אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה

כתב כמויות

02/03/2022
דף מס'001 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  01עבודות עפר בתחומי המבנה לביצוע

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  01עבודות עפר בתחומי המבנה
לביצוע
תת פרק  01.30חפירה ו/או חציבה
 01.30.0004חפירה ו/או חציבה בשטח לעומק שאינו עולה
על  1.0מ' לכמות מעל  500מ"ק ועד 1000
מ"ק.

מ"ק

1,000.00

סה"כ  01.30חפירה ו/או חציבה

סה"כ  01עבודות עפר בתחומי המבנה לביצוע
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 002/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'002 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  02עבודות בטון לביצוע

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  02עבודות בטון לביצוע
תת פרק  02.02מרחבים מוגנים ותקרות
בטון
 02.02.0001ביצוע מרחב מוגן מוסדי בשטח  12מ"ר כל
אחד לפי תכניות קונסטרוקציה
לביצוע מצורפות .סה"כ  45מ"ק בטון ו 10 -טון
קומפ'
פלדת זיון

2.00

 02.02.0002ביצוע תקרת בטון בעובי  20ס"מ בשטח 20
מ"ר לפי תכניות קונסטרוקציה לביצוע
מצורפות .סה"כ  10מ"ק בטון  -ו 1 -טון פלדת
זיון

2.00

קומפ'

סה"כ  02.02מרחבים מוגנים ותקרות בטון

סה"כ  02עבודות בטון לביצוע
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 003/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'003 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  04עבודות בניה לביצוע

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  04עבודות בניה לביצוע
תת פרק  04.01בניה מבלוקי בטון
 04.01.0001מעקה בנוי למסתור מעבי מיזוג אויר מבלוקי
בטון חלולים בעובי 20ס"מ

מ "ר

75.00

סה"כ  04.01בניה מבלוקי בטון

סה"כ  04עבודות בניה לביצוע
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 004/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'004 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  06נגרות ומסגרות

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  06נגרות ומסגרות
תת פרק  06.01עבודות נגרות
פרוט  -ראה ברשימה  .30גוון לבחירת
האדריכל .מחיר היחידה כולל כל המפורט
ברשימת הנגרות לרבות הזיגוג והפירזול על
מנת להתקין מוצר שלם ומתפקד.
 06.01.0004פריט ) (1דלת אקוסטית עם מילוי 100%עץ
לבן  ,חד כנפית לפתיחה צירית ,במידות
 90/210ס"מ ,קנט גושני בצדי הדלת ,מעטפת
הדלת דיקט " סנדוויץ"  8מ"מ  ,ציפוי הדלת
ונירו ) ציפוי פולימר קשיח עמיד ברטיבות
ושריטות( ,דוגמת " פלג דלתות עץ" או ש"ע,
משקוף פח בעובי 1.5מגולבן וצבוע עם אטם
היקפי.

יח'

 06.01.0005פריט ) (2דלת חד כנפית מעץ לפתיחה צירית
עם מילוי  100%פוליאוריטן מוקצף .במידות
 70-90/210ס"מ כולל מנגנון ריסון גלגלת
)למניעת טריקה חזקה שלהדלת( ,מעטפת
הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי  2.5מ"מ
בגוונים סטנדרטים ,קנט בוק גושני נסתר או
גלוי ,משקוף פח  1.5מ"מ מגולוון וצבוע עם
אטם היקפי,

יח'

 06.01.0006פריט ) (3כנ"ל אך עם צוהר מלבני במידות
 30/30ס"מ לרבות זיגוג בזכוכית חלבית
מחוסמת) .מכלול שרותי נכים ,נשים וגברים(.

יח'

 06.01.0007פריט ) ( 4דלת עם מילוי  100%פוליאוריטן
מוקצף ,חד כנפית לפתיחה צירית ,במידות
100/210ס"מ ,מעטפת הדלת פורמייקה דו
צדדית בעובי  2.5מ"מ ,קנט בוק גושני ,משקוף
עץ צבוע )דלת פנימית במרחב מוגן(

יח'

 06.01.0008פריט ) (5דלת חד כנפית מעץ לפתיחה צירית
עם מילוי  100%פוליאוריטן מוקצף .במידות
 90/210ס"מ כולל מנגנון ריסון גלגלת
)למניעת טריקה חזקה שלהדלת( ,מעטפת
הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי  2.5מ"מ
בגוונים סטנדרטים ,קנט בוק גושני נסתר או
גלוי ,משקוף פח  1.5מ"מ מגולוון וצבוע עם
אטם היקפי ,עם תריס רפפה קבוע מעץ
במידות  20/50ס"מ בתחתית הכנף

יח'

16.00

9.00

5.00

2.00

3.00

להעברה בתת פרק 01.06.01
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 005/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'005 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  06נגרות ומסגרות

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 06.01.0009פריט ) (6יחידת ארון מטבח תחתון עשוי
סנדוויץ' במידות 340+160/60/90ס"מ,וארון
עליון במידות 160/32/70ס"מ ציפוי פנים
וציפוי חוץ פורמייקה  ,P.Fסוקל תחתון
סנדוויץ .הארונות כוללים :מגירות ,מדפים ,
דלתות כמתואר בפריט) .מטבחון במחלקת
חינוך(

יח'

 06.01.0010פריט ) (7יחידת ארון מטבח תחתון עשוי
סנדוויץ' במידות 250+150/60/90ס"מ,וארון
עליון במידות 150/32/70ס"מ ציפוי פנים
וציפוי חוץ פורמייקה  ,P.Fסוקל תחתון
סנדוויץ .הארונות כוללים :מגירות ,מדפים ,
דלתות כמתואר בפריט) .מטבחון במחלקת
חינוך(

יח'

 06.01.0011מגן למניעת תפיסת אצבעות דגם " אצבעוני" )
אקורדיון( תוצרת " שהרבאני" או ש"ע מאושר
בצבע אפור

יח'

1.00

1.00

44.00

סה"כ  06.01עבודות נגרות

תת פרק  06.02עבודות מסגרות
 06.02.0005פריט ) 7 ,6ו (8-דלת ארון חשמל ,תקשורת
ו/או כיבוי אש מפח מגולוון בעובי  1.25מ"מ או
 1.5מ"מ לרבות משקוף צבוע ,סוגר קפיצי
שקוע וגמר צבע בתנור ,מורכבות בנישה
בנויה.

מ "ר

 06.02.0010מחזיר שמן עליון הידראולי לדלת חיצונית
ברוחב עד  107ס"מ ודלת פנימית ברוחב
עד  122ס"מ )משקל כנף הדלת מעל 65
ועד  85ק"ג( דירוג כח סגירה ברמה 4

יח'

 06.02.0011מחזיר שמן עליון הידראולי לדלת חיצונית
ברוחב עד  122ס"מ ודלת פנימית ברוחב
עד  137ס"מ )משקל כנף הדלת מעל 85
ועד  120ק"ג( דירוג כח סגירה ברמה 5

יח'

 06.02.0012מגיני אצבעות מ PVC-מסוג "אצבעוני" או
ש"ע ,המכסים את הרווח שבין המשקוף לכנף
הדלת בצד הפנימי ,בצורת "אקורדיון" דוגמת
"דלתות שהרבני" או ש"ע ,לרבות
סרגלים מאלומיניום ודבק להצמדה,לפתיחה
של  180מעלות ,בגוון אפור/חום/קרם

יח'

18.40

2.00

12.00

34.00

להעברה בתת פרק 01.06.02
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 006/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'006 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  06נגרות ומסגרות

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 06.02.0013גלגל האטה בפני טריקה עם גלגל אוקולון

יח'

3.00

 06.02.0014סטופר מגנטי פלסטי בגוון לבן לדלת ,מותקן
בקיר או ברצפה

יח'

13.00

 06.02.0015מגביל פתיחת חלונות

יח'

 06.02.0016תוספת למנעול צילינדר עבור "מסטר קיי"

יח'

 06.02.0023סורג קבוע מפלדה מגולוונת וצבועה מסגרת
 RHS 30/30/2ס"מ וחלוקות אנכיות ממוטות
פלדה עגולים קוטר  14מ"מ במרווח צירי
 11.5ס"מ

מ "ר

 06.02.0024דלת פלדה רב זרועית במידות כלליות
 90-120/210ס"מ כדוגמת " פלדלת" או ש"ע
עם מנעול בנעילה גאומטרית  -ומגן צלינדר
מפלדה לרבות משקוף פלדה .כולל צביעה
בתנור לפי RAL

יח'

10.00

65.00

6.00

סה"כ  06.02עבודות מסגרות

סה"כ  06נגרות ומסגרות
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 007/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'007 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  07מתקני תברואה
תת פרק  07.01הערות כלליות לפרק 07
מתקני תברואה
 .1-2הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי  -אם
קיים בפרויקט )בתוספת למחירי קבלן מתקני
תברואה שלהלן(  -ראה בקבצים מצורפים -
נספחים ועלויות בניה .תשומת לב המשתמש
מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר
המחירים" המפורטות בתחילת המחירון; כמו
כן לחישוב בקבצים מצורפים עבור תוספת
לפי אזורים )למחיר הכולל של הבניה(
ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה.
 .2-3כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר
ב"מפרט כללי לעבודות בנין" )"האוגדן
הכחול"( ,כולל אופני המדידה ,אלא אם צויין
אחרת בסעיף.
-4בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או
מנוגדים לנאמר בו ,יש להשתמש רק במקרים
של דרישה מיוחדת.
 .3-5מחירי הצינורות והאביזרים המונחים
בקרקע ,כוללים את עבודת החפירה ו/או
החציבה בכל סוגי הקרקע ,פרט לסלע מוצק
רצוף .עבור מחירי חציבה בסלע מוצק רצוף,
ראה סעיף 57.011.0970
 .4-6צנרת המותקנת בחריצים בקירות,
ברצפות ,במחיצות או במילוי ברצפה ,הינה
צנרת סמויה .צנרת המותקנת על קירות
ותקרות ,הינה צנרת גלויה.המחיר כולל את
כל התמיכות הנדרשות.
 .5-7כל המחירים של חלקי המתכת הגלויים,
צנרת ואביזרים ,כוללים את הצביעה כנדרש.
 .6-8שים לב :בהתאם לעדכון המפרט הכללי
פרק  ,07השתנו אופני המדידה לצינורות:
בצינורות שקוטרם מעל " ,2הספחים
)קשתות ,מעברי קוטר ,הסתעפויות ,רוכבים
וכד'( ימדדו בנפרד ,אך אורכיהם לא ינוכו
מאורך הצינור .מחברים בין צינורות )למעט
מתאמים בין סוגי צינורות שונים( כלולים
במחיר הצינורות ולא ימדדו בנפרד.

להעברה בתת פרק 01.07.01
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 008/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'008 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 .7-15ארונות ,משטחי זכוכית לשירותי
אורחים וארונות לאמבטיה  -ראה תת פרק
30.012
 .8-16שירותים כימיים ניידים  -ראה תת פרק
.59.070
 .9-17עבור צנרת ואביזרים בקטרים גדולים
יותר  -ראה פרק  - 57קוי מים ,ביוב ותיעול.
 .10-18עלויות חומרים לעבודות מתקני
תברואה  -ראה פרקים  87 80,ב"מאגר
מחירי חומרי בניה" ,מהדורה אינטרנטית
נפרדת.
 .11-19כל המחירים כוללים חומר  +עבודה
 +רווח ונקובים בשקלים חדשים )ללא מע"מ(
והינם מחירי קבלן מתקני תברואה.
סה"כ  07.01הערות כלליות לפרק  07מתקני תברואה

תת פרק  07.11צינורות פלדה מגולוונים
למים קרים וחמים
-8הערות .1 :סעיפי התחברות צינור חדש
לצינור קיים כוללים :ניתוק קו קיים ,חיתוך
הצינור הקיים ,התקנת ספחים )הכלולים
במחיר( ,לחיבור הצינור החדש לקיים,
בהתאם לקטרים שבסעיף ,לרבות חיבור
בהברגה )בקטרים עד " (2ובריתוך )בקטרים
מעל ל (2"-ובדיקת החיבור ללחץ מים.2.
בידוד תרמי לצנרת מים חמים ואביזרים ,וכן
עטיפות שונות מעל לבידוד הצנרת  -ראה
תתי פרקים  .16.051-058.3חיבור קו מים
חדש לקו קיים בקרקע  -ראה תת פרק
.57.014
 07.11.0342התחברות של צינור פלדה מגולוון דרג ב' או
סקדיול  40עם עטיפה חיצונית פוליאתילן
שחול חדש קוטר מעל "  1עד "  2אל צינור
פלדה קייםקוטר מעל "  2ועד "  ,4לרבות:
ניתוק קו קיים ,חיתוך הצינור הקיים,התקנת
ספחים )הכלולים במחיר( ,אביזרים לחיבור
הצינור החדש לקיים,חיבור בהברגה ו/או
בריתוך ,בדיקת החיבור ללחץ מים לרבות

קומפ'

2.00

להעברה בתת פרק 01.07.11
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 009/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'009 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 07.11.0352התחברות של צינור חדש עם עטיפה חיצונית
פוליאתילן שחול קוטר " 4אל צינור קיים
קוטר " ,4לרבות :ניתוק קו קיים ,חיתוך
הצינור הקיים ,התקנת ספחים )הכלולים
במחיר( ,אביזרים לחיבור הצינור החדש
לקיים ,חיבור בריתוך ובדיקת החיבור ללחץ
מים

קומפ'

1.00

-399הערות .1 :צנרת סקדיול  40תהיה לפי
תקן אמריקאי  .2 .ASTM-A-532התחברות
צינור חדש מגולוון סקדיול  40אל צינור קיים
 ראה סעיפים  07.011.0100והלאה. 07.11.0450צינורות פלדה מגולוונים סקדיול  40ללא תפר
למים קרים וחמים מותקנים גלויים )וצבועים(
או סמויים ,מחוברים בהברגות או ע"י
חיבורים מהירים מסוג  ,QUICK UPקוטר
הצינור " ,2לרבות ספחים

מטר

 07.11.0460צינורות פלדה מגולוונים סקדיול  40ללא תפר
למים קרים וחמים מותקנים גלויים )וצבועים(
או סמויים מחוברים בריתוך ו/או במחברים
מהירים מסוג " ,"QUICK UPקוטר הצינור
" ,3לא כולל ספחים למעט מחברים

