ב- 30 במידות 80/80/100 ס"מ.

8.00826.876,614.96קומפ

צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה08.001.0400
מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם

לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה
לרבות כל חומרי החיבור

6,612.0014.7197,262.52מ'
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עמוד עץ יטופל נגד מזיקים וטפילים, העמוד יהיה מחוסן
עם מלחים בתמיסה מימית בהתאם לדרישות של מפרט

חברת חשמל מס? 2545 ומפרט חברת ?בזק? מס? 0373
וכן לפי התקן הישראלי מס? 0262, העמודים יהיו מעץ

יבש, חזק, ללא סדקים או פגמים אחרים וישרים לכל
אורכם.

עמוד עץ אורן אדום בגובה 8.5 מ', מותקן בקרקע בעומק08.001.0537
של 1.5 מ' ויצבע בצבע ביטומני כולל חיזוק ושילוט,

מיספור ע"י ספרות ממתכת מוצמדות לעמוד לרבות כל
חיבוריהחשמל הנדרשים וחיבור הזרוע והפנס.

13.001,017.6913,229.97קומפ

143,858.29סה"כ לתאורת חוץ

עמודים וזרועות לתאורת חוץ08.002

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע
מהמפרט הטכני 08 והמפרט המיוחד למכרז זה.

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

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד
אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת C.O.C מטעם היצרן
וחתומה על ידו, על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט

הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני
היסוד, הכנות וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה,
שילוט, פיזור העמודים בשטח, הצבת העמוד, פילוס.

ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.06.02.01 ולפי פרט.

לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד
לגובה של 30 ס"מ מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או

סיקה.

עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך עגול מדורג (2 דירוגים)
עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם
חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת,

מעברים דקורטיביים וצלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו,

עמוד התאורה צבוע אלקטרוסטטית בתנור.
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עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה08.002.0117
כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "4/"2 וגובה 4

או 4.5 מטר.

46.00954.0843,887.68קומפ

עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה08.002.0129
כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "6/"4 וגובה 8

או 9 מטר.

8.002,089.8916,719.12קומפ

זרועות פלדה לעמודי תאורה

זרוע (ת"י 812) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר
מותאמת לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד
ולגוף התאורה כולל צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד,

בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף העמוד.

ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.06.05.01 ולפי פרט.

זרוע יחידה באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש08.002.0354
לפי סעיף 08.2.348

28.00318.038,904.84קומפ

זרוע כפולה באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש08.002.0363
לפי סעיף 08.2.348

26.00463.4112,048.66קומפ

מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-2 דגלים, לפי מפרט 08 סעיף08.002.0441
08.06.05.05 בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה

מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו נצבע העמוד לפי פרט.

54.00104.495,642.46קומפ

87,202.76סה"כ לעמודים וזרועות לתאורת חוץ

אביזרי תאורה08.003

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע
מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל 08, ת"י 20, מפרט

טכני ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים
פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד למכרז זה.

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

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד
אחר.

מגשים
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מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם BC2 ו-
BC3 תוצרת SOGEXI או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד

35 ממ"ר, כולל פסים למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי
10KA הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו קוטבי

2X10AC,, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים
בין המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי

הארקות.

ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.09.02.07 ולפי פרט.

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

28.00227.166,360.48קומפ

מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף08.003.0045
08.3.036

26.00290.777,560.02קומפ

מרכזיות מאור

מרכזיית מאור מפוליאסטר משוריין מוגן UV כולל
גומחות/יסודות בטון למרכזיה ולמונה כולל תא נפרד

לחברת החשמל פסי צבירה,מבדדים, מהדקים, חיווט,
שילוט, חיזוקים, מסגרת מסד, סידורי כניסה לכבלים, תריסי

אוורור, צביעה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים
להשלמת הלוח, חיבורו והפעלתו וכולל הובלה, הצבה,

והתקנה.

ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.07.06. ולפי פרט.

טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס08.003.0321
פלדה מגולוון בחתך 40X4 מ"מ המרותך לברזל היסוד

ומחובר לזיון היסוד של בסיס המרכזייה ולפס פלדה מגלוון
במרכזייה.

