
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

קווי מים וביוב57

קווי מים ומתקני מים57.001

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל
מלאכת ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי
חוזר, סימון וכו'. לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפת החול

של הצנרת לפי דרישת המתכנן.

עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן
תוספת בגובה 15% למחיר היחידה הבסיסי של הצינורות

ותאי בקרה הנ"ל באישור בכתב של יועץ הביסוס של
משהב"ש.

גיאה - מים וביוב
הרחבת מושב גיאה - מים וביוב
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אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כוללים חפירה ו/או חציבה
בכלים מכניים ו/או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה

בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה
בסמיכות לתשתיות, חציית תשתיות מעל ומתחת, תיאום עם
כל הגופים ורשויות ופיקוח של אותם גופים או רשויותשימוש
ב-CLSM לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורק
באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבדהמשך לסעיף הקודם:

שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים לביצוע
הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול,

סרט סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר ע"פ הפרט הסטנדרטי,
הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות, הסתעפויות,
מעבירים וכו' וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57

המפרט הכללי.מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק
לכל מרחק ומקום מאושר כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל

מה שדורש סילוק. למען הסר ספק מודגש שלא יהיה תוספת
או שינוי במחיר יחידה בכל סעיף שצויין בו "בכל עומק" מכל

סיבה שתהיה כגון שינוי בעומקים, שינוי בתוואי וכו'. יש
לקחת זאת במסגרת הצעה למכרז.כל הספחים לצינורות

הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט ועטיפה חיצונית
חרושתית תלת שכבתית.בנוסף לנאמר במסמכי מכרז/חוזה
מחיר צינורות פלדה, פוליאתילן ופוליאתילן מצולב כוללים

אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה (צינורות וספחים)
למשך 10 שנים ע"ייצרן הצנרת לטובת רשות

המקומית/תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים
ו/או אלקטרופיוז'ן בלבד, ביצוע באמצעות קבלן בעל תעודת

הסמכה להתקנת צנרת מסוג זההמשך לסעיף קודם: סרט
סימון עם חוט מתכתי/נירוסטה וכיתוב מים, עליה של הסרט

בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה, בדיקת רציפות
באמצעות מכשיר לאיתור.המשך לסעיף קודם: על הקבלן

לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת בהתאם לחלופה
המאושרת, הן לגבי מתן שרות השדה וכתב האחריות של
יצרן על כל המערכת זאת בטרם הזמנת צנרת והנחתם.על

הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח
תוך רישום ביומן, לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,

תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה
זכאי לתשלום במידה ואין רישום ביומן לפני הביצוע אפילו

אם אכן העבודה בוצעהתאי אביזרים יהיו לפי הפרט
הסטנדרטי. מודגש שמחיר תא אביזרים כולל חיפרה ו/או

חציבה בכלים מכניים או בידיים, פתיחת כביש אספלט בניסור
או מדרכה במקומות שיש,מילוי חוזר מהודק בשכבות עד

למבנה הכביש/מדרכה לפי הפרט ושיחזור מבנה
הכביש/מדרכה במקרה של פתיחת כביש.מחירי היחידה

כוללים כל מרכיבי הביטחון ומחייבים קיצור שעות העבודה
ביום, אבטחה מוגברת וכו'

צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל57.001.0200
עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר,

מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 110 מ"מ

527.00167.7088,377.90מ'
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הרחבת מושב גיאה - מים וביוב
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צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל57.001.0206
עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר,

מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 200 מ"מ

574.00341.64196,101.36מ'

פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכרה מאבנים57.001.0306
משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל
קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני

הפתיחה לרבות שחזור המבנה ומילוי חוזר ב- CLSM עד
למבנה הכביש ו/או מדרכה

53.00199.6110,579.33מ'

מגופים

מגוף ללחץ עבודה של 16 אטמפ', עם ציפוי פנים וציפוי
חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים

13.002,035.3326,459.29קומפמגוף טריז צר למים קוטר "57.001.03184

1.004,485.784,485.78קומפמגוף טריז צר למים קוטר "57.001.03228

14.001,911.0026,754.00קומפשסתום אויר משולב למים קוטר "57.001.03822

ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "3 על זקיף חרושתי בקוטר57.001.0402
G1 4 לרבות מתקן שבירה בהתאם לפרט"

13.002,626.2634,141.38קומפ

חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "4 לקו קיים מסוג57.001.0454
T כלשהו בקוטר "6-"4 באמצעות אביזר

7.001,398.549,789.78קומפ

חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "8 לקו קיים מסוג57.001.0466
A2 כלשהו בקוטר "12-"8 לפי פרט