מטר

30.00

20.00

-499הערה :התחברות צינור חדש מגולוון
סקדיול  40עם עטיפה חיצונית אל צינור קיים
 ראה סעיפים  07.011.0300והלאה. 07.11.0550צינורות פלדה מגולוונים סקדיול  40עם
עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי
 APC GALכדוגמת "אברות" או ש"ע למים
קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים,
מחוברים בהברגות ,קוטר הצינור " ,2לרבות
ספחים

מטר

 07.11.0560צינורות פלדה מגולוונים סקדיול  40עם
עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי
 APC GALכדוגמת "אברות" או ש"ע למים
קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים
מחוברים בריתוך ,קוטר הצינור " ,3לא כולל
ספחים למעט מחברים

מטר

 07.11.1000ספחים מגולוונים )קשתות ,הסתעפויות,
מעברי קוטר וכד'( ,חיבור בריתוך קוטר "3

יח'

12.00

20.00

10.00

סה"כ  07.11צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 010/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'010 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  07.12צינורות פלסטיים למים
קרים וחמים ולמערכת מתזים
)ספרינקלרים(
-1הערות .1 :התחברות צינור חדש פלסטי
מסוגים שונים בקווי מים ,אל צינור מים קיים,
זהה בעלויות להתחברות צינור חדש מפלדה
מגולוונת  -ראה סעיפים 07.011.0100
והלאה .2.ספחים לצינורות לחץ מ,P.V.C -
לצינורות "פקסגול" ולצינורות פוליאתילן -
ראה תת פרק  .57.012.3בידוד תרמי לצנרת
מים חמים ואביזרים ,וכן עטיפות שונות מעל
לבידוד הצנרת  -ראה תתי פרקים
 .16.051-058.4חיבור קו מים חדש לקו קיים
בקרקע  -ראה תת פרק .57.014
 07.12.0010צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים
עם גרעין אלומיניום ) S.Pאו  (M.Gקוטר 16
מ"מ ללחץ עבודה  10אטמ' מותקנים גלויים
או סמויים לרבות ספחים

מטר

 07.12.0020צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים
עם גרעין אלומיניום ) S.Pאו  (M.Gקוטר 20
מ"מ ללחץ עבודה  10אטמ' מותקנים גלויים
או סמויים לרבות ספחים

מטר

 07.12.0030צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים
עם גרעין אלומיניום ) S.Pאו  (M.Gקוטר 25
מ"מ ללחץ עבודה  10אטמ' מותקנים גלויים
או סמויים לרבות ספחים

מטר

 07.12.0211צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן
למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע,
קוטר  63מ"מ ,דרג  ,15מונחים בקרקע עם
כיסוי מינימלי של  80ס"מ ,לרבות עטיפת
חול ,לא כולל ספחים למעט מחברים

מטר

 07.12.0215צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן
למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע,
קוטר  90מ"מ ,דרג  ,15מונחים בקרקע עם
כיסוי מינימלי של  80ס"מ ,לרבות עטיפת
חול ,לא כולל ספחים למעט מחברים

מטר

100.00

 07.12.0230ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליאתילן
מצולב כדוגמת "פקסגול" ,קוטר  63מ"מ

יח'

10.00

 07.12.0232ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליאתילן
מצולב כדוגמת "פקסגול" ,קוטר  90מ"מ

יח'

10.00

130.00

20.00

20.00

100.00

להעברה בתת פרק 01.07.12
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 011/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'011 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

סע י ף

יחידה

תאור

מח יר

כמות

סך הכל

מהעברה

 07.12.0674מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים
וחמים מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן
לרבות פקקים ,מותקן מושלם בתוך ארגז
פיברגלס מתאים המשולם בנפרד ,קוטר 16
מ"מ תבריג " 2 ,3/4יציאות

יח'

 07.12.0676מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים
וחמים מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן
לרבות פקקים ,מותקן מושלם בתוך ארגז
פיברגלס מתאים המשולם בנפרד ,קוטר 16
מ"מ תבריג " 4 ,3/4יציאות

יח'

 07.12.0683ארגז למחלקים )מרכזיה( עד  16נקודות,
במידות  65/83.6/16ס"מ ,מותקן מושלם
בתוך קיר

יח'

 07.12.0800מכלול לחיבור קיר מפליז ) 100-105מעל'(
מותקן מושלם " 1/2X16מ"מ

יח'

2.00

4.00

2.00

16.00

סה"כ  07.12צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים )ספרינקלרים(

תת פרק  07.21ברזים ,שסתומים
ומסננים לקווי מים קרים וחמים
-7הערה :מגופי פרפר ראה תת פרק
.07.025
 07.21.0050ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים
סגסוגת נחושת ,חיבורי הברגה ,קוטר "2
ללא הרקורד המשולם בנפרד

יח'

2.00

 07.21.0110ברזי גן מסגסוגת נחושת קוטר "3/4

יח'

4.00

 07.21.0410ברזים כדוריים קוטר ") 3/4בהברגה( ,עשויים
ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד

יח'

10.00

 07.21.0420ברזים כדוריים קוטר ") 1בהברגה( ,עשויים
ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד

יח'

6.00

 07.21.0450ברזים כדוריים קוטר ") 2בהברגה( ,עשויים
ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד

יח'

4.00

 07.21.0550שסתומי אל חוזר קוטר " ,2עשויים ברונזה
עם חיבור בהברגה ללא הרקורד המשולם
בנפרד

יח'

1.00

להעברה בתת פרק 01.07.21
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 012/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'012 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

 07.21.0567שסתום אוויר משולב "ברק" למים קוטר "1
עשוי פלסטיק ,דגם " "040-Dאו ש"ע ,ללחץ
עבודה של  16אטמ' ,תבריג ,לא כולל מגוף
בכניסה

יח'

 07.21.1030מסנן אלכסוני/מלכודת אבנים קוטר " 2עשוי
ברונזה דגם " "OF-020או ש"ע עם רשת
פנימית מפלב"מ ) 303נירוסטה( בעובי 1
מ"מ ,קוטר נקבי הסינון  2.5מ"מ ,ללחץ
עבודה של  16אטמ'

יח'

1.00

1.00

סה"כ  07.21ברזים ,שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים

תת פרק  07.22מדי לחץ ,מדי מים וחיבור
מערכת מדידה לקווי מים קרים וחמים
-7הערה :מדי מים " 2ומעלה ראה  -תת פרק
.57.025
 07.22.0010מדי לחץ קוטר " 2 1/2לכל הטווחים עד 25
אטמ' ,עם אביזרי חיבור וברז מחט שלוש
דרך מפליז ,לא כולל מופת יציאה מהצינור
הר אש י

יח'

 07.22.0140מקטיני לחץ )וסתי לחץ( "בראוקמן" קוטר "2
למים קרים וחמים לרבות ברז מחט ומד לחץ
מתאים

יח'

2.00

1.00

סה"כ  07.22מדי לחץ ,מדי מים וחיבור מערכת מדידה לקווי מים קרים וחמים

תת פרק  07.31צינורות למערכת נקזים
 07.31.0395צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
) (H.D.P.Eדוגמת "חוליות" או "גבריט" או
"מובילית" או ש"ע ,מותקנים גלויים או
סמויים ,קוטר  40מ"מ ,לרבות ספחים

מטר

 07.31.0400צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
) (H.D.P.Eדוגמת "חוליות" או "גבריט" או
"מובילית" או ש"ע ,מותקנים גלויים או
סמויים ,קוטר  50מ"מ ,לרבות ספחים

מטר

 07.31.0410צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
) (H.D.P.Eדוגמת "חוליות" או "גבריט" או
"מובילית" או ש"ע ,מותקנים גלויים או
סמויים ,קוטר  63מ"מ ,לרבות מחברים ,ללא
ספחים

מטר

50.00

50.00

30.00

להעברה בתת פרק 01.07.31
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 013/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'013 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 07.31.0450צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
) (H.D.P.Eדוגמת "חוליות" או "גבריט" או
"מובילית" או ש"ע ,מותקנים גלויים לרבות
תמיכות וחיזוקים ,קוטר  110מ"מ ,לרבות
מחברים ,ללא ספחים

מטר

 07.31.0460צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
) (H.D.P.Eדוגמת "חוליות" או "גבריט" או
"מובילית" או ש"ע ,מותקנים גלויים לרבות
תמיכות וחיזוקים ,קוטר  160מ"מ ,לרבות
מחברים ,ללא ספחים

מטר

 07.31.0500צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
) (H.D.P.Eדוגמת "חוליות" או "גבריט" או
"מובילית" או ש"ע ,מותקנים בקרקע בעומק
עד  1.0מ' ,קוטר  110מ"מ ,לרבות מחברים,
ללא ספחים

מטר

 07.31.0510צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה
) (H.D.P.Eדוגמת "חוליות" או "גבריט" או
"מובילית" או ש"ע בקוטר  160מ"מ,
מותקנים בקרקע בעומק עד  1.0מ' ,לרבות
מחברים ,ללא ספחים

מטר

30.00

20.00

40.00

40.00

סה"כ  07.31צינורות למערכת נקזים

תת פרק  07.32עטיפת בטון לצינורות
-5הערות .1 :עטיפת בטון לצינורות בקוטר
 110מ"מ ומעלה וגוש עיגון מבטון  -ראה תת
פרק  .2 57.202מילוי תעלות בתערובת
 - CLSMראה בסעיפים
.57.206.0030-0040
 07.32.0010עטיפת בטון מזוין ב 20-בעובי  10ס"מ
מסביב לצינורות מכל סוג שהוא ,לרבות ברזל
הזיון )במשקל  60ק"ג/מ"ק( לצינורות קוטר
 50מ"מ )"(2

מטר

 07.32.0020עטיפת בטון מזוין ב 20-בעובי  10ס"מ
מסביב לצינורות מכל סוג שהוא ,לרבות ברזל
הזיון )במשקל  60ק"ג/מ"ק( לצינורות קוטר
 75-90מ"מ )"(3

מטר

20.00

30.00

סה"כ  07.32עטיפת בטון לצינורות

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 014/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'014 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  07.33ספחים לצינורות ניקוז
מפוליאתילן ,פוליפרופילן PVC ,ויצקת
ב רז ל
-3הערות .1 :בכל מקום שבו משולם עבור
ספחים ,אין להפחית מאורך הצינור את אורך
הספח .2.ספחים לצינורות פלדה עם ציפוי
פנים מלט צמנט בקוטר " 4ומעלה  -ראה תת
פרק .07.050
 07.33.0040ספחים שונים כגון :הסתעפויות ,זוויות,
מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א.
בצפיפות גבוהה ) (H.D.P.Eדוגמת "חוליות"
או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110
מ"מ

יח'

 07.33.0050ספחים שונים כגון :הסתעפויות ,זוויות,
מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ.א.
בצפיפות גבוהה ) (H.D.P.Eדוגמת "חוליות"
או "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 160
מ"מ

יח'

10.00

 07.33.1010כובעי איוורור  P.V.Cקוטר "4

יח'

8.00

20.00

סה"כ  07.33ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן ,פוליפרופילן PVC ,ויצקת ברזל

תת פרק  07.34מחסומי רצפה ,סיפונים
למזגנים ותעלות ניקוז
-1הערה :תעלות ניקוז מפוליאתילן  -ראה תת
פרק 51.063
 07.34.0200מחסומי רצפה מפוליפרופילן " 4"/2עם
טבעת ורשת מפליז

יח'

12.00

 07.34.0300מחסומי תופי " 4"/2מפוליפרופילן עם מכסה
פליז

יח'

10.00

 07.34.0400קופסאות בקורת מפוליפרופילן " 4"/2דוגמת
"חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק

יח'

20.00

 07.34.0420מאסף רצפה  -נפילה " 4מפוליפרופילן דוגמת
"חוליות" או ש"ע

יח'

8.00

 07.34.0650סיפון נסתר אנכי  32מ"מ למזגן ,מותקן בתוך
הקיר ,דוגמת "דלמר" או ש"ע ,לרבות מכסה

יח'

2.00

סה"כ  07.34מחסומי רצפה ,סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 015/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'015 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  07.41אסלות ,מיכלי הדחה
ומשתנות
-1הערות .1 :סעיפים לנקודות תברואה -
קומפלט )צנרת מים ,צנרת ביוב והרכבת
הכלים( וקבועות כולל התקנה בלבד  -ראה
בתת פרק  .2 07.049.המחירים כוללים
אספקה והתקנה בשלמות של הקבועות,
חיבור למערכות מים וביוב ,לרבות האביזרים
הדרושים כגון :צינורות לחיבורי מים ,צינור
מאריך גמיש למיכל הדחה ,ספחים ,זויות
וברכיים לחיבור דלוחין ,סיפון לכיורים ,ברזי
ניל וקונזולות תמיכה .3 .אביזרים במקלחת
ממתכת מצופה כרום ומפלב"מ )נירוסטה( -
ראה תת פרק .30.011
 07.41.0103אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "387
לוטם  "48דוגמת "חרסה" ,עם מיכל הדחה
סמוי )נמדד בנפרד( ,לרבות מושב תרמוסטטי
ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים

יח'

 07.41.0170נגיש  -אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א'
דגם "ברקת  "385דוגמת "חרסה" או ש"ע
באורך  70ס"מ ובגובה  46ס"מ עם מיכל
הדחה סמוי )נמדד בנפרד( ,לרבות מושב
ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל
החיזוקים

יח'

 07.41.0220מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך
קיר בלוקים )נמדד בנפרד( ,לאסלה תלויה
דוגמת "חרסה" או "פלסאון" או ש"ע ,לרבות
לחצן ניקל/סטןו עיגון ע"י בטון בתחתית
מתקן מיכל ההדחה

קומפ'

2.00

4.00

6.00

סה"כ  07.41אסלות ,מיכלי הדחה ומשתנות

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 016/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'016 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  07.42כיורים וקערות
-1הערות .1 :סעיפים לנקודות תברואה -
קומפלט )צנרת מים ,צנרת ביוב והרכבת
הכלים( וקבועות כולל התקנה בלבד  -ראה
בתת פרק  .2 07.049.המחירים כוללים
אספקה והתקנה בשלמות של הקבועות,
חיבור למערכות מים וביוב ,לרבות האביזרים
הדרושים כגון :צינורות לחיבורי מים ,צינור
מאריך גמיש למיכל הדחה ,ספחים ,זויות
וברכיים לחיבור דלוחין ,סיפון לכיורים
וקונזולות תמיכה .3.המחירים אינם כוללים
ברזי ניל אשר נמדדים ביחד עם הסוללות
בתת פרק  .07.0454ציוד מפלב"מ
)נירוסטה( למטבחים  -ראה פרק  - 31ציוד
מטבחים ציבוריים .5.פנל חיזוק פנימי
להרכבת כיור בקיר גבס  -ראה סעיף
.22.011.3110
 07.42.0035נגיש  -כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א'
דוגמת "חרסה" דגם "אלפא  "45מעוגל או
ש"ע ,באורך  44.5ס"מ ,ברוחב  34.5ס"מ
ובגובה  17ס"מ

יח'

 07.42.0131כיור רחצה מחרס לבן סוג א' מודבק מתחת
למשטח דוגמת "חרסה" במידות  55/38ס"מ
דגם "נופר מרובע" או ש"ע

יח'

4.00

 07.42.0300קערת מטבח מחרס לבן סוג א' במידות
 60/40ס"מ ,דגם "גל דור" או ש"ע

יח'

2.00

 07.42.0510סיפון בקבוק כפול לכיור מטבח " 2עם יציאה
למדיח/מכונת כביסה דוגמת "חוליות"

יח'

2.00

 07.42.0540סיפון " 1 1/4לכיור רחצה תוצרת "חוליות" או
ש"ע

יח'

4.00

4.00

סה"כ  07.42כיורים וקערות

תת פרק  07.45ברזים ,סוללות ומתקנים
לשתיית מים
-1הערות .1 :סוללה = סוללה למים קרים
וחמים .2.המחירים כוללים אספקה והתקנה
בשלמות של הברזים ,חיבור למערכות מים,
לרבות האביזרים הדרושים כגון :סיפון
לכיורים ,ברזי ניל ,צינור מאריך גמיש לברזי
ני ל .