2.00242.61485.22קומפ

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה
נחושת תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית

עם מכסה בטון B125 לפי ת.י 489, מוליך הארקה מנחושת
50 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל הארקה או תיל
אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

ביצוע לפי סעיף 08.05.01 במפרט הבין משרדי ולפי פרט

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

ובעומק 60 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.381

13.00726.019,438.13קומפ

בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י08.003.0459
משהב"ש והנפקת דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י

למאור.

4.002,419.739,678.92קומפ
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בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך,08.003.0465
כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור

הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם
לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של

המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן
למתח.

4.00908.653,634.60קומפ

37,157.37סה"כ לאביזרי תאורה

חפירות08.011

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות
בהתאם לפרטי מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 51

במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים או הצינורות ולכיסויים,
לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי סימון, הידוק,

החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או
חציבה.

ביצוע לפי סעיף 08.02.03 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ,08.011.0014
לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

4,964.0042.50210,970.00מ'

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 100 ס"מ ועומק 08.011.0016100
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

1,193.0047.6056,786.80מ'

תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת08.011.0510
והחזרתו למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה,

ברוחב 80 ס"מ

520.00114.7559,670.00מ'

327,426.80סה"כ לחפירות

תאי בקרה08.012

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר
והלוואי לרבות הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה,

סמל הרשות טבוע ביציקה, עוגנים, ניקוז, רפידות,
שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות לתא

לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל
העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.

ביצוע לפי סעיף 08.03.09.02 במפרט הבין משרדי ולפי
פרט.

תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות08.012.0020
חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט,

הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית

59.001,402.5082,747.50יח'
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82,747.50סה"כ לתאי בקרה

גומחות בטון ללוחות מונים08.013

גומחות בטון עבור חח"י

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת
לגומחה, הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם חח"י

לפי פרט מעודכן באתר חח"י, וכולל את כל עבודות
העפר,חומרי ועבודות העזר והלוואי, אספקה, הובלה,

התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.

גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים08.013.0010
80X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ לרבות חפירה והתקנה

84.001,428.00119,952.00יח'

גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים08.013.0020
80X40 ס"מ X 2 וגובה חיצוני 250 ס"מ לרבות מחיצה

עבור 2 לוחות, חפירה והתקנה

11.002,142.0023,562.00יח'

גומחת בטון מזויין במידות פנים 220/40/210 ס"מ, לרבות08.013.0474
גג, מעברים, חפירה וביסוס

2.002,180.764,361.52קומפ

גומחת בטון מזויין, מחולקת לשלושה, במידות פנים08.013.0507
40/210/(80+10+80+10+80) ס"מ, לרבות גג, מעברים,

חפירה וביסוס

7.003,998.0627,986.42קומפ

175,861.94סה"כ לגומחות בטון ללוחות מונים

תאי בקרה "בזק", בעבודות חשמל08.014

.(P הערה: במקרה של בניית תא על צנרת קיימת כאשר
התא מובא מהמפעל עם חריצים וללא רצפה, תשולם

תוספת בהתאם לסעיף 08.014.0400 שלהלן (מלבד עבור
תא

תא בקרה תיקני של "בזק" מס' P במידות פנים 61/61 ס"מ08.014.0020
וגובה חוץ 95 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, שילוט, הכנת

פתחים ואיטום, ללא מכסה

8.001,071.008,568.00יח'

מכסה תקני ומסגרת לתא בקרה "בזק" דגם P להתקנה08.014.0240
בכביש, מסוג D-400, לרבות סמל "בזק" כולל נעילה

8.001,700.0013,600.00יח'

22,168.00סה"כ לתאי בקרה "בזק", בעבודות חשמל

צנרת חשמל פלסטית08.021

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

התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי
החוזה.
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צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 110 מ"מ עובי דופן08.021.0200
5.3 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר

260.0067.1517,459.00מ'

צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 160 מ"מ עובי דופן08.021.0210
7.7 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר

270.00128.3534,654.50מ'

צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 225 מ"מ עובי דופן08.021.0230
10.8 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר

347.00245.6585,240.55מ'

צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה08.021.0400
מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם

לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה
לרבות כל חומרי החיבור

6,612.0014.7197,262.52מ'

234,616.57סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

תעלות כבלים08.023

מחיר תעלה כולל גם: קשתות, זוויות, הסתעפויות,
תמיכות, מתלים, חיזוקים, מחברים, מהדקי הארקה,

