מפרט  -שיפוץ גן ילדים זיקים
סעיף תאור
 04עבודות בניה
 04.010בניה בבלוקי בטון
סגירת פתחים (חלונות ,דלתות וכד') בשטח מעל  1.0מ"ר ועד 2.0
מ"ר ,בקירות בלוקי בטון/איטונג/פומיס קיימים בעובי 20 -15ס"מ,
לרבות שילוב בניה חדשה בבניה קיימת ע"י שינני קשר מבטון( .כולל
קידוחים להחדרת קוצים לבטון קיים) העבודה כוללת ביצוע טיח וצבע
 04.010.9420עד גמר מושלם כנדרש
סה"כ לבניה בבלוקי בטון
סה"כ לעבודות בניה

יח'

יח'

סה"כ

כמות

1.00

 06נגרות אומן ומסגרות פלדה
 06.010דלתות עץ ופולימר
דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד ,חד כנפית לפתיחה צירית במידות
סטנדרט  70-80/205ס"מ ,דגם "יוניק קלאסיק" דוגמת "פנדור" או
ש"ע ,לפי ת"י  .23הכנף מגורעת עם מעטפת פורמייקה דו צדדית
בעובי כ 1.5 -מ"מ בגוון אגוז  3דיפ/אלון מולבן  3דיפ/מטריקס לבן,
עם קנט תואם בהיקף הדלת ולוח פולימרי בגובה  7ס"מ בתחתית
הדלת ,משקוף מפולימר מוקצף  WPCמצופה בגוון תואם לדלת עם
פס אטימה מסביב למשקוף ,צירי פייפ כפולים מתכווננים ומנעול
 06.010.0472מגנטי
סה"כ לדלתות עץ ופולימר
 06.020ארונות מטבח ,משטחי עבודה ודלפקים

יח'

יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות  2.5/30/60ס"מ ,ציפוי
פנים וציפוי חוץ פורמייקה  ,P.Fהארון כולל :דלתות פתיחה רגילה,
קומפ
 06.020.0180מחיצות ,דפנות ,מדפים  .הכל בהתאם לסקיצה ואישור המזמין.
יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ בצורת ח' במידות 7.2/60/90
ס"מ ,ציפוי פנים מלמין יצוק וציפוי חוץ פורמייקה  ,P.Fסוקל תחתון
סנדוויץ .הארון יכולל :מגירות רוחב  50ס"מ ,מגירות רוחב  100ס"מ,
דלתות פתיחה  ,מחיצות ,דפנות ומדפים נישות למדיח כלים ותנור.
הכל בהתאם לסקיצה ואישור המזמין .כל המנגנונים יהיו בטריקה
קומפ
 06.020.0183שקטה.
סה"כ לארונות מטבח ,משטחי עבודה ודלפקים
 06.032דלתות פלדה רב זרועיות
נגיש -דלת פלדה רב זרועית במידות  100/210ס"מ עם מנעול בנעילה
גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה ,לרבות משקוף פלדה וציפוי וינוריט או
יח'
 06.032.0022צביעה בתנור
סה"כ לדלתות פלדה רב זרועיות
סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה
 07מתקני תברואה
כל סעיפי הסניטרי כוללים כחלק מתכולת העבודה את כלל
 07.0001המחברים והחיבורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה עד לגמר מושלם.
 07.012צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספר

12.00

1.00

1.00

1.00

צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P
או  )M.Gקוטר  16מ"מ ללחץ עבודה  10אטמ' מותקנים גלויים או
מ'
 07.012.0010סמויים לרבות ספחים
סה"כ לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספר
 07.041אסלות ,מיכלי הדחה ומשתנות
אסלה מחרס בגוון פרגמון סוג א'  -לרבות מושב ,מכסה כבד מפלסטיק
 07.041.0031ומיכל הדחה "מונובלוק" דגם "אלפא" או ש"ע
סה"כ לאסלות ,מיכלי הדחה ומשתנות
 07.042כיורים
כיור רחצה מחרס לבן עגול סוג א' מודבק מתחת למשטח קוטר 41.5
 07.042.0132ס"מ ,דגם "רקפת" או ש"ע
כיור מטבח מחרס לבן סוג א' מותקן מתחת למשטח במידות 60/40
 07.042.0300ס"מ ,דגם "גל דור" או ש"ע
סה"כ לכיורים
 07.045ברזים ,סוללות ומתקנים לשתיית מים
ברז מהקיר למים קרים דגם "עמרי" מק"ט  302809או ש"ע ,פיה
 07.045.0060ארוכה קבועה ,גימור כרום ,מותקן מושלם
סוללה לקערת מטבח בעמידה ,עם פיה ארוכה מסתובבת מסדרת
"אלפא" מק"ט  302561או ש"ע עם מזלף נשלף מצופה כרום ,מותקן
 07.045.0176מושלם ,לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר
סה"כ לברזים ,סוללות ומתקנים לשתיית מים
 07.046משטחי שיש (אבן) ,משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים
משטח שיש (אבן) גרניט "סילק" בעובי  2ס"מ לרבות מדידה ,הובלה
 07.046.0021והרכבה
תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ ,עבור חיתוך פתח לכיור
 07.046.0160חרסה  40/60ס"מ
תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ ,עבור חיתוך פתח לכיור
 07.046.0170בהתקנה שטוחה
תוספת עבור סינר קדמי ממשטח קוורץ של "אבן קיסר" או "סטון
איטליאנו" או ש"ע (קבוצה  ,)3בגובה עד  30ס"מ ,מודבק למשטח
שיש להסתרת הכיור ,לרבות עיבוד פינות קדמיות .כאשר הזמנת
 07.046.0258הסינר מבוצעת עם הזמנת המשטח
סה"כ למשטחי שיש (אבן) ,משטחי "אבן קיסר" ומשטחים
אקריליים
סה"כ למתקני תברואה
 08מתקני חשמל
 08.072בתי תקע
אביזרי קצה :שקעים  ,מתג תאורה  ,תקשורת  ,טלפון וכו' תוצרת
 08.072.0025ניסקו או ש"ע
סה"כ לבתי תקע
 08.085תאורת לדים  -פנים
גוף תאורת פנים לד  W60להתקנה עה"ט  ,קוטר  600מ"מ דגם
 HIGH-Q 08.085.3000מתוצרת  VEGAכדוגמת "ארכה" או ש"ע ,מותקן מושלם
גוף תאורה מוגן מים  IP65לד  W20בקוטר  225מ"מ או מרובע
 235X235מ"מ דגם  GALAXYמתוצרת  VEGAכדוגמת "ארכה" או
 08.085.3020ש"ע ,מותקן מושלם

10.00

יח'

2.00

יח'

3.00

יח'

1.00

יח'

3.00

יח'

1.00

מ"ר

5.50

יח'

1.00

יח'

3.00

מ'

2.40

יח'

35.00

יח'

19.00

יח'

5.00

סה"כ לתאורת לדים  -פנים
סה"כ למתקני חשמל
 10עבודות ריצוף וחיפוי
 10.031ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה
ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות  30/60ס"מ ,מחיר יסוד
מ"ר
 80 10.031.0120ש"ח/מ"ר
מ'
 10.031.0134שיפולים לריצוף  ,בגובה  7,10ס"מ
ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג  R10במידות  60/60ס"מ
מ"ר
 10.031.0500בעובי  10מ"מ ,מחיר יסוד  80ש"ח/מ"ר
סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה
סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

20.00
185.00
250.00

 11עבודות צביעה
 11.011צבע וסיוד פנים ,על טיח ,בטון ,בלוקים וגבס
חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשתי שכבות "סופרקריל"
או ש"ע ,לרבות הסרת צבע רופף ,סתימת חורים ,ליטוש הקיר ושכבת
מ"ר
 11.011.9230יסוד "בונדרול סופר" או "טמבורפיל" או ש"ע.
סה"כ לצבע וסיוד פנים ,על טיח ,בטון ,בלוקים וגבס
 11.012צבע חוץ על טיח ,בטון וגבס
צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ שפריץ בהתזה (כושר כיסוי
 5-6מ"ר/ליטר) ,לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות
מ"ר
" 11.012.0030סופרקריל מ.ד" או ש"ע
סה"כ לצבע חוץ על טיח ,בטון וגבס
סה"כ לעבודות צביעה