להעברה בתת פרק 01.07.45
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 017/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'017 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 07.45.0134סוללה לכיור בעמידה ,עם פיה בינונית
קבועה ,מסדרת "אוורסט" ,מק"ט 302843
דוגמת "חמת" או ש"ע גימור כרום מותקן
מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

יח'

 07.45.0175סוללה לקערת מטבח בעמידה ,עם פיה
ארוכה מסתובבת מסדרת "אלפא" מק"ט
 302563דוגמת "חמת" או ש"ע גימור כרום,
מותקן מושלם ,לרבות ברזי ניל וכל חומרי
העזר

יח'

 07.45.0352נגיש -סוללה לכיור עם פיה בינונית קבועה
וידית מרפק להתקנה מהקיר דגם "קליר"
מק"ט  305333דוגמת "חמת" או ש"ע ,גימור
כרום ,מותקן מושלם

יח'

4.00

2.00

4.00

-498הערה :מחירי הברזים האלקטרוניים
אינם כוללים נקודות חשמל.
 07.45.2100נגיש -מתקן לשתיית מים קרים )קולר(
"מדורג" למוסדות מפלב"מ ) 316נירוסטה(
תוצרת "דור המים" או ש"ע ,המתקן בגובה
 98ס"מ ,עומק  30ס"מ ורוחב  32.5ס"מ,
לרבות לחצן לשתיה ישירה וברז למילוי
כוסות ובקבוקים ומדחס בהספק של 40
ליטר/שעה ,המתקו כולל מדף שתיה לנכים
בגובה  70ס"מ מהמרצפה בעומק  32ס"מ
ורוחב  32ס"מ עם ברז לשתיה .העבודה
כוללת חיבור למערכות מים וניקוז קיימות,
אביזרי חיבור ,מקטין לחץ ופילטר אמריקאי
משולב למניעת אבנית .נקודות חשמל ומים
נמדדות בנפרד

יח'

2.00

סה"כ  07.45ברזים ,סוללות ומתקנים לשתיית מים

תת פרק  07.50ניקוז מי גשמים
-9הערה :צינורות לניקוז מפוליאתילן  -ראה
תת-פרק .07.31
 07.50.0020צינורות פלדה למי גשמים ,קוטר " 4עובי
דופן " 5/32עם ציפוי פנים מלט צמנט
וצביעה חיצונית מותקנים בקירות ,בעמודים
או גלוי ,לרבות חבקים ומחברים ,ללא ספחים

מטר

30.00

 07.50.0025ספחים מכל הסוגים לצינורות פלדה עם ציפוי
פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית ,קוטר "4

יח'

8.00

להעברה בתת פרק 01.07.50
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 018/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'018 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 07.50.0040ברכיים מצינור פלדה קוטר " 4במוצא המרזב

יח'

 07.50.0120נקזים )קולטי מי גשמים( לגגות ומרפסות
יציאה אופקית מפוליפרופילן קשיח ,קוטר
"" 6"X4דלביט" סדרה  15-Sלרבות גוף עם
חיבור שקע תקע וברדס מסוג  U.P.Pחוסם
עלים

יח'

4.00

2.00

סה"כ  07.50ניקוז מי גשמים

תת פרק  07.61צינורות  P.V.Cלביוב -
בגבולות מגרש המבנה
-1הערות .1 :ספחים לצינורות מ- P.V.C -
ראה תת פרק  .2 07.033.חיבור צינור ביוב
בקטרים " 4"-6מכל סוג לשוחת ביוב קיימת -
ראה תת פרק .57.047
 07.61.0040צינורות  P.V.Cקשיח לביוב  8-SNדוגמת
"חוליות" או ש"ע ,מונחים בקרקע ,לרבות
עבודות חפירה ועטיפת חול ,קוטר  160מ"מ
בעומק עד  0.8מ'

מטר

 07.61.0050צינורות  P.V.Cקשיח לביוב  8-SNדוגמת
"חוליות" או ש"ע ,מונחים בקרקע ,לרבות
עבודות חפירה ועטיפת חול ,קוטר  160מ"מ
בעומק מעל  0.8מ' ועד  1.25מ'

מטר

50.00

60.00

סה"כ  07.61צינורות  P.V.Cלביוב  -בגבולות מגרש המבנה

תת פרק  07.62שוחות ומפלים לביוב -
בגבולות מגרש המבנה
-1הערות .1 :שוחות בקרה בקוטר  80ס"מ
ומעלה -ראה תת פרקים ,57.044 57.045,
 .57.042.2תוספת לשוחות מפוליאתילן
עבור מכסה ב.ב .קוטר  60ס"מ  12.5טון
)ממין  (25B1במקום מכסה פלסטיק בקוטר
 60ס"מ  -ראה סעיף .3 57.044.0180
תוספות לשוחות בקרה  -ראה תת פרק
 .4 57.043.מפלים בקוטר " 6ומעלה  -ראה
תת פרק .57.046

להעברה בתת פרק 01.07.62
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 019/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'019 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 07.62.0091שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר
פנימי  60ס"מ ,בגובה פנים  60ס"מ ,לעומס
 15טון ,לפי ת"י  13598חלק  ,1דגם "60
 "VULCANמק"ט  5BI 60/60תוצרת
"רוטוניב" או ש"ע עם מכסה קוטר  60ס"מ
מק"ט  PCB-R60לפי ת"י  489-2.6לעומס
 1.5טון )ממין  (A15ובעומק  0.75מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

 07.62.0093שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר
פנימי  60ס"מ ,בגובה פנים  95ס"מ ,לעומס
עד  15טון ,לפי ת"י  13598חלק  ,1דגם "60
 "VULCANמק"ט  5BI 60/95תוצרת
"רוטוניב" או ש"ע עם מכסה קוטר  60ס"מ
מק"ט  PCB-R60לפי ת"י  489-2.6לעומס
 1.5טון )ממין  (A15ובעומק  1.1מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

 07.62.0310תוספת למפל חיצוני בקוטר  110מ"מ )" (4מ
  P.V.Cעבור כל  0.5מ' אורך נוסף מעל 1.5מ' ,לרבות צנרת ,אביזרים ועטיפת בטון

יח'

5.00

3.00

1.00

סה"כ  07.62שוחות ומפלים לביוב  -בגבולות מגרש המבנה

תת פרק  07.63עמדות וציוד לכיבוי אש
בתוך הבניין
-1הערות .1 :ברזי כיבוי אש )הידרנטים(
מחוץ למבנה  -ראה תת פרק  .57.026.2ברז
סניקה  -ראה סעיף .07.103.0880
 07.63.0012עמדת כיבוי אש תקנית ,מותקנת בתוך ארון
פיברגלס )הנמדד בנפרד( ,המותקן על קיר,
לרבות ברז שריפה " 2עם מצמד שטורץ2 ,
זרנוקים בקוטר " 2ובאורך  15מ' עם מצמדי
שטורץ ,מזנק סילון/ריסוס " ,2רב שימושי עם
מצמד " ,2ברז כדורי " ,1גלגלון עם צינור
גמיש קוטר " 3/4באורך  30מ' ,חיבור לקו
המים ושילוט "אש" לזיהוי ,מותקן מושלם

קומפ'

2.00

 07.63.0050מטפי אבקה יבשה  6ק"ג

יח'

4.00

 07.63.0230ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת נועלת,
במידות  120/80/30ס"מ ,מחובר לקיר
)מיועד להתקנת גלגלון " 3/4ושני מטפי
כיבוי ,המשולמים בנפרד(

קומפ'

2.00

להעברה בתת פרק 01.07.63
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 020/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'020 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 07.63.0310גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר
" 3/4ובאורך  30מ' ,מותקן על תוף עם זרוע
מסתובבת ,לרבות מזנק סילון/ריסוס קוטר
" ,3/4ברז כדורי " 1וחיבור הצינור לקו המים,
לפי ת"י 2206

קומפ'

 07.63.0490שלטי סימון מ P.V.C-קשיח במידות
 15/15-20ס"מ או  5/30ס"מ לזיהוי תוכנו
של ציוד קבוע ,צינורות ואביזרים בהתאם
לת"י  659ו"מכבה "503

יח'

 07.63.0500שלטי סימון מ P.V.C-קשיח במידות 20/30
ס"מ לזיהוי תוכנו של ציוד קבוע ,צינורות
ואביזרים בהתאם לת"י  659ו"מכבה "503

יח'

 07.63.0510שלט פנורמי פולט אור דגל מ P.V.C-קשיח
למערכת גילוי וכיבוי אש בהתאם לת"י 659
ו"מכבה "503

יח'

2.00

2.00

2.00

2.00

סה"כ  07.63עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין

תת פרק  07.64דודי מים חמים חשמליים
-1הערה :מפסק שעון לדוד )שעון שבת( -
ראה תת פרק .08.066
 07.64.0005דודי מים חמים  30ליטר עם ציפוי אמאייל
פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל
האביזרים ,שסתום אל חוזר " 3/4ושסתום
בטחון ,חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת
ותקופת אחריות של  3שנים

יח'

2.00

סה"כ  07.64דודי מים חמים חשמליים

תת פרק  07.65איטום מעברים נגד אש
-1הערות .1 :בקירות גבס אדום דו קרומיים,
יש לבצע איטום מעבר אש משני צידי הקיר
והמדידה תהיה לכל צד ,בנפרד .2.על כל
האלמנטים המורכבים לקבל אישור יועץ
הבטיחות של הפרויקט.
 .3-2כל פרטי ושיטות ביצוע איטום המעברים
בתקרות ובקירות האש יהיו לפי שיטת ביצוע
מאושרת לפי ת"י  ,931חלק  2או לפי תקן זר
מאושר להגנה בפני אש.

להעברה בתת פרק 01.07.65
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 021/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'021 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  07מתקני תברואה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 .4-3מערכת מודולרית לאיטום מעבר צינור
במרחבים מוגנים  -ראה תת פרק .59.050
 07.65.0101איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפת אש
למשך שעתיים של צינור מחומר פלסטי קוטר
עד " 2כגון P.V.C :או  .H.D.P.Eהאיטום
יעשה ע"י מילוי המרווח בין הצינור והקיר
במסטיק תופח יעודי מסוג מסוג ""305 LCI
או " "TREMSTOP IAאו "INTUMASTIC
 "PILOCOATאו " "FLAMMOPLASTאו
" "JBK ACRYLICאו ש"ע

יח'

 07.65.0130איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה
למשך שעתיים של צינור מחומר פלסטי קוטר
" 2כגון P.V.C :או  .H.D.P.Eהאיטום יעשה
ע"י השמת קולר תופח יעודי מסוג "PIP
 "E COLLARJBKאו "PIPE COLLAR
 "JBK FR-120או " "PILOCOAT C610או
" "DUNAMENTIאו תוצרת חב'
" "PYROPLEXאו ש"ע ,בהיקף הצינור בצד
אחד של הקיר

יח'

 07.65.0134איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה
למשך שעתיים של צינור מחומר פלסטי קוטר
" 4כגון P.V.C :או  .H.D.P.Eהאיטום יעשה
ע"י השמת קולר תופח יעודי מסוג
" "K COLLARJBאו ""PILOCOAT C610
או " "DUNAMENTIאו תוצרת חב'
" "PYROPLEXאו ש"ע ,בהיקף הצינור בצד
אחד של הקיר

יח'

 07.65.0136איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה
למשך שעתיים של צינור מחומר פלסטי קוטר
" 6כגון P.V.C :או  .H.D.P.Eהאיטום יעשה
ע"י השמת קולר תופח יעודי מסוג
" "K COLLARJBאו ""PILOCOAT C610
או " "DUNAMENTIאו תוצרת חב'
" "PYROPLEXאו ש"ע ,בהיקף הצינור בצד
אחד של הקיר

יח'

10.00

10.00

5.00

5.00

סה"כ  07.65איטום מעברים נגד אש

סה"כ  07מתקני תברואה
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 022/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'022 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  08עבודות חשמל מבנה