מבודדים לאורך התעלה, אבזרי תעלה שונים וחיזוקים
פנימיים בתעלה, מכסים לתעלות, אספקה, הובלה, התקנה

ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולוון או08.023.0015
צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות
מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות,

הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה

195.0079.0515,414.75מ'

תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות08.023.0240
על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל,

דוגמת "פלגל" או ש"ע

195.0051.009,945.00מ'

25,359.75סה"כ לתעלות כבלים

(XLPE) N2XY כבלי נחושת08.031

כבל מטיפוס N2XY כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה,
התחברות בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים
למיניהם, נעלי כבל, חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון

לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי הכבל.

כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X4 ממ"ר08.031.0120
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת
"ארכה" אוש"ע

778.0017.6813,755.04מ'

08.031.02005X10 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה" אוש"ע

812.0052.7042,792.40מ'
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56,547.44סה"כ ל(XLPE) N2XY כבלי נחושת

מוליכי נחושת גלויים08.035

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע
ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל

חדירה לעמודים וכל החומרים וכל העבודות הדרושות
לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או08.035.0030
מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

2,080.0028.9060,112.00מ'

60,112.00סה"כ למוליכי נחושת גלויים

עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית08.056

פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה עד 08.056.16707
מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה

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

חיבורו והפעלתו קומפלט

14.00658.759,222.50יח'

סה"כ לעמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה
זמנית

9,222.50

מגשי ציוד ואביזרים08.057

בית תקע מוגן מים חד פזי A16 לתאורת חג להתקנה08.057.0100
בעמוד תאורה לרבות הוספת מא"ז A16 על מגש האביזרים

וכבל N2XY 3X2.5 ממ"ר ממגש האביזרים לבית התקע

28.00215.056,021.40יח'

6,021.40סה"כ למגשי ציוד ואביזרים

C מא"זים אופיין08.062

הערה: לפי תקן IEC 898, מתוצרת "HAGER" כדוגמת
חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק08.062.0060
10 קילואמפר

16.0040.80652.80יח'

652.80סה"כ לC מא"זים אופיין

שונות08.099

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן
גופי התאורה המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים

כנדרש במכרז זה כולל תעודת בדיקה של מכון התקנים
לגופי.C.O.T -ו C.O.C ם המסופקים ותעודת
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מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל
האביזרים הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך

הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת
הסמכה הרשומים במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד

בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר המשרד.

גוף תאורת רחוב / כבישים בהספק עד 40W כדוגמאת08.099.0004
דייסאנו או ש"ע מותקן מושלם

72.002,210.00159,120.00יח'

גוף תאורת רחוב / כבישים בהספק עד 80W כדוגמאת08.099.0005
דייסאנו או ש"ע מותקן מושלם

8.002,380.0019,040.00יח'

מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM (פיוליט בחוזק08.099.0032
נמוך מבוקר) בשפיכה חופשית ללא טפסנות (המחיר לכמות

מעל 20 מ"ק)לפי מחירון דקל 10/2021 מספר סעיף
57.206.32

385.00314.50121,082.50מ"ק

תוספת למילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM עבור08.099.0034
חוזק 3-8 מגפ"ס

5.0066.30331.50מ"ק

קידוח אופקי עד הצלחתו מתחת לכביש קיים או בשטח
אחר ובכל שיטה, כולל החדרת צינורות, עם חבל משיכה

בכל צינור, כולל צנרת, חפירת בורות, מילוי הבורות במצע
סוגא' בשכבות מהודקות וסילוק עודפים, כולל כל הציוד
הנדרש לקידוח והחזרת פני השטח לקדמותם בשכבות

מהודקות ומבוקרות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי
החוזה.

קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 08.099.0304160
מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל

הנדרש לפי סעיף 08.1.303.

50.00255.0012,750.00מ'

תוספת לסעיף 08.011.0014 עבור קידוח אופקי כולל08.099.0318
החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 110 מ"מ דרג 10

דוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף
.08.98.303

510.00107.1054,621.00מ'

תוספת לסעיף 08.011.0014 עבור קידוח אופקי כולל08.099.0319
החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 160 מ"מ דרג 10

דוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף
.08.98.303

200.00136.0027,200.00מ'

קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 08.099.0321200
מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל

הנדרש לפי סעיף 08.98.303.