1.002,162.162,162.16קומפ

הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "2 (זקיף57.001.0484
PE100 SDR17 3) לפי פרט הסטנדרטי כולל צינור בקוטר"
בקוטר 40 מ"מ לרבות מעבר מתחת ו/או קיר בטון ו/או גדר

קיים עם שרוול P.V.C בקוטר 200 מ"מ במקום הנדרש
וחיבור לקו מים הראשי

494.00157.5677,834.64מ'

קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "10 עובי דופן "57.001.05355/32
לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם

חרושתי

35.00285.649,997.40מ'

קטעי שרוול מצינור PVC קשיח קוטר 250 מ"מ דוגמת57.001.0536
"מרים" דרג 10 או ש"ע לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך

וסגירת הקצוות עם אטם מתאים

35.00234.788,217.30מ'

קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "16 עובי דופן "57.001.05385/32
לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם

חרושתי

25.00432.4310,810.75מ'

קטעי שרוול מצינור PVC קשיח קוטר 400 מ"מ דוגמת57.001.0539
"מרים" דרג 10 או ש"ע לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך

וסגירת הקצוות עם אטם מתאים

25.00351.008,775.00מ'

גיאה - מים וביוב
הרחבת מושב גיאה - מים וביוב
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"גמל" עילי קוטר "4 לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 57.001.05494
זויות 90 מעלות, ריתוחים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון

מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם
A1 לפי פרט

13.001,950.0025,350.00קומפ

"גמל" עילי קוטר "8 לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 57.001.05594
זויות 90 מעלות, ריתוחים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון

מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם
A2 לפי פרט

1.004,134.004,134.00קומפ

תוספת עבור השחלת צנרת פוליאתילן (הנמדד בנפרד)57.001.0569
בקוטר "10 (250 מ"מ) בתוך שרוול, לרבות טבעות שומרות

מרחק וסתימת הקצוות וכל הדרוש לחציית הכיכר במעביר
בטוןניקוז קיים

110.00171.6018,876.00מ'

562,846.07סה"כ לקווי מים ומתקני מים

צנרת ביוב ואביזרים57.002

גיאה - מים וביוב
הרחבת מושב גיאה - מים וביוב
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אספקה והנחת קווי ביוב מכל סוג כוללים חפירה ו/או חציבה
בכלים מכניים ו/או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה

בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותת קרקעיים,
עבודהבסמיכות לתשתיות, חציית תשתיות מעל ומתחת,
תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח של אותם גופים או
רשויותעבור חציבה בסלע רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן

תוספת בגובה 15% למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי
בקרה הנ"ל באישור בכתב של יועץ הביסוס של

משהב"שהמשך לסעיף הקודם: שרותי שדה, כל הבדיקות
והכנות והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה

לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב ביוב,
מילוי חוזרע"פ הפרט הסטנדרטי, הידוק שכבות, כל הספחים

וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57 במפרט הכלליתאי
בקרה יהיו לפי הפרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תאי בקרה

כולל חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/או בידיים, מילוי
חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש

במקרה של פתיחת כביש/מדרכה, שלבי ירידה ו/או סולם
מפיברגלס משטחי ביניים ומשטחי מנוחה לרבות מחברי

שוחהבתוספת לסעיף (אופני המדידה) במקרה של הנחת קו
ביוב בכביש קיים ההגדרה "מפני קרקע" היא מפני

אספלטמודגש שלא יהיו כפל בתשלומים לקבלן בכל הנוגע
להתחברויות או ביטול חיבורי ביוב בתא בקרה קיים,
התשלום יהיה פעם אחת בלבד לתא ללא קשר למספר

הכניסות או יציאות שמתווספות או מתבטלות לכן במקרה של
הוספת חיבורים וביטול חיבורים באותו תא ישולם התחברות

אחת בלבד ע"פ הקוטר הגדול ביותר.בהמשך לסעיף הקודם
"כפל תשלומים" - במקרה של תא בקרה על קו ביוב קיים

מעבר לתוספת בגין תא על קו ביוב לא ישולם שום התחברות
לתאמחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק

ולמקום מאושר כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש
סילוקמחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל

התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים
לצורך ביצוע העבודות בשלמותם לרבות תכנון וביצוע דיפון

עם כל המשתמע מכך כפי שיידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר
הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים

ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי בטיחות
ויציבותםעל הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע

באישור הפיקוח תוך רישום ביומן, לפני הביצוע יהיה רישום
ביומן העבודה, תשלום בגין עבודות אלה מותנה ברישומם

והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין רישום ביומן לפני
הביצוע אפילו אם אגכן העבודה בוצעהמחירי היחידה כוללים

כל מרכיבי הביטחון המחייבים קיצור שעות העבודה ביום,
אבטחה מוגברת וכו'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי57.002.0074
ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'

440.00152.8867,267.20מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי57.002.0076
ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'

240.00163.8039,312.00מ'

גיאה - מים וביוב
הרחבת מושב גיאה - מים וביוב
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צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי57.002.0078
ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'

100.00173.9417,394.00מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי57.002.0080
ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'

60.00194.2211,653.20מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי57.002.0082
ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'

10.00211.382,113.80מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי57.002.0092
ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'

30.00191.105,733.00מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי57.002.0094
ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ- 1.26 מ' ועד 1.75 מ'

10.00198.901,989.00מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי57.002.0096
ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ- 1.76 מ' ועד 2.25 מ'

10.00211.382,113.80מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי57.002.0098
ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ- 2.26 מ' ועד 2.75 מ'

80.00238.6819,094.40מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי57.002.0100
ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ- 2.76 מ' ועד 3.25 מ'

540.00252.72136,468.80מ'

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי57.002.0102
ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ- 3.26 מ' ועד 3.75 מ'

110.00272.2229,944.20מ'

פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים57.002.0312
משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל
קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני

הפתיחה לרבות שחזור המבנה ומילוי חוזר ב CLSM במטר
העליון

950.00273.00259,350.00מ'

תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד57.002.0320
1.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה

B125 "55 לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל
עםפתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת
ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל,

שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'

10.002,730.0027,300.00יח'

תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק57.002.0321
מ-1.26 ועד 1.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון

ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל
B125"55 עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע
וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד

שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'

13.003,112.2040,458.60יח'

גיאה - מים וביוב
הרחבת מושב גיאה - מים וביוב
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק57.002.0322
מ-1.76 ועד 2.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון

ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל
B125"55 עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע
וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד

שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'

4.003,258.8413,035.36יח'

תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק57.002.0323
מ-2.26 ועד 2.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון

ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל
B125"55 עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע
וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד

שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'

6.003,518.5821,111.48יח'

תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק57.002.0325
מ-2.76 ועד 3.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון

ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל
B125"55 עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע
וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד

שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'

11.006,045.0066,495.00יח'

תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק57.002.0326
מ-3.26 ועד 3.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון

ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל
B125"55 עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע
וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד

שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'

1.006,661.206,661.20יח'

תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק עד57.002.0330
2.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה

B125 "55 לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל
עםפתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת
ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל,

שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'

4.009,204.0036,816.00יח'

תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק57.002.0331
מ-2.26 מ' ועד 2.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5

טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או
"כרמלB125 "55 עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או

ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת

וכו'

4.0010,140.0040,560.00יח'

תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק57.002.0332
מ-2.76 מ' ועד 3.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5

טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או
"כרמלB125 "55 עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או

ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת

וכו'

3.0011,232.0033,696.00יח'

גיאה - מים וביוב
הרחבת מושב גיאה - מים וביוב
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תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק57.002.0334
מ-3.26 ועד 3.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון

ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל
B125"55 עם פתח בקוטר 60 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע
וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד

שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'

6.0012,207.0073,242.00יח'

תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרות57.002.0478
ומכסים לעומס 40 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל 55"

תוצרת "ולפמן" או ש"ע עם סגר יציקת ברזל

33.00567.6818,733.44יח'

תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור תקרות57.002.0480
ומכסים לעומס 40 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל 55"

תוצרת "ולפמן" או ש"ע עם סגר יציקת ברזל

12.00567.686,812.16יח'

תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 150 ס"מ עבור תקרות57.002.0482
ומכסים לעומס 40 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל 55"

תוצרת "ולפמן" או ש"ע עם סגר יציקת ברזל

17.001,169.6119,883.37יח'

תוספת לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי57.002.0484
מטר עליון אחרון עד למדרכה/כביש ב CLSM לפי הפרט

הסטנדרטי

25.00411.8410,296.00יח'

חיבור קו ביוב חדש בקוטר 160 מ"מ לתא בקרה קיים בכל57.002.0508
קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל

הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא
שגרתיות, ביצוע קדח, מחבר איטוביב או ש"ע, סידור

המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה

4.00636.952,547.80יח'

חיבור קו ביוב חדש בקוטר 200 מ"מ לתא בקרה קיים בכל57.002.0510
קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל

הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא
שגרתיות, ביצוע קדח, מחבר איטוביב או ש"ע, סידור

המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה

35.00692.5624,239.60יח'

תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר ובכל עומק על57.002.0520
קו ביוב קיים ובכל קוטר ובכל עומק לרבות כל הנדרש

להתקנת מחברי שוחה בכל הכניסות ויציאות, כל הנדרש
להפסקה זמנית של זרימת הביוב, עבודה בשעות לא

שגרתיות, סידור המתעלים (עיבוד) הכל בהתאם לפרט
הסטנדרטי לתא בקרה

13.00851.8411,073.92יח'

הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי SN8 לפי ת"י 57.002.0530884
בקוטר 160 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק

פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטון/גדר וכל ההכנות
והסידורים לצילום וידאו כולל שלט בתחום המגרש "קצה קו

ביוב"

540.00130.4270,426.80מ'
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הרחבת מושב גיאה - מים וביוב
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מפל חיצוני פנימי קוטר 200 מ"מ כולל צנרת ואביזרים מ-57.002.0540
PE100 לרבות עיבוד מתעל

10.001,677.0016,770.00יח'

1,132,592.13סה"כ לצנרת ביוב ואביזרים

שונות57.009

57.009.0070CLSM-ביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי ב
מתחתית התא ועד למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף

התא, פירוק חוליות, תקרה והמכסה או כל חלק אחר וסילוק
הפסולתלכל מרחק למקום מאושר כחוק. (במידה ויידרש

הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות תחתית מילוי החלל
וסילוק כפי שצויין לעיל)

15.00657.549,863.10יח'

פירוק בקטעים של צינור מכל סוג, בכל קוטר ובכל עומק57.009.0170
לרבות סילוק החומר לכל מרחק ולמקום מאושר כחוק ו/או לפי

הוראה אחרת של רשות/תאגיד (הביצוע והתשלום
מותנהבדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן עבודה)

350.0048.7517,062.50מ'

בדיקת לחץ, חיטוי ושטיפה של קטעי קוי מים קיימים בכל57.009.0180
קוטר על כל מרכיבהם לרבות הסידורים וההכנות הדרושים,

סגירת מים וניתוק זמני של צרכנים מקומיים בתאום
עםהרשות/תאגיד, כל הדרוש לביצוע הבדיקה וחיטוי באופן

מושלם

700.009.366,552.00מ'

ביצוע סקר למצב מערכת ביוב קיימת באורך עד 200 מ', כולל57.009.0500
שטיפת המערכת והתאים ופינוי פסולת, צילום הקו, בדיקת

מצב העיבודים, מדרגות, חוליות, תפרים בין החוליות,
מכסים וכל מידע רלוונטי לצורך שיקום מלא של התאים.

לרבות הגשת דו"ח מפורט למפקח עבור כל תא ומקטע קו,
אשר יחליט אילו עבודות לבצע בכל תא ובכל קטע

1.003,600.173,600.17קומפ

4.00858.003,432.00קומפתוספת לסעיף 57.0.500 עבוד כל 100 מ' מעל 200 מ'57.009.0505

שאיבת שפכים לצורך ניתוק זמני של קו ביוב קיים באמצעות57.009.0660
משאבה טבולה לשפכים לספיקה של 200 מק"ש בתא ביוב

קיים לרבות קטע צינור מפוליאתילן 110-225 מ"מ
בהתאםלספיקת הביוב, מעוגן בשלות לדופן התא וצינור כנ"ל

באורך 70 מ' מונח על פני הקרקע, חיבור מהיר למשאבה,
אספקת חשמל, אחזקת המערכת וכל הדרוש לצורך הפסקת

זרימהבהמשך הקו

5.001,177.185,885.90י"ע

46,395.67סה"כ לשונות

1,741,833.87סה"כ לקווי מים וביוב

גיאה - מים וביוב
הרחבת מושב גיאה - מים וביוב
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ריכוז תתי פרקים להרחבת מושב גיאה - מים וביוב

1,741,833.87קווי מים וביוב57

562,846.07קווי מים ומתקני מים57.001

1,132,592.13צנרת ביוב ואביזרים57.002

46,395.67שונות57.009

1,741,833.87סה"כ

296,111.76מע"מ בשיעור 17%

2,037,945.63סה"כ כולל מע"מ

גיאה - מים וביוב
הרחבת מושב גיאה - מים וביוב
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סה"כ להרחבת מושב גיאה - מים וביוב

סה"כ להרחבת מושב גיאה - מים וביוב

1,741,833.87קווי מים וביוב57

1,741,833.87סה"כ עלות

296,111.76מע"מ בשיעור 17%

2,037,945.63סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

גיאה - מים וביוב
הרחבת מושב גיאה - מים וביוב
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