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  08עבודות חשמל מבנה
תת פרק  08.01הזנות וקופסאות במבנים
הערה -כל כבלי החשמל יהיו מנחושת כבלי
תקשורת יהיו מדגם טלדור  CAT-7וסיב
אופטי להזנה ראשית
 08.01.0020צינורות פלסטיים )שרשוריים( קוברה קוטר
 50מ"מ ,סמויים או גלויים ,לרבות חבל משיכה
)אם נדרש( ,קופסאות וחומרי עזר
-3.08.15.10.0178סעיף דקל מאוחד

מטר

 08.01.0030צינורות פלסטיים קוטר  50מ"מ עם חבל
משיכה עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב'
"בזק" ,יק"ע 13.5
-3.08.15.10.0400סעיף דקל מאוחד

מטר

 08.01.0040כבלי נחושת מסוג  XLPE N2XYבחתך
 5X10ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על
סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות
- 3.08.20.10.0200סעיף דקל מאוחד

מטר

 08.01.0050כבלי נחושת מסוג ) XLPE) N2XYבחתך
 5X16ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על
סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות
-3.08.20.10.0210סעיף דקל מאוחד

מטר

 08.01.0060פיקוד -כבל נחושת  (XLPE) N2XYבחתך
 7*1.5ממ"ר
-3.08.20.10.0500סעיף דקל מאוחד

מטר

 08.01.0070כבל רכזות אפור לטלפון בחתך 0.4*2*10
ממ"ר בתקן בזק.
-3.08.20.80.0010סעיף דקל מאוחד

מטר

 08.01.0080ארון תקשורת  20Uעם הפרדות לתקשורת וגב
עץ דלת עם מנעול ריכוז תקשורת ראשי
-3.18.30.10.0045סעיף דקל מאוחד

יח'

 08.01.0085תיבת הסתעפות לטלפונים לרבות גב מעץ לבן
מהוקצע בעובי של  20מ"מ עם דלת במידות
פנים  60/80/20ס"מ ומנעול לפי דרישות חב'
-3.08.50.60.0020סעיף דקל
בזק
מאוחד

יח'

120.00

120.00

20.00

30.00

20.00

30.00

1.00

1.00

להעברה בתת פרק 01.08.01
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 023/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'023 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  08עבודות חשמל מבנה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 08.01.0090בלוק קרונה  10זוג לרבות תושבת  ,התקנה
במס"ר או במסד תקשורת וסימון ששני
הקצוות -3.18.40.10.0040סעיף דקל מאוחד

יח'

 08.01.0100תיבות פלסטיות משורינות מפוליקרבונט C.I.
במידות  250/175מ"מ ובעומק  150מ"מ )לא
כולל פסי צבירה ,חווט,מהדקים וחומרי עזר (
-3.08.35.12.0400סעיף דקל מאוחד

יח'

 08.01.0110הארקת כל הנדרש כגון :צינורות מתכת,תעלות
כבלים תעלות מיזוג מבנה תקרות מונמכות
קולרים וכו' .הכל בחתך מתאים לפי
התקן .מוליכי נחושת מבודדים בחתך 10
ממ"ר עם בידוד  .P.V.Cמושחלים בצינורות או
מונחים בתעלה  ,לרבות חיבור בשני הקצוות
 - 3.08.20.40.005סעיף דקל מאוחד

מטר

 08.01.0120הארקת יסוד למבנה כולל אספקה והתקנה של
פס השוואת פוטנציאלים ,קופסאות ליציאת
חוץ עם שילוט ,וכו' -3.08.25.10.0040.סעיף
דקל מאוחד

מ "ר

 08.01.0130בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 3*250
אמפר ע" י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור
הבדיקה ,הגשת תוכנית וסיוע לבודק בעריכת
המדידות  6.68.40.20.0020סעיף דקל
מאוחד

קומפ'

 08.01.0150העברת מתקן החשמל בדיקת קרינה )עד
קבלת המתקן ללא הסתייגות( .לא קיים בדקל
מאוחד

קומפ'

3.00

4.00

200.00

525.00

1.00

1.00

סה"כ  08.01הזנות וקופסאות במבנים

תת פרק  08.02נקודות חשמל
הערות :מחיר נקודות כולל את כל הנדרש לשם
התקנה מושלמת בין היתר:סימון מעגלים על
כל אביזר ,הזנה,מוליכים ,כבלים ,צנרת
לנקודות ע"י צנורות פ"ד או פ"נ לפי הצורך,
תה"ט או גלוי .מחירי כל העבודות כוללים
חציבות ,סתותים ,סתימות ותקוני טיח.
 08.02.0020נקודת מאור עם מוליכים/כבלים 1.5X7-3
ממ"ר ואביזר "גוויס" תה"ט או עה"ט רגיל או
מוגן מים כולל מפסק לחצן מואר או מחלף
 3.08.50.10.0010סעיף דקל מאוחד

נק'

234.00

להעברה בתת פרק 01.08.02
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 024/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'024 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  08עבודות חשמל מבנה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 08.02.0030נקודת בית-תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת
N2XY/FRו/או מוליכי נחושת עם בידוד PVC
בחתך  3*1.5ממ"ר ,מושחלים בצנרת
בהתקנה סמויה או חשיפה  ,מהלוח עד בית
תקע  16אמפר ,דגם גוויס מותקן תה"ט לרבות
מתאמים ותיבות הסתעפות ,הכל מושלם.
 3.08.50.20.0010סעיף בדקל מאוחד

נק'

 08.02.0035תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים/מוליכים
 2.5ממ"ר  3.08.50.20.0070סעיף בדקל
מאוחד

נק'

 08.02.0040תוספת לנקודת בית תקע עבור בית תקע כפול
להתקנה תה"ט או עה"ט
 3.08.50.20.0030סעיף בדקל מאוחד

נק'

 08.02.0050תוספת לנקודת בית תקע עבור  6ב"ת ביחידה
להתקנה ע"הט או תה"ט סעיף בדקל מאוחד
3.08.50.20.0060

יח'

 08.02.0060נקודת דוד מים חמים לרבות מפ"ז דו-קוטבי
עם מנורת סימון ושלט  ,מפסק בטחון ליד
הדוד אם נדרש כבלי נחושת מ2סט מושחלים
בצנרת מלוח החשמל ועד הדוד ,חיבור חשמלי
לדוד המים  ,לרבות צינור הגנה מהיציאה בקיר
עד הדוד  ,הכל מושלם קומפלט
 3.08.50.30.0010סעיף דקל מאוחד

נק'

2.00

 08.02.0065טיימר  120דקות להפעלת דוד מים להתקנה
תה"ט ארוך  3.08.40.30.0650דקל מאוחד

נק'

2.00

145.00

145.00

86.00

5.00

 08.02.0070חבור מנוע או אלמנט חשמלי.
חתך הכבל עד  2.5X3ממ"ר כולל מפסק
מתנתק בקיר  3.08.50.30.0410סעיף בדקל
קומפ'
מאוחד

6.00

 08.02.0080נקודת שקע כוח למחשב דגם פינים עגולים
 PDUבמוליכים/כבלים  2.5X3ממ"ר ואבזר
ב"ת  3.08.40.20.0040 CE.E. 16Aסעיף
דקל מאוחד

נק'

2.00

 08.02.0090נקודה למזגן חד פאזי עם עם מזגנית
של ש.מ.יוניברס ל 6שעות בלבד !!! לא יתקבל
מזגנית של עוז-און  3.08.50.30.0120סעיף
בדקל מאוחד

קומפ'

2.00

להעברה בתת פרק 01.08.02
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 025/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'025 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  08עבודות חשמל מבנה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 08.02.0100מיזוג -יחידות פנימיות למאיידים  -שקע בחלל
3.08.50.20.0010
התקרה  1X10אמפר
סעיף בדקל מאוחד

יח'

 08.02.0110מיזוג -יחידות חיצוניות בגג "פקט")עיבוי(בגג
המבנה תלת פזי עם כבל פיקוד 10*1.5
למערכת גילוי אש וליחידות הפנימיות  -הכבל
נמדד בנפרד
3.08.50.30.0130+3.08.50.30.0170

קומפ'

 08.02.0120נקודת טלפון עשויה צינור בקוטר
כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות
חיווט כבל ג'ל  3זוג מהתה"ר או התה"מ עד
הנקודה ואביזר סיום לפי דרישות "בזק"
 3.08.50.30.0500סעיף בדקל מאוחד

נק'

 08.02.0130נקודת רשת תקשורת סיומת KEY-STONE
 RJ-45אחודה טלפוניה /מיחשוב עם חיווט
טלדור  CAT 7כבלי תקשורת תקניים וכבל
רשת לתקשורת למעבר מידע לפלזמות .
קומפלט לנקודה עם החיווט-.ראה פרק
מיחשוב  3.08.50.30.0720סעיף בדקל
מאוחד

נק'

 08.02.0140נקודת טלויזיה בלווין .המחיר כולל אביזר
"גוויס" וכבל קואקסיאלי תקני עד ריכוז משנה.
 3.08.50.30.0590סעיף דקל מאוחד

נק'

" 08.02.0150עמדת עבודה"  A2 D-18דגם עם ע.ד.א
פלסט  6בתי תקע  2נקודות KEY-STONE
 RJ-45תקשורת אחודה -חיווט טלדור
 CAT-7כבלי תקשורת לכל נקודה
 3.08.50.20.0220סעיף בדקל מאוחד

קומפ'

" 08.02.0160עמדת עבודה"  B2 D-17דגם עם ע.ד.א
פלסט  4בתי תקע  2נקודות KEY-STONE
 RJ-45תקשורת אחודה -חיווט טלדור
 CAT-7כבלי תקשורת לכל נקודה
 3.08.50.20.0215סעיף בדקל מאוחד

קומפ'

21.00

3.00

4.00

3.00

2.00

13.00

26.00

להעברה בתת פרק 01.08.02
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 026/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'026 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  08עבודות חשמל מבנה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 08.02.0170עמדת מדיה  D-14 MPלחיבור יציאה בקיר
למקרן  -נקודות קצה בקיר הכוללות קופסת
חיבורים עם  VGA/HDMIואודיו עבור כל
מקרן בסמוך לשקעי חשמל .אל נקודת הקצה
יגיע צינור קוברה " 2לקופסה D-14
מהמקרן.הכל בתאום עם אחראי מיחשוב של
בית הספר 3.08.50.20.0200 .סעיף בדקל
קומפ'
מאוחד

3.00

 08.02.0180מקרן/פלזמה  .בקיר/בתקרה ליד המקרן יש
להתקין שקע כפול  +נקודת תקשורת
מחשב.עם שקע  4מקומות ריק וצנרת "2
לריכוז תקשורת -נקודות קצה בקיר הכוללות
קופסת חיבורים עם  VGA/HDMIואודיו עבור
כל מקרן בסמוך לשקעי חשמל .אל נקודת
הקצה יגיע צינור קוברה " 2מהמקרן.
 3.08.50.30.0720סעיף בדקל מאוחד כל
סעיף נמדד בנפרד

קומפ'

11.00

 08.02.0200נקודת הכנה לאביזר מתח נמוך כגון :מערכות
" מולטימדיה "  ,גילוי אש ,תקשורת ואינטרקום
כולל צינור הכנה למצלמה בשער ,צנור "פד" או
"פנ"  25-20מ"מ  +חוט משיכה וקופסה תה"ט
בקוטר  55מ"מ )או קופסה מלבנית(.כל צנור
+חוט משיכה +קופסה ימדד כנקודה .ראה
פרק מתח נמוך מיגון אזעקות ומצלמות
 3.08.50.20.0700סעיף בדקל מאוחד

נק'

 08.02.0210נקודת לחצן חרום כולל מגע פתוח עם זכוכית
לשבירה להפסקת חרום  ,כולל הזנת פיקוד
בכבל  3*1.5 NYYעד ליחידת הTRIP COIL
בלוח חשמל  3.08.35.74.0520סעיף בדקל
מאוחד

נק'

144.00

2.00

סה"כ  08.02נקודות חשמל

תת פרק  08.03גופי תאורה
גופי התאורה הרשומים הינם כדוגמת הרשום -
יש לאשר אצל המתכנן שווה ערך
גופי התאורה כוללים אספקה והתקנה של
הגוף .ויהיו עם תקן ישראלי מתאים .אנטי
פליקר  -תקן פוטוביולוגי  0ואחריות ל 5 -שנים
לפי מפרט טכני .

להעברה בתת פרק 01.08.03
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 027/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'027 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  08עבודות חשמל מבנה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 08.03.0030גוף תאורה שקוע  60X60בתקרה
מינרלית/פריקה בק-לייט דגם אוהד 4000LM
 40Wדרייבר של ) OSRAMאנטי פליקר(
יבואן אידאלייט פרויקטים בע"מ.
 3.08.42.50.0111סעיף בדקל מאוחד

יח'

 08.03.0040מעברים  -גוף תאורה שקוע בתקרה עגול
 4000K 20Wלדים של  PHILIPSדרייבר של
) OSRAMאנטי פליקר( של חברת AVOLUX
יבואן אידאלייט פרויקטים בע"מ.
 3.08.42.50.0021סעיף בדקל מאוחד

יח'

 08.03.0050ג.ת .חרום כולל נורת לד  3Wשל אידאלייט
פרויקטים בע"מ דגם נוב 28-שקוע
3.08.75.30.0500

יח'

 08.03.0060ג.ת .יציאת חרום עם שילוט "יציאה" או "יציאת
חרום" מואר לדים רקע ירוק כיתוב לבן  .כולל
נורת לד של חברת קו אלקטריק דגם סטורן
שיווק אידיאלייט פרוייקטים בע"מ
 3.08.75.30.0200סעיף בדקל מאוחד

יח'

 08.03.0070חוץ-גוף תאורה צמוד תקרה עגול מוגן מים,
דגם דיסקוס  4000K 30W 2700LMלדים של
 SANANדרייבר של ) LIFUDאנטי פליקר(
בעל תקן  LM80B10שיווק אידאלייט
פרויקטים בע"מ 3.08.42.50.0150 .סעיף
בדקל מאוחד

יח'

 08.03.0080חוץ-גוף תאורה צמוד קיר משולש-מוגן מים
 3000K 40W 3200LMדגם עוזיאל
3.08.42.50.0082

יח'

 08.03.0090גוף תאורה דו תכליתי צמוד תקרה הרמטי
מוגן מים, 36W 4000K 4000LM ,דגם לינדה
דרייבר של ) OSRAMאנטי פליקר( בעל תקן
 LM80B10של חברת אידאלייט פרויקטים
בע"מ3.08.42.30.0150 .