700.00

400.00

 12עבודות אלומיניום
 12.012חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של  3אגפים ו
חלון נגרר אגף על אגף של  3אגפים ב 3-מסלולים מאולגן/צבוע
 12.012.0010כדוגמת קליל קלאסי  7000או ש"ע ,בשטח מעל  1.0מ"ר ועד  2.0מ"ר מ"ר
חלון נגרר אגף על אגף של  3אגפים ב 3-מסלולים מאולגן/צבוע
 12.012.0120כדוגמת קליל קלאסי  9000או ש"ע ,בשטח מעל  3.0מ"ר ועד  5.0מ"ר
סה"כ לחלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של  3אגפים ו
 12.016חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע
חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי"  4300או  4350או ש"ע,
 12.016.0370בשטח מעל  0.6מ"ר ועד  1.0מ"ר
סה"כ לחלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע
 12.110רשתות גלילה ורשתות יתושים
רשת יתושים "קליל חדשה" מניילון או מאלומיניום ,עבור חלון הזזה
(הרשת על חצי הפתח) ,לרבות גלגלונים ,מותקנת על מסילה
 12.110.0260במשקוף החלון . ,המדידה לפי שטח הרשת
רשת יתושים קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן
 12.110.0300במידות עד  1.0מ"ר וניתנת לפירוק
סה"כ לרשתות גלילה ורשתות יתושים
 12.111זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות ,ציפויי חלונות וקירות

1.40

מ"ר

15.00

יח'

6.00

מ"ר

16.40

יח'

6.00

תוספת עבור זכוכית ביטחון  3+3מ"מ (טריפלקס) עם P.V.B 0.76
 12.111.0021במקום זכוכית  5מ"מ שקופה
סה"כ ל זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות ,ציפויי חלונות וקירות
סה"כ לעבודות אלומיניום

מ"ר

 22רכיבים מתועשים בבניין
 22.011מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות
חיפוי פנים לקירות בלוח גבס ,לרבות לוח גבס בעובי  12.5מ"מ,
קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ו/או קונסטרוקציה עם
מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון ,הכל עד גמר
מ"ר
 22.011.0201מושלם כולל צבע וכל הנדרש עד לגמר מושלם.
סגירת פתחים בשטח מעל  0.5עד  1מ"ר במחיצת גבס קיימת ,ע"י
לוחות גבס חד קרומיות (בשני הצדדים) לרבות הקונסטרוקציה
להרכבת הגבס וכן סתימת החריץ סביב הגבס ליישור עם הקיר הקיים
יח'
 22.011.9090כולל צבע וכל הנדרש עד לגמר מושלם
סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות
סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

16.40

3.60

8.00

 24הריסות ופירוקים
 24.012הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון
הריסות פירוקים ופינוי לאתר מורשה כולל  :ריצוף  ,חיפוי  ,קירות ,
גבס  ,נגרות  ,אלומיניום  ,מסגרות ,מטבחון ,דלתות ,חלונות ,מיזוג,
הסרת טיח פנים  /חוץ רופף  ,פירוק מתקני תברואה  ,חשמל ,תאורה,
תקשורת וכו' וכל הנדרש לביצוע הפרויקט קומפלוט עד לגמר
קומפ
 24.012.0010מושלם.באחריות הקבלן להציב מכולה באופן קבוע באתר.

1.00

סה"כ להריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון
סה"כ להריסות ופירוקים
סה"כ לאומדן  -שיפוץ גן ילדים זיקים
עבודות בניה 04 -
נגרות אומן ומסגרות פלדה 06 -
מתקני תברואה 07 -
מתקני חשמל 08 -
עבודות ריצוף וחיפוי 10 -
עבודות צביעה 11 -
עבודות אלומיניום 12 -
רכיבים מתועשים בבניין 22 -
הריסות ופירוקים 24 -
סה"כ עלות כולל מע"מ
הנחת קבלן באחוזים
סה"כ הנחה
סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ

260,000 ₪