110.00318.0334,983.30מבנים

עמוד עץ בגובה 10 מ', להתקנה בקרקע או בקוביית בטון,08.099.0411
לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן .

13.00590.627,678.06יח'
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איתור תשתיותלפני הכניסה לעבודה ובמהלכה יוטל על
הקבלן לבצע פעילות של איתור, סימון ותיעוד תשתיות

קיימות, אשר המידע הקיים עליהם אינו מספיק.מדובר על
תשתיות מים (לרבות קטע קטן של קו מקורות), ביוב, בזק,

חשמל ואחרים, ככל שיהיה צורך.מיקום וסוג התשתיות
לאיתור יימסר לקבלן ע"י המפקח בתיחלת העבודה, וככל

שיהיה צורך, גם במהלכה. לצורך העבודה על הקבלן
להפעיל מאתרי תשתיות מנוסים, לקבל מידע מבעלי

התשתית, לאתר מיקום ועומק בכמות נקודות כזו,שתיתן
מענה של מידע מלא עלמיקום, גודל ומפלס קו התשתית

המאותר, להפעיל מודד לקלוט את המידע ולהעבירו למזמין
בקובץ אוטוקד המתאים לשרטוט בקנ"מ 1:250.עבור

העבודה ישולם לקבלן לפי י"עשיבצעו בפועל מאתר
התשתיות והמודד.יום עבודה יחשב כיום המתחיל בשטח
בשעה 08:00 ומסתיים בשעה 16:00. עבור משך עבודה
קצר יותר ישולם בהתאם לזמן העבודה בפועל.לא ישולם
בעבור זמן נסיעות. מחיר היחידה של מאתר התשתיות
יכלול גם את הציוד והמיכשור הנדרש לביצוע העבודה.
מחיר היחידה של המודד יכלול גם את הציוד והמיכשר

הנדרש לקליטת המידע שיתקבל ממאתר התשתיות וגם את
פעילות השרטוט הנדרשת להעברתו.

5.00680.003,400.00יח'פירוק של עמוד עץ / פלדה עד גובה 8 מ' קומפלט .08.099.0477

הגנת בטון לצנרת בחציות במידה של 20/20 באורך 2 מטר08.099.0500
.

2.00850.001,700.00קומפ

בדיקת מתקן ביתי ע"י מהנדס בודק מוסמך והוצאת דו"ח08.099.0990
בכתב.

13.00340.004,420.00קומפ

.Ci-3 5 לחיבור כבל חדש לפני הכניסה למבנה - או08.099.0991
קופסאת מהדקים כדוגמאת x 10 מופה לכבל קיים מלוח

דירתי בחתך עד

13.00340.004,420.00קומפ

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות08.099.0992
400x40x4 מ"מ כולל חישוף ברזל זיון וריתוך פס מגיליון

צביעה ותיקון

13.00850.0011,050.00יח'

461,796.36סה"כ לשונות

סה"כ לפרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת-כוללים
אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

1,730,751.48
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ריכוז תתי פרקים ל12821321

1,730,751.48פרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת-כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.08

143,858.29תאורת חוץ08.001

87,202.76עמודים וזרועות לתאורת חוץ08.002

37,157.37אביזרי תאורה08.003

327,426.80חפירות08.011

82,747.50תאי בקרה08.012

175,861.94גומחות בטון ללוחות מונים08.013

22,168.00תאי בקרה "בזק", בעבודות חשמל08.014

234,616.57צנרת חשמל פלסטית08.021

25,359.75תעלות כבלים08.023

XLPE) N2XY)56,547.44 כבלי נחושת08.031

60,112.00מוליכי נחושת גלויים08.035

9,222.50עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית08.056

6,021.40מגשי ציוד ואביזרים08.057

C652.80 מא"זים אופיין08.062

461,796.36שונות08.099

1,730,751.48סה"כ

294,227.75מע"מ בשיעור 17%

2,024,979.23סה"כ כולל מע"מ
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סה"כ ל12821321

1,730,751.48פרק 08: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת-כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.08

1,730,751.48סה"כ עלות

294,227.75מע"מ בשיעור 17%

2,024,979.23סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

עמוד 09/03/202212גיאה - חשמל ותקשורת

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 13293אתר דקל

http://www.dekel.co.il