יח'

147.00

15.00

16.00

15.00

8.00

25.00

1.00

סה"כ  08.03גופי תאורה

תת פרק  08.04לוחות חשמל
מבנה הלוחות יהיה לפי תקן  61439-2לפי
הנחיות במפרט המיוחד לעבודות חשמל.

להעברה בתת פרק 01.08.04
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 028/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'028 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  08עבודות חשמל מבנה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

כל המאזים יהיו בעלי תקן  IEC-898וכן תקן
IEC-947/2
הציוד ללוח יהיה מתוצרת "שניידר אלקטריק"
או "מרלן-ג'ירן" או " "ABBאו "לגרנד"
 08.04.0040לוח ראשי תקני  -במידות רוחב 80ס"מ גובה
 120ס"מ עם פנלים ודלת מותקן בנישה .כולל
את כל הציוד הרשום מטה
 3.08.35.10.0134סעיף בדקל מאוחד

מ "ר

 08.04.0050לוח משנה תקני  -במידות רוחב 60ס"מ גובה
 100ס"מ עם פנלים ודלת מותקן בנישה .כולל
את כל הציוד הרשום מטה
 3.08.35.10.0134סעיף בדקל מאוחד

מ "ר

 08.04.0060מאמ"תים עד  4x100אמפר כושר ניתוק 25
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת
לכיוון )לרבות ידית רגילה(
 3.08.35.26.0232סעיף בדקל מאוחד

יח'

 08.04.0070מאמ"תים עד  4x63אמפר כושר ניתוק 25
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת
לכיוון )לרבות ידית רגילה(
 3.08.35.26.0231סעיף בדקל מאוחד

יח'

 08.04.0080מאמ"תים עד  4x40אמפר כושר ניתוק 25
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת
לכיוון )לרבות ידית רגילה(
 3.08.35.26.0230סעיף בדקל מאוחד

יח'

 08.04.0090סליל הפסקה  TCאו סליל סגירה למאמ"ת עד
 3.08.35.26.0600סעיף בדקל
3x630A
מאוחד

יח'

 08.04.0100מתנע ידני ח"א  3*2.4Aמגביל זרם קצר עם
3.08.73.20.0765
מגע עזר פתוח.
סעיף בדקל מאוחד

יח'

2.00

 08.04.0110מא"ז ) (M.C.Bעד .10KA ,3*50A
 3.08.35.20.0271סעיף בדקל מאוחד

יח'

1.00

 08.04.0120מא"ז ) (M.C.Bעד .10KA ,3*40A
 3.08.35.20.0260סעיף בדקל מאוחד

יח'

6.00

 08.04.0130מא"ז ) (M.C.Bעד .10KA ,1*25A
 3.08.30.14.0060סעיף בדקל מאוחד

יח'

157.00

1.00

0.60

1.00

1.00

4.00

2.00

להעברה בתת פרק 01.08.04
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 029/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'029 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  08עבודות חשמל מבנה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 08.04.0140ממסר פחת  4X40אמפר רגישות 30
מיליאמפר דגם  3.08.35.56.0230 Aסעיף
בדקל מאוחד

יח'

 08.04.0150ממסר פחת  4X63אמפר רגישות 30
מיליאמפר דגם  3.08.35.56.0240 Aסעיף
בדקל מאוחד

יח'

 08.04.0160מנורת סימון  MULTI-LEDכולל שנאי
אינטגרלי 3.08.35.76.0710 .סעיף בדקל
מאוחד

יח'

3.00

 08.04.0170מתנע למאמ"ת עבור מגע עזר .NO
 3.08.73.20.0765סעיף בדקל מאוחד

יח'

3.00

 08.04.0180מא"ז ) 1*1A( M.C.Bמגביל זרם קצר עם
ניתוק האפס 3.08.35.16.0117 .סעיף
בדקל מאוחד

יח'

3.00

 08.04.0190מגענים תלת קוטביים לזרם עד  25אמפר
 3.08.35.62.0601 AC3סעיף בדקל מאוחד

יח'

4.00

 08.04.0200מפסק שעון דיגיטלי יומי שבועי
 3.08.35.60.0518סעיף בדקל מאוחד

יח'

2.00

 08.04.0220מפסק פקוד "-2*16Aפקט" .1-0-2
 3.08.35.74.0440סעיף בדקל מאוחד

יח'

2.00

 08.04.0230ממסר צעד מודולרי ללחצני תאורת מעברים
ומדרגות  3.08.35.50.0070סעיף בדקל
מאוחד

יח'

 08.04.0240רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת:
מתחים ,זרמים ,תדר ,הספק ,מקדם הספק,
שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם
 PM130E-PLUSאו ש"ע )לא כולל משני
זרם(  3.08.35.76.0671סעיף בדקל מאוחד

יח'

 08.04.0250רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים )(3PH+O
 20קילואמפר  3.08.35.76.0750סעיף בדקל
מאוחד

יח'

14.00

1.00

2.00

1.00

1.00

סה"כ  08.04לוחות חשמל

סה"כ  08עבודות חשמל מבנה
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 030/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'030 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  09עבודות טיח

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.01טיח פנים
מחירי טיח פנים שלהלן כוללים עבודות הכנה
חיספוס/גירוד שטחי הרקע ו/או ביצוע שכבת
הרבצה ו/או תוספת דבק מיוחד למלט ו/או כל
אמצעי אחר שיאושר ע"יהמפקח.
מחירי טיח פנים שלהלן כוללים עיבוד
מקצועות )פינות( וחיזוק ע"י זוויתני רשת,
זוויתני פלדה וכד'.
מחירי טיח פנים שלהלן לא כוללים פיגום מעל
גובה  3.0מ'.
סעיפי מרק )שפכטל( בשכבה אחת או יותר
ראהבפרק  11עבודות צביע.
" 09.01.0013טיח רב תכליתי " " PL130או "  " 770או
ש"ע מאושר לממ"ד בעובי  10מ"מ ,עם רשת
סיבי זכוכית ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 5
מ"מ

מ "ר

 09.01.0014מערכת טיח לבידוד תרמי פנימי מאושרת
לממ"ד הכוללת שכבה ראשונה "טיח ממ"ד
 "770בעובי  0.4ס"מ ,טיח לבידוד דוגמת
"טיח תרמי  " 760בעובי  3ס"מ ,שכבת מגן
"טיח ממ"ד  " 770בעובי  0.5ס"מ ו"שליכט
באגר  " 631בעובי  0.2ס"מ תוצרת "מיסטר
פ י קס " א ו ש " ע

מ "ר

74.00

20.00

סה"כ  09.01טיח פנים

תת פרק  09.02טיח חוץ
לוחות פוליסטירן מוקצף עם טיח או עם רשת
וטיח לגשרי קור נמדדים בנפרד
ציפויי צבע גמישים כגון" :רב גמיש"וסוגי
שליכט שונים ראהפרק  11עבודות צבע.
 09.02.0010טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות :הרבצה
תחתונה ,שכבת טיח מיישרת ושכבת
שליכט השחורה ).קירות חוץ ממ"סים ומסתורי
מזגנים(

מ "ר

165.00

סה"כ  09.02טיח חוץ

סה"כ  09עבודות טיח
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 031/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'031 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  10ריצוף וחיפוי

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  10ריצוף וחיפוי
תת פרק  10.01ריצוף באריחי גרניט
פורצלן וקרמיקה
המחירים שלהלן הינם עבור עבודות ריצוף על
גבי תשתית הכוללת מלט צמנט )טיט(ואגרגט
גס )שומשום( או אגרגט דק )חול( מיוצב
בצמנט.
מחירי ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה
שלהלן ,כוללים רובה צמנטית אקרילית.
מחירי טיח פנים שלהלן כוללים עבודות הכנה
חיספוס/גירוד שטחי הרקע ו/או ביצוע שכבת
הרבצה ו/או תוספת דבק מיוחד למלט ו/או כל
אמצעי אחר שיאושר ע"יהמפקח.
תוספות לעבודות ריצוף ראה תת פרק 10.03
 10.01.0010ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה body
 Fullבמידות  33/33ס"מ או  25/50ס"מ או
 45/45ס"מ או  50/50ס"מ או  60/60ס"מ,
מחיר יסוד  60ש"ח/מ"ר מסדרת BLOCK
שיווק "אלפקס" או ש"ע מאושר.

מ "ר

525.00

 10.01.0011שיפולים לריצוף הנ"ל ,בגובה  7,10ס"מ

מטר

500.00

 10.01.0012נגיש_ריצוף באריחי גרניט פורצלן למשטח
אזהרה או פס מוביל במידות  30/30ס"מ
עם תבליט עגולה צבעוני ,דגם ""EASYGO
של "אלפקס" או ש"ע ,לפי דרישות ת"י
 1918חלק  ,6מחיר יסוד  43ש"ח/יח'

מ "ר

5.00

סה"כ  10.01ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

תת פרק  10.02חיפוי קירות
מחירי חיפוי באריחי גרניט פורצלן ,קרמיקה
שלהלן כוללים רובה צמנטית אקרילית.
תוספות לעבודות חיפוי ראה תת פרק 10.03
 10.02.0010חיפוי קירות פנים באריחי גרניט
פורצלן/קרמיקה במידות  20/20ס"מ או
 40/20ס"מ או  30/60ס"מ ,כדוגמאת סדרת
" "Colorמבית " "RAKOיבואן "אלפקס" או
ש"ע מאושר .מחיר יסוד  45ש"ח /מ"ר ,גוון
לבחירת האדריכל.

מ "ר

80.00

סה"כ  10.02חיפוי קירות
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 032/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'032 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  10ריצוף וחיפוי

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  10.03תוספות לעבודות ריצוף
וחיפוי
 10.03.0001סף דלת משיש )אבן( "חברון" בעובי  2ס"מ
וברוחב עד  20ס"מ ,מחיר יסוד  60ש"ח/מ"א

מטר

7.00

 10.03.0002פרופיל סף הפרדה מאלומיניום בחתך 40/4
מ"מ במפגש בין סוגי ריצוף שונים

מטר

7.00

 10.03.0006פינות גמר מאלומיניום לקרמיקה בעובי  6מ"מ

מטר

5.00

 10.03.0007אדני חלונות מלוחות שיש )אבן( "חברון"
מלוטש בעובי  3ס"מ וברוחב עד  30ס"מ,
מחיר יסוד  60ש"ח/מ"א

מטר

 10.03.0008נדבכי ראש )קופינג( מלוחות שיש )אבן(
"חברון" בעובי  3ס"מ ורוחב עד  30ס"מ,
מחיר יסוד  70ש"ח/מ"א

מטר

65.00

175.00

סה"כ  10.03תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי

תת פרק  10.04משטחי שיש יצוק
 10.04.0001משטח קוורץ משיש של "אבן קיסר" או ש"ע
)קבוצה  (1דגם 3141, 3040
 9141, 6041,בעובי  2ס"מ וברוחב עד
 65ס"מ ,לרבות עיבוד קנט ישר בעובי
המשטח עם פאזה עדינה ,עיבוד פתחים
לכיור סטנדרטי במידות  40/60ס"מ
בהתקנה תחתונה ולברז "פרח" )ברז
מהשיש(.

מטר

 10.04.0002משטח קוורץ משיש של "אבן קיסר" או ש"ע
)קבוצה  (1דגם 3141, 3040
 9141, 6041,בעובי  2ס"מ וברוחב עד
 65ס"מ ,לרבות עיבוד קנט ישר בעובי
המשטח עם פאזה עדינה ,עיבוד פתחים
לכיור סטנדרטי במידות  40/60ס"מ
בהתקנה תחתונה ולברז "פרח" )ברז
מהשיש(.

מטר

 10.04.0003משטח קוורץ משיש של "אבן קיסר" או ש"ע
)קבוצה  (1בעובי  2ס"מ ,דגם 3141, 3040
 9141, 6041,לרבות מדידה ,הובלה
והרכבה.

מ "ר

1.44

 10.04.0004תוספת למשטחי שיש )אבן( ולמשטחי קוורץ,
עבור חיתוך פתח לכיור אובלי

יח'

3.00

4.00

5.00

להעברה בתת פרק 01.10.04
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 033/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'033 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  10ריצוף וחיפוי

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 10.04.0005תוספת למשטחי שיש )אבן( ולמשטחי קוורץ,
עבור חיתוך פתח לברז בעמידה

יח'

3.00

סה"כ  10.04משטחי שיש יצוק

סה"כ  10ריצוף וחיפוי
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 034/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'034 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  11עבודות צביעה

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  11עבודות צביעה
תת פרק  11.01צבע פנים
 11.01.0024צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס
במריחה או בהתזה ,לרבות שכבת יסוד
"טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל"
או ש"ע

מ "ר

1,150.00

סה"כ  11.01צבע פנים

תת פרק  11.02צבע חוץ
המחירים לעבודות צבע חוץ לא כוללים פיגום.
ביצוע עבודות צבע חוץ נעשהבאמצעות
הפיגומים הקיימים ,בהמשך לעבודות הטיח
)שמחירם כולל פיגום(.
 11.02.0011שליכט צבעוני אקרילי " "TM40או ש"ע
במרקם עדין על קירות גבס ובטון )פנים וחוץ(,
בכמות של  2.0-2.6ק"ג/מ"ר בשכבה ,לרבות
יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית שליכט
מיישר )קירות חוץ ממ"סים ומסתורי מזגנים(

מ "ר

165.00

סה"כ  11.02צבע חוץ

סה"כ  11עבודות צביעה
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 035/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'035 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  12אלומיניום

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  12אלומיניום
תת פרק  12.00הערות
כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט
כללי לעבודות בנין" )"האוגדן הכחול"(,כולל
אופני המדידה ,אלא אם צויין אחרת בסעיף.
מחירי עבודות האלומיניום כוללים :משקוף
עיוור מפח לחלונות בעובי  1.5מ"מ
ולדלתות בעובי  2מ"מ .אלגון בגוונים שונים
 15-20מיקרון או צבע באבקה .זיגוג
בחלונות זכוכית שקופה חלקה בעובי  5מ"מ,
בדלתות זכוכית מחוסמת בעובי  6מ"מ,
)לרפפות  6 -מ"מ( הביצוע לפי דרישות ת"י
. 1099
סה"כ  12.00הערות

תת פרק  12.01חלון נגרר אגף על אגף
)הזזה( של  2אגפים ב 2-מסלולים
 12.01.0010חלון נגרר אגף על אגף של  2אגפים ב2-
מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל
קלאסי  7000או ש"ע בשטח מעל  0.6מ"ר ועד
 1.0מ"ר.

מ "ר

 12.01.0015חלון נגרר אגף על אגף של  2אגפים ב2-
מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל
קלאסי  7000או ש"ע בשטח מעל  1.0מ"ר ועד
 2.0מ"ר.

מ "ר

2.88

34.80

סה"כ  12.01חלון נגרר אגף על אגף )הזזה( של  2אגפים ב 2-מסלולים

תת פרק  12.02חלון קיפ וחלון קבוע
 12.02.0025חלון "קיפ" מאולגן/צבוע ,דוגמת קליל  4400או
 4500או ש"ע בשטח מעל  0.5מ"ר ועד 1.0
מ "ר .

יח'

5.00

סה"כ  12.02חלון קיפ וחלון קבוע

תת פרק  12.03דלתות ציר
 12.03.0010דלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת
קליל אופיס  4900או ש"ע ,בשטח מעל 2.0
מ"ר ועד  3.0מ"ר.

מ "ר

4.30

להעברה בתת פרק 01.12.03
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 036/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'036 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  12אלומיניום

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 12.03.0045פריט א 8-מכלול של דלת צירית
במידות  90/210ס"מ דוגמת קליל "אופיס"
 4900או ש"ע ,בוויטרינה במידות כלליות
 200/210ס"מ ,דוגמת קליל "אופיס"  4900או
ש"ע

יח'

 12.03.0050פריט א 9-דלת צירית במידות
100/210ס"מ דוגמת קליל "אופיס"  4900או
ש"ע

יח'

 12.03.0055פריט א 10-מכלול של דלת צירית
במידות 120/210ס"מ דוגמת קליל
 4500או ש"ע ,כולל וויטרינה במידות
 60/210ס"מ ,דוגמת קליל  4500או
ש"ע

יח'

1.00

1.00

1.00

סה"כ  12.03דלתות ציר

תת פרק  12.04דפנות קבועות )ויטרינות(
מאלומיניום
 12.04.0010ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע
וזכוכית  6מ"מ מחוסמת ,כדוגמת קלית 4900
או ש"ע .

מ "ר

8.00

סה"כ  12.04דפנות קבועות )ויטרינות( מאלומיניום

תת פרק  12.05רשתות
 12.05.0001רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום,
עבור חלון הזזה )הרשת על חציה פתח( לרבות
מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות
 40/15מ"מ ,מותקנת על מסילה קיימת
במשקוף החלון ,בשטח מעל  0.6מ"ר ועד
מ "ר
1.0מ"ר .המדידה לפי שטח הרשת

19.40

סה"כ  12.05רשתות

תת פרק  12.06תוספות לדלתות וחלונות
 12.06.0015התקנת מגן אצבעות "אקורדיון"בין כנף
למשקוף כדוגמת "אצבעוני" של "שהרבני" או
ש"ע

יח'

 12.06.0020מחזיר שמן עליון סטנדרטי לדלת
פנימית במידות כנף של עד  107ס"מ,
זווית פתיחה עד  180מע' .כולל תפס רצפה
מגנטי.

יח'

4.00

2.00

להעברה בתת פרק 01.12.06
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 037/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'037 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  12אלומיניום

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 12.06.0025מחזיר שמן עליון סטנדרטי לדלת
חיצונית במידות כנף של עד  122ס"מ,
זווית פתיחה עד  180מע' .כולל תפס רצפה
מגנטי.

יח'

2.00

 12.06.0030תוספת עבור ידית בהלה לדלת במידות
 120/210ס"מ.

יח'

2.00

סה"כ  12.06תוספות לדלתות וחלונות

סה"כ  12אלומיניום
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 038/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'038 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  15מתקני מיזוג אוויר

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  15מתקני מיזוג אוויר
תת פרק  15.01הערות כלליות לפרק 15
מתקני מיזוג אוויר
 .1-2הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי  -אם
קיים בפרויקט )בתוספת למחירי קבלן מתקני
מיזוג אוויר שלהלן(  -ראה בקבצים מצורפים
 נספחים ועלויות בניה .תשומת לבהמשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר
מאגר המחירים" המפורטות בתחילת
החוברת; כמו כן לחישוב בקבצים מצורפים
עבור תוספת לפי אזורים )למחיר הכולל של
הבניה( ותוספות או הפחתות בגין היקף
העבודה.
 .2-3כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר
ב"מפרט כללי לעבודות בנין" )"האוגדן
הכחול"( ,כולל אופני מדידה ,אלא אם צויין
אחרת בסעיף.
-4בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או
מנוגדים לנאמר בו ,יש להשתמש רק במקרים
של דרישה מיוחדת.
 .3-5המחירים כוללים אספקה ,התקנה,
ויסות ומסמכי קבלה של כל הציוד המתואר.
 .4-6תנאי התכנון ליחידות מבוססים על
התנאים הסטנדרטיים של .A.R.I
 .5-8עלויות חומרים לעבודות מתקני מיזוג
אוויר לרבות עלות רכישת מזגנים  -ראה
פרקים  87 95,ב"מאגר מחירי חומרי בניה",
מהדורה אינטרנטית נפרדת.
-9עלויות מיזוג אוויר לפי מ"ר שטח מבנה
ושיטות קירור  -ראה חלק ג' נספחים.
 .6-10כל המחירים כוללים חומר  +עבודה +
רווח ונקובים בשקלים חדשים )ללא מע"מ(
והינם מחירי קבלן מתקני מיזוג אוויר.
סה"כ  15.01הערות כלליות לפרק  15מתקני מיזוג אוויר

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 039/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'039 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  15מתקני מיזוג אוויר

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  15.41מזגנים מפוצלים ויחידות
מיני מרכזיות
-5הערות 1 1. :כ"ס שווה כ9,000 2 -
 .BTU/HRהתקנה סטנדרטית כוללת:
הובלה ,אביזרי תלייה ,תושבת גישטל או
תושבת גומי ליחידת העיבוי ,חיבור היחידה
לניקוז 2.0 ,מ"א ראשונים של צנרת גז,
חשמל ופיקוד ,פתיחת פתח בקיר בלוקים
חיצוני עד " 3למעבר צנרת גז ואיטומו.3 .
מערכת מודולרית לאיטום מעברי צנרת גז
וכבלי חשמל למזגן מפוצל במקלט/מרחב מוגן
 ראה תת פרק  .4 59.042.תושבת תלויהלמזגן עם סורג הגנה למזגן  -ראה סעיפים
.06.051.1010-1040
 15.41.2035מזגן מיני מרכזי )התקנה סטנדרטית(
כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור
נומינלית  BTU/HR 50,000לרבות  2מ"א
צנרת גז ,לא כולל תעלת מ.א ,עבודות בניה
וגבס ,מותקן מושלם

קומפ'

 15.41.4000צנרת 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

2.00

500.00

סה"כ  15.41מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות

תת פרק  15.42מערכות VRF
-1הערה :מערכות  VRFיהיו כדוגמת תוצרת
"סמסונג"" ,"HITACHI", "LG",דייקין",
"פוג'יטסו" "YORK" ,או ש"ע מאושר.
 15.42.0400פנל תרמוסטט קירי חוטי עבור מאייד
 15.42.0510מילוי גז קירור R410

יח'

40.00

ק"ג

50.00

סה"כ  15.42מערכות VRF

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 040/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'040 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  15מתקני מיזוג אוויר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  15.44מערכות מיזוג אוויר
מפוצלות מסוג מולטי אינוורטר
 15.44.0050יחידת מעבה משאבת חום מולטי אינוורטר
לתפוקת קירור נומינלית של 45,000
 BTU/HRדירוג אנרגטי  Aאו  Bלרבות
חיבורים ליחידות פנים

יח'

 15.44.0060מאייד עילי לתליה על הקיר מסוג מולטי
אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית של 8,900
 BTU/HRלרבות  2.0מ"א ראשונים של
צנרת גז וחשמל

יח'

 15.44.0070מאייד עילי לתליה על הקיר מסוג מולטי
אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית של
 BTU/HR 12,600לרבות  2.0מ"א ראשונים
של צנרת גז וחשמל

יח'

 15.44.0080מאייד עילי לתליה על הקיר מסוג מולטי
אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית של
 BTU/HR 18,000לרבות  2.0מ"א ראשונים
של צנרת גז וחשמל

יח'

 15.44.0090מאייד עילי לתליה על הקיר מסוג מולטי
אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית של
 BTU/HR 23,000לרבות  2.0מ"א ראשונים
של צנרת גז וחשמל

יח'

9.00

25.00

9.00

3.00

1.00

סה"כ  15.44מערכות מיזוג אוויר מפוצלות מסוג מולטי אינוורטר

תת פרק  15.61תעלות פח למערכות
פיזור אוויר
 15.61.0060תעלות פח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 0.8
מ"מ

מ "ר

60.00

סה"כ  15.61תעלות פח למערכות פיזור אוויר

תת פרק  15.64תעלות גמישות
מאלומיניום לפיזור אוויר
 15.64.0010תעלה גמישה מאלומיניום קוטר " 6עם בידוד
" 1בצפיפות  16ק"ג/מ"ק ,ציפוי פנימי
אלומיניום ,עומדת בת"י 755

מטר

80.00

סה"כ  15.64תעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 041/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'041 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  15מתקני מיזוג אוויר

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  15.65אביזרי פיזור אוויר
 15.65.0010מפזר אוויר תקרתי בדומה לתוצרת
"מטלפרס"  HBצבוע בתנור בשטח עד
 0.085מ"ר לרבות וסת כמות אוויר

יח'

17.00

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

מ "ר

0.50

 15.65.0230תריס נגד גשם צבוע בתנור לרבות רשת נגד
ציפורים בשטח מעל  0.1מ"ר

מ "ר

0.50

סה"כ  15.65אביזרי פיזור אוויר

תת פרק  15.80בידוד תרמי ואקוסטי
לתעלות
-1הערה :בידוד תרמי לצנרת מים חמים
ואביזרים ,וכן עטיפות שונות מעל לבידוד
הצנרת  -ראה תתי פרקים .16.051-058
 15.80.0040בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אוויר עשוי
מסיבי זכוכית מצופים נאופרן בעובי "1

מ "ר

60.00

סה"כ  15.80בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות

סה"כ  15מתקני מיזוג אוויר
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 042/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'042 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  22רכיבים מתועשים בבניין

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  22רכיבים מתועשים בבניין
תת פרק  22.01מחיצות גבס וחיפוי פנים
לקירות
מחיר עבודות הגבס שלהלן כוללים )בין
השאר( סתימת המישקים בין לוחות הגבס
ע"ימרק וסרט שריון ,סתימת ראשי ברגים
במרק עד לקבלת אזורים אלו כשטח אחיד
וחלק וכןביצוע מגיני "פינה משתנה" קשיחים
מכוסים במרק על פינות חיצוניות של מחיצות
גב ס .
 22.01.0010מחיצות גבס חד קרומיות )בשני הצדדים(
בעובי כולל של  120-125מ"מ ,עם מסילה
עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון,
הכל עד גמר מושלם ,מוכן לצביעה ,המדידה
נטו -ללא פתחים )חיזוק לפתחים עם ניצבים
בעובי מעל  1.2מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים
בנפרד(

מ "ר

 22.01.0018תוספת למחיצות גבס עבור  2שכבות של
בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית עטוף פלא"ב
בעובי "  2במשקל מרחבי  24ק"ג/מ"ק

מ "ר

420.00

 22.01.0040תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית
)בשני הצדדים(

מ "ר

420.00

420.00

סה"כ  22.01מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות

תת פרק  22.03תקרות מלוחות מינרליים
 22.03.0003תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים
דגם "דיון מקס" תוצרת חב' '' ''Armstrongאו
ש"ע ,aw=0.65 ,אריח במידות ,60/60
 61/61ו/או  60/120ס"מ בעובי  19מ"מ.
המחיר כולל את הפרופילים הנושאים
והמשניים ,אלמנטי התליה )בגובה עד  1.0מ'(
וגמר זוויתן בעובי  1.2מ"מ ליד הקירות ,עד
לביצוע מושלם של העבודה )מחיר יסוד
לאריחים  42ש"ח/מ"ר(

מ "ר

450.00

סה"כ  22.03תקרות מלוחות מינרליים

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 043/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'043 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  22רכיבים מתועשים בבניין

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  22.04תקרות אלומיניום ופח
מגולוון
 22.04.0010תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן:
מגשים מחוררים ,ברוחב  30ס"מ ובעובי 0.8
מ"מ.המחיר כולל את הפרופילים הנושאים,
אלמנטי התליה )בגובה עד  1.0מ'( וגמר זוויתן
בעובי  1.2מ"מ ליד הקירות ,לרבות פרופיל
אומגה בין השדות )במידה ונדרש(

מ "ר

25.00

סה"כ  22.04תקרות אלומיניום ופח מגולוון

תת פרק  22.05תוספות לתקרות
אקוסטיות
 22.05.0001תוספת לתקרות אקוסטיות עבור פרופילי גמר
" "Zמאלומיניום ,בעובי  1.2מ"מ

מטר

 22.05.0003תוספת לתקרות אקוסטיות מינרליות
מודולריות מצמר סלעים או פיברגלס ,במידות
120-60/60-12ס"מ או  61/61ס"מ עבור חיזוק
ע"י מתלים קשיחים שיחוברו במרחק כל 60
ס"מ למנשאים הראשיים .המנשאים הראשיים
יותקנו במרחק שאינו גדול מ 61-ס"מ זה מזה.
המרחק בין המתלה הראשון לבין הקיר לא
יהיה גדול מ 40-ס"מ .פרופילי הגמר )(Z+L
מאלומיניום בעובי מינימלי של  1.25מ"מ ,לפי
מ "ר
דרישות פיקוד העורף ,ת''י  5103חלק 4

590.00

22.00

סה"כ  22.05תוספות לתקרות אקוסטיות

סה"כ  22רכיבים מתועשים בבניין
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 044/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'044 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  29שילוט והכוונה בבניינים

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  29שילוט והכוונה בבניינים
תת פרק  29.01שילוט וסימון מרחבים
מוגנים וממ"דים
 29.01.0010שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח עד 15
מ"ר בצבעים פולטי אור

קומפ'

2.00

סה"כ  29.01שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים

סה"כ  29שילוט והכוונה בבניינים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 045/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'045 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  34עבודות מתח נמוך מאוד

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  34עבודות מתח נמוך מאוד
תת פרק  34.01מערכת גילוי עשן
אספקה והתקנת מערכת גלאי עשן לפי תקן
 1220/3כל הנקודות כוללות חיווט תקני
מיספור ההתקנים ,מיפוי הגדרות ברכזת ע"י
מחשב תוכנה
 34.01.0020רכזת גילוי אש אנלוגית דגם ADR-7000ראה
מפרט טכני מיוחד לעבודות חשמל ומתח נמוך
כולל :כרטיס ממוען אנלוגי , 723כולל קופסת
איחסון ,סוללת גיבוי ,חייגן מנויים והודעות
3.34.10.20.0060 TDM-5001

קומפ'

1.00

 34.01.0030פנל משנה לרבות לוח תצוגה  LCDבעברית
3.34.10.20.0090

יח'

1.00

 34.01.0060גלאי עשן ממוען אנלוגי TFO-480A
3.34.10.20.0020

יח'

38.00

 34.01.0070לחצן הפעלה בחירום ממוען אנלוגי
3.34.10.20.0050

יח'

7.00

 34.01.0080צופר הפעלה ואזעקה פנימי נצנץ
3.34.10.20.0070

יח'

2.00

 34.01.0090צופר חיצוני נצנץ מוגן מים
3.34.10.20.0080

יח'

1.00

 34.01.0100מנורת סימון מהבהבת בלוח חשמל
3.34.10.10.0060

יח'

2.00

 34.01.0110אביזר להתקנת גלאי בלוח חשמל )כובע(
3.34.10.10.0030

יח'

2.00

 34.01.0120אספקה והתקנת מטף כיבוי ארוסול בלוח
חשמל+כרטיס כיבוי 3.34.20.10.0131

יח'

1.00

 34.01.0170אגרת מעבדה מוסמכת להתקנת מערכת גילוי
אש כולל ליווי טכנאי -לא נמצא בדקל

קומפ'

1.00

סה"כ  34.01מערכת גילוי עשן

תת פרק  34.02מערכת מחשבים
אספקה והתקנת מערכת המחשבים הנקודות
כוללות חיווט תקני  ,החיווט בכבל טלדור
 CAT 7ובין המבנים בסיב אופטי כולל מספור
ההתקנים
להעברה בתת פרק 01.34.02
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 046/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'046 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  34עבודות מתח נמוך מאוד

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 34.02.0020מבנה  U20-לוח ניתוב ) (switchראשי לקווי
המיחשוב לשקעי  RJ-45מסוככים CAT-7
חיווט וסימון השקעים
בלוח3.18.30.10.0045 .

קומפ'

 34.02.0025פס שקעי חשמל להתקנה במסגרת "19
.הפס יכלול  6שקעחם כולל מתג כולל כבל
פנדל באורך של עד  15מ' ובקצהו תקע
חשמלי מסוג 3.18.30.10.0071 ..CEE16A

יח'

 34.02.0040נקודת רשת תקשורת סיומת KEY-STONE
 RJ-45אחודה טלפוניה /מיחשוב עם חיווט
טלדור  CAT 7כבלי תקשורת תקניים וכבל
רשת לתקשורת למעבר מידע לפלזמות .
קומפלט לנקודה עם החיווט.נקודת מחשבים
הכוללת כבל תקשורת מסוכך  CAT-6טלידור
שקע תקשורת  RJ-45מסוכך 2 ,כבלי גישור,
תעלות צנרת סימון ובדיקה בציוד בדיקה
יעודית.כולל סימון השקעיםבשלט פלסטי חרוט
בשני צבעים מודבק בדבק מהיר -ראה פרק
מיחשוב  3.08.50.30.0720סעיף בדקל
קומפ'
מאוחד

2.00

2.00

65.00

סה"כ  34.02מערכת מחשבים

סה"כ  34עבודות מתח נמוך מאוד
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 047/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'047 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  59מרחבים מוגנים

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  59מרחבים מוגנים
תת פרק  59.01מסגרות פלדה
מחירי הדלתות והחלונות שלהלן כוללים
משקוף פלדה מעוגן ביציקה.
 .2משנת  2017נכנס לתוקף תקן חדש לחלון
ממ"ד הנקרא "דור חדש" והוא תקף לכל
היתר בניה שהוגש בשנת  2017ואילך.
 .3חלון מרחב מוגן מאלומיניום לממ"ד
ראה תת פרק  .4 12.015דלתות פח :כנפי
הדלתות מפח מגולוון וצבוע בתנור בעובי 1.5
מ"מ ,המשקופים מפח  20ס"מ( ,אלא אם נאמר
אחרת בסעיף.
 .4דלתות פח :כנפי הדלתות מפח מגולוון
וצבוע בתנור בעובי  1.5מ"מ ,המשקופים מפח
מגולוון וצבוע בעובי  1.5מ"מ )לקיר עובי
 20-25ס"מ( ,אלא אם נאמר אחרת בסעיף.
 59.01.0010פריט )מ (1-דלת הדף ורסיסים מוסדי ,במידות
פתח אור  100/210ס"מ ,כנף מפלדה בעובי
 25מ"מ ,לרבות משקוף פח בעובי  3מ"מ
מגולוון וצבוע.

יח'

 59.01.0015פריט )מ (2-חלון פלדה "מרחב מוגן מוסדי"
דגם "דור חדש" ,נגרר לכיס במידות פתח אור
 100/100ס"מ ,לקיר ברוחב  35-40ס"מ .כנף
פלדה מגולוונת בעובי  24מ"מ ,לרבות משקוף
מפח מגולוון ,צבועים .המחיר כולל חלון
אלומיניום חד כנפי מזוגג ,הזזה על גבי מסגרת
הפלדה של המרחב מוגן .חלון האלומיניום דגם
 AW 60אלובין או  1700קליל או ש"ע ,צבוע
בצבע לבן .ללא תריס ורשת.

יח'

 59.01.0020מאחז יד בממ"מ עשוי נירוסטה  .316זרוע
קבועה לרבות חיזוקים לקיר ורוזטות לכיסוי
החיבורים .הכל עפ"י ת"י ופיקוד העורף .ראה
פריט ברשימות

יח'

2.00

2.00

2.00

סה"כ  59.01מסגרות פלדה

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 048/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'048 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  59מרחבים מוגנים

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  59.02צינורות אוורור ושרוול
פלד ה
 59.02.0010פריט )מ (3-צינור איוורור מפלדה קוטר " 8
במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני בעובי מינימלי
של  30ס"מ ועד  40ס"מ לרבות צבע ,לפי
תקנות פיקוד העורף

יח'

 59.02.0015פריט )מ (4-צינור איוורור מפלדה קוטר " 4
במקלט/מרחב מוגן בקיר פנימי בעובי מינימלי
של  25ס"מ ועד  40ס"מ לרבות צבע ,לפי
תקנות פיקוד העורף

יח'

6.00

2.00

סה"כ  59.02צינורות אוורור ושרוול פלדה

תת פרק  59.03איטום מעברי צנרת
וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים
 59.03.0001מערכת מודולרית מסוג " "CMSאו
""JBK-MSTאו " "PMSאו " "MCTאו
ש"ע ,לאיטום מעבר צנרת מים ,חשמל וגז
בקירות מקלטים ומרחבים מוגנים ,מאושרת
ע"י פיקוד העורף .המערכת כוללת מערכת
איטום לקדח עגול בקוטר  100מ"מ )" (4
ומילוי אטמים בהתאם לקוטר הכבלים
והצינורות החודרים .לביצוע בקדח או שרוול
קיימים.

יח'

2.00

סה"כ  59.03איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים

תת פרק  59.04מתקני אוורור וסינון
הערה :מערכות איוורור וסינון אוויר ואב"כ
למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים
מאושרות בהתאם לדרישות ת"י  4570חלק
 4ו.5-
 59.04.0002מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג
"תיבת נח" "סמויה" תוצרת "תעשיות
בית-אל" או ש"ע דגם  Hidden-30צמודה
לתקרת בטון וסמויה ע"י תקרה אקוסטית
)הנמדדת בנפרד( או משולבת בה ,לרבות
הפעלה ידנית סמויה בתוך המערכת כך שכל
הקיר פנוי .המסנן והמפוח אחודים  -ללא
צנרת .מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד
 ללא חיבורי צנרת .מספקת  180מק"שבמצב סינון ו 360-מק"ש במצב אוורור,
מיועדת למיגון עד  30איש .המחיר כולל
התקנה מושלמת ,בדיקת הפעלה ,דו"ח
התקנה ותו-תקן ת"י 4570

קומפ'

2.00

סה"כ  59.04מתקני אוורור וסינון
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 049/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'049 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  59מרחבים מוגנים

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  59.05מתקני תברואה
 59.05.0001מתקן למיכל מים עד  200ליטר למקלט )המיכל
נמדד בנפרד(

יח'

 59.05.0003שירותים כימיים ניידים דגם "Potti 365
 "Portaתוצרת " "THETFORDהולנד או
ש"ע במידות  41.4/38.3/42.7ס"מ עם מיכל
מים בנפח  15ליטר ויחידת ספיגה בנפח 21
ליטר,מיועדים למרחבים מוגנים ומשווקים ע"י
"תעשיות בית אל" עם אישור מכון התקנים
הישראלי בהתאם לדרישות פיקוד העורף

יח'

2.00

2.00

סה"כ  59.05מתקני תברואה

סה"כ  59מרחבים מוגנים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 050/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'050 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  60תכנון ביצוע של קונסטרוקציה  ,מעטפת וסיכוך לשני מבנים קלים

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  60תכנון ביצוע של קונסטרוקציה ,
מעטפת וסיכוך לשני מבנים קלים
כל תכניות הקונסטרוקציה ,פרטי המעטפת
וסיכוך הגג של שני המבנים אשר יוכנו ע"י
הקבלן במסגרת תכנון ביצוע יהיו כפופים
לאישור מתכנן הקונסטרוקציה של הפרויקט
מטעם המזמין.
60.0002

תכנון וביצוע של ביסוס ,רצפות,איטום רכיבי
מבנה הבאים במגע עם קרקע ,קירות מעטפת
מפנלים מבודדים קונסטרוקציה למבנים וסיכוך
גגות בפנלים מבודדים על פי שיטת הביצוע
של מגיש ההצעה כל רכיבי הקונסטרוקציה
המעטפת והסיכוך יעמדו בכל התקנים
הרלבנטיים .שטח כל מבנה כ 260 -מ"ר

קומפ'

2.00

סה"כ  60תכנון ביצוע של קונסטרוקציה  ,מעטפת וסיכוך לשני מבנים קלים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 051/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'051 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  01מבנה
פרק  90עלות ביצוע פאושלית ) פרק טכני(

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  90עלות ביצוע פאושלית ) פרק
טכני(
תת פרק  90.01עלות ביצוע פאושלית של
שני המבנים
 90.01.0001עלות ביצוע פאושלית של שני המבנים

קומפ'

1.00

2,350,427

2,350,427.00

סה"כ  90.01עלות ביצוע פאושלית של שני המבנים

2,350,427.00

סה"כ  90עלות ביצוע פאושלית ) פרק טכני(

2,350,427.00
2,350,427.00

סה"כ מבנה
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 052/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'052 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  00עבודות הכנה :חפירה ,מצעים ,הריסות ופירוקים

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  00עבודות הכנה :חפירה ,מצעים,
הריסות ופירוקים
תת פרק  00.00הערות
כל מחירי עבודות ההריסה ,הפירוק ,הניסור
וכו' כוללים סילוק הפסולת למקום המאושרלכך
ע"י הרשויות המקומיות למרחק של עד 15
ק"מ מהאתר )להטמנה או תחנת מעבר
הקרובה ביותר( ,לפי הוראת המפקח .המחיר
אינו כולל תשלום אגרות שפיכה .עבור
אגרות שפיכה ישולם לקבלן בהתאם לקבלות
שיציג ויאושרו ע"י מזמין העבודה או לפי
הנחיות אחרות שיקבע היזם בחוזה לפני
תחילת העבודה.
האלמנטים המפורקים הראויים לדעת המפקח
לשימוש חוזר ,יפורקו בזהירות מירבית ,כדי
למנוע פגיעה בשלמותם ,ויאוחסנו בשטח
האתר ,במחסן שברשות המזמין.
סה"כ  00.00הערות

תת פרק  00.01חפירה ו/או חציבה
סעיפי החפירה כוללים הידוק רגיל של שתית
)קרקעית חפירה( ,העברת מיטב החומר
החפור המתאים לצרכי מילוי למרחק של עד 2
ק"מ בשטח האתר ,לרבות הידוק רגיל בשכבות
של  20ס"מ.
מחירי הסעיפים כוללים פינוי עודפי עפר
ופסולת למקום שפך מאושר ע"י הרשויות
או לאתר אחר לפי הוראות המפקח ,למרחק
של עד  15ק"מ מהאתר .העברת החומר
למרחק גדול יותר נמדד בנפרד.
עבור אגרות שפיכה ישולם לקבלן בהתאם
לקבלות שיציג ויאושרו ע"י מזמין העבודה או
לפי הנחיותאחרות שיקבע היזם בחוזה לפני
תחילת העבודה.
עבור אגרות שפיכה ישולם לקבלן בהתאם
לקבלות שיציג ויאושרו ע"י מזמין העבודה או
לפי הנחיותאחרות שיקבע היזם בחוזה לפני
תחילת העבודה.
 00.01.0010חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל
עד  1מ ' .

מ"ק

750.00

סה"כ  00.01חפירה ו/או חציבה
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 053/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'053 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  00עבודות הכנה :חפירה ,מצעים ,הריסות ופירוקים

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  00.02מצע קרקע מהודק
באחריות הקבלן לוודא אפשרויות הגישה
לחלקה וכן את אופי הקרקע מבחינת סוג
החציבה והכלים הנדרשים.
מחירי החפירה ו/או החציבה כוללים בין השאר
העברת ושימוש בחומר המתאים למילוי באתר
העבודה ,וסילוק כל עודפי החפירה למקום
שפך מאושר על ידי הרשויות וכולל כל הכרוך
בכך.
מחירי עבודות מילוי מובא )מסוגים שונים(
כוללים הובלה.
 00.02.0010מצע סוג א' ,לרבות פיזור בשכבה של  20ס"מ
והידוק בצפיפות של  100%לפי "מודיפייד
א.א.שיו" .יסופק ממחצבה מאושרת .בשטחי
מיסעות אספלט

מ"ק

 00.02.0020מצע סוג א' ,לרבות פיזור בשכבה של  15ס"מ
והידוק בצפיפות של  100%לפי "מודיפייד
א.א.שיו" .יסופק ממחצבה מאושרת .בשטחי
מיסעות אספלט

מ"ק

 00.02.0021מצע סוג א' ,לרבות פיזור בשתי שכבות של 15
ס"מ והידוק בצפיפות של  100%לפי
"מודיפייד א.א.שיו" .יסופק ממחצבה
מאושרת .בשטחי ריצוף משתלב

מ"ק

50.00

40.00

70.00

סה"כ  00.02מצע קרקע מהודק

תת פרק  00.03כריתת עצים
 00.03.0026כריתת עצים שהיקף גיזעם הנמדד בגובה  1מ'
מעל פני הקרקע הינו מעל  20ס"מ ועד 30
ס"מ וגובהם עד  6מ' .כופר ע"ח המזמין

יח'

5.00

סה"כ  00.03כריתת עצים

תת פרק  00.07פירוקים
 00.07.0001פירוק גדר רשת קיימת בחלק מהגבול המערבי
של המגרש

מטר

40.00

סה"כ  00.07פירוקים

סה"כ  00עבודות הכנה :חפירה ,מצעים ,הריסות ופירוקים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 054/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'054 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  02ביתן אשפה

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  02ביתן אשפה
תת פרק  02.01ביתן אשפה
 02.01.0010חפירה ו/או חציבה ליסוד עובר
במידות שונות ,המחיר כולל מילוי מהודק
בשכבות של  15ס"מ ופזור וסילוק החומר
העודף.וכן מילוי  CLSMבמקרה של חפירת
יתר)כולל יסוד קיר תומך(

מ"ק

25.00

 02.01.0020מצע בטון רזה בעובי  5ס"מ מתחת לרצפת
בטון

מ "ר

10.00

 02.01.0030יסוד עובר חתך  20/60ס"מ בהיקף המבנה

מ"ק

2.00

 02.01.0031קיר בטון ב 30-בעובי  20ס"מ

מ"ק

5.00

 02.01.0032מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים
והאורכים לזיוני הבטון

טון

0.75

 02.01.0033טיח חוץ על שטחים מישוריים סרגל בשני
הכיוונים כולל הרבצה תחתונה  ,שכבת טיח
מיישרת ושיכבת שליכט שחורה

מ "ר

20.00

 02.01.0034כנ"ל אך ללא שכבת שלכט שחורה בקירות
מחופים

מ "ר

20.00

 02.01.0035חיפוי באריחי קירמיקה במידות  20/40ס"מ
ב ג ו ו ן לב ן

מ "ר

20.00

 02.01.0036דלת פלדה דו כנפית במידות כלליות
 180/200ס"מ  ,מסגרת RHS 40/40/3.4
כנף פח מנוקב מגולבן כדוגמת " שגב" או ש"ע
כולל בריח תחתון וידית .

יח'

 02.01.0037צינור פלדה אופקי מגולוון וצבוע בקוטר
" 2להגנה על הקיר כולל אוזני חיבור לקיר
ורוזטות.

מטר

2.00

9.00

סה"כ  02.01ביתן אשפה

סה"כ  02ביתן אשפה
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 055/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'055 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  08הכנות לחיבור חשמל ותקשורת

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  08הכנות לחיבור חשמל ותקשורת
תת פרק  08.01הכנות
 08.01.0010חפירה וחציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורות
תיקשורת בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי
חול ,מילוי חפירה ,החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה .התעלה בעומק עד 90
ס"מ ורוחב  40-60ס"מ1.01.20.20.0070 .
סעיף בדקל מאוחד

מטר

 08.01.0020תא בקרה לתקשורת תא טרומי קוטר  80ס"מ
בעומק  130ס"מ כולל חפירה/חציבה כולל
שכבת חצץ של  20ס"מ ,כולל מכסה ממין
 B125כולל שילוט יעוד תא הביקורת.
3.08.10.20.0020

יח'

 08.01.0030תא בקרה לחשמל תא טרומי מרובע
 100*100ס"מ ובעומק  130ס"מ ,כולל
חפירה /חציבה כולל שכבת חצץ של  20ס"מ,
כולל מכסה ממין  B125כולל שילוט יעוד תא
הביקורת3.08.10.20.0025.

יח'

 08.01.0050גומחת בטון כולל תקרה עבור שרותי חשמל
במידות  :רוחב פנים  300ס"מ ,כולל הפרדות
של  10ס"מ גובה מעל הקרקע  200ס"מ,
עומק  70ס"מ ,כולל חפירה/חציבה  ,ביסוס,
זיון ,הכל לפי תכנון3.08.10.30.0020 .

יח'

100.00

1.00

1.00

1.00

סה"כ  08.01הכנות

תת פרק  08.02שרוולים ומובילים
כל הצנרת בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה
וסרט סימון תקני.
 08.02.0020צינור פי.וי.סי סוג שחור קוטר  50מ"מ
בחפירה מוכנה ,כולל חוט משיכה וסרט סימון
תקני3.08.15.10.0400 .

מטר

 08.02.0030צינור פי.וי.סי סוג שחור קוטר  75מ"מ
בחפירה מוכנה ,כולל חוט משיכה וסרט סימון
תקני3.08.15.10.0420 .

מטר

 08.02.0040שרוול מצינור פ.וי.סי קשיח בחפירה מוכנה
עבור כבלים של ח"ח .הצינור בקוטר " 6ועובי
דופן  6.2מ"מ דרג  ,10כולל חוט משיכה מנילון
 8מ"מ וסרט סימון תקני3.08.15.10.0208 .

מטר

100.00

50.00

200.00

להעברה בתת פרק 02.08.02
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 056/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'056 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  08הכנות לחיבור חשמל ותקשורת

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 08.02.0050צינור פוליאתילן כפיף לעבודות תקשורת לפי
דרישות חברת "בזק" )יק"ע  (13.5בקוטר 50
מ"מ בחפירה מוכנה ,כולל חוט משיכה מנילון
בקוטר  8מ"מ וסרט סימון תיקני ומתאים .
3.08.15.10.0400

מטר

200.00

סה"כ  08.02שרוולים ומובילים

תת פרק  08.03מוליכים וכבלים
הערה :מחיר הכבלים והמוליכים לא כולל את
הצנרת
 08.03.0020כבלי נחושת מסוג ) XLPE) N2XYבחתך
 4X35ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על
סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות
3.08.20.10.0265

מטר

 08.03.0030כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס
) N2XY(XLPEמושחל בצינורכבל בחתך
 5X16ממ"ר 3.08.20.10.0230

מטר

 08.03.0040כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס
) N2XY(XLPEמושחל בצינור כבל בחתך
 5X10ממ"ר 3.08.20.10.0200

מטר

 08.03.0050מוליכי נחושת גלויים בחתך  35ממ"ר ,טמונים
בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם
כבלים לרבות חיבור בשני
הקצוות 3.08.20.50.0030סעיף דקל
מאוחד

מטר

 08.03.0060כבל רכזות אפור לטלפון בחתך 0.4*2*10
ממ"ר בתקן בזק.
-3.08.20.80.0010סעיף דקל מאוחד

מטר

230.00

31.00

20.00

120.00

50.00

סה"כ  08.03מוליכים וכבלים

תת פרק  08.31חפירות ,מילוי ,בסיסי
בטון ,תאי בקרה וגומחות
חפירה  -לרבות מצע וכיסוי חול ,סרטי סימון,
כיסוי והידוק סופי.

להעברה בתת פרק 02.08.31
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 057/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'057 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  08הכנות לחיבור חשמל ותקשורת

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 08.31.0010חפירה וחציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורות
תיקשורת בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי
חול ,מילוי חפירה ,החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה .התעלה בעומק עד 90
ס"מ ורוחב  40-60ס"מ1.01.20.20.0070 .
סעיף בדקל מאוחד

מטר

 08.31.0225יסוד לעמוד תאורה בגובה  6-7מ' ,במידות
 70X70X80ס"מ ,מבטון ב.30-
3.08.10.15.1040

יח'

150.00

6.00

סה"כ  08.31חפירות ,מילוי ,בסיסי בטון ,תאי בקרה וגומחות

תת פרק  08.32תאי בקרה
 08.32.0015תא בקרה עגול טרומי בקוטר  60ס"מ ובעומק
 100ס"מ לרבות חפירה ,התקנה ,תקרה,
מכסה מתאים ל 12.5-טון לפי ת"י  489כולל
סמל הרשות המקומית טבוע ביציקת המכסה
ע"ג פיסקית אלומיניום  ,שילוט יעוד תא
הביקורת ,הכנת פתחים ,איטום וחצץ
בתחתית3.08.10.20.0010 .

קומפ'

 08.32.0900הארקה לאלקטרודה מלאכותית .האלקטרודה
מפלדה מצופה נחושת "קופרוולד"  19 -מ"מ
באורך עד  5מטר3.08.25.10.0010 .

יח'

2.00

1.00

סה"כ  08.32תאי בקרה

תת פרק  08.34מובילים
 08.34.0200צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר  75מ"מ
עם חבל משיכה 3.08.15.10.0510

מטר

151.00

 08.34.0205צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 110
מ"מ עם חבל משיכה 3.08.15.10.0520

מטר

20.00

סה"כ  08.34מובילים

תת פרק  08.35כבלים ,מוליכים ,מופות
וסופיות
 08.35.0085כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס
) N2XY(XLPEמושחל בצינור כבל בחתך
 5X10ממ"ר 3.08.20.10.0200

מטר

200.00

להעברה בתת פרק 02.08.35
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 058/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'058 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  08הכנות לחיבור חשמל ותקשורת

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 08.35.0570מוליכי נחושת גלויים בחתך  35ממ"ר ,טמונים
בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם
כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות
 3.08.20.50.0030סעיף דקל מאוחד

מטר

200.00

 08.35.0635מופה מתכווצת לכבל עד  5X16ממ"ר מוגנת
מים 3.08.20.60.0040

יח'

2.00

סה"כ  08.35כבלים ,מוליכים ,מופות וסופיות

תת פרק  08.36עמודי תאורה ואביזריהם
צביעה בתנור של עמודי התאורה /זרועות
מפלדה מגולבנת לעמוד בגובה עד __מ' בגוון
 ) RALהצביעה לאווירה לא ימית( כדוגמת
מפרט אפוקל של צביעת פוליאסטר טהור
מפלדה מגולוונת ,בציעה לפי תקן ,ישראלי
לצביעה על פלדה מגולוונת לרבות קבלת
אחריות ל  5שנים בכתב על הצביעה
 08.36.0316עמוד תאורה מפלדה עגול קוני מכופף כדוגמת
הקיים ברחוב  ,מגולוון באבץ חם בגובה 5.8
מ' 3.08.30.60.0642

קומפ'

 08.36.0318עמוד תאורה מפלדה עגול קוני מכופף כפול
כדוגמת הקיים ברחוב  ,מגולוון באבץ חם
בגובה  5.8מ' 3.08.30.60.0652

קומפ'

 08.36.0321מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה
עם נורה עד  400ווט ,לרבות מא"ז עם ניתוק
האפס ,מהדקי הספק ,בורג הארקה וחיבור
הארקה ,כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה
כמפורט קומפלט )ללא ציוד הפעלה( וחומרי
העזר 3.08.30.70.0010

יח'

5.00

1.00

5.00

 08.36.0325מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה
עם נורה עד  400ווט ,לרבות  2מא"ז עם ניתוק
האפס ,מהדקי הספק ,בורג הארקה וחיבור
הארקה ,כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה
כמפורט קומפלט )ללא ציוד הפעלה( וחומרי
קומפ'
העזר 3.08.30.70.0020

1.00

 08.36.0710צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור
באבקת פוליאסטר  -עמוד בגובה עד  5.8מ'
לפי בחירת האדריכל 3.08.30.60.0700

מטר

36.00

 08.36.0775מחזיק דגלים כפול 3.08.30.60.0765

יח'

6.00

לא לסיכום

לא לסיכום

לא לסיכום

לא לסיכום

לא לסיכום

להעברה בתת פרק 02.08.36
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 059/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'059 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  08הכנות לחיבור חשמל ותקשורת

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 08.36.1070בית תקע מוגן מים חד פזי  16אמפר לתאורת
חג להתקנה בעמוד תאורה לרבות הוספת
מא"ז  16אמפר על מגש האביזרים וכבל
 N2XY 3x2.5ממגש האביזרים לבית התקע
3.08.30.70.0100

יח'

 08.36.1085כיסוי פח דקורטיבי לכיסוי ברגי היסוד בעמודי
מאור בערוגות שצפים ,אי תנועה ואשר בסיסם
בולט  15ס"מ מעל פני האדמה הגננית .הכיסוי
יהיה עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף
וצבוע בתנור בצבע העמוד .הכיסוי חייב
לכסות את כל  4ברגי היסוד כולל גובהם מעל
קומפ'
פני היסוד 1.42.58.10.0140

1.00

6.00

סה"כ  08.36עמודי תאורה ואביזריהם

תת פרק  08.38פנסי לד לתאורת רחוב
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד,
ואינו גורע מהמפרט הטכני הכללי למתקני
חשמל  08ת"י  20והמפרט המיוחד למכרז
זה.
חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח
מיצרן/יבואן גופי התאורה מעידים על רכישת
גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה
תעודת בדיקה של מכון התקנים לגופים
המפקים ותעודת  C.O.CוC.O.T -
 08.38.2900פנס לד דגם  FUTURE MINIגוון אור
 3000Kלד  60Wשיווק שטייניץ לירד או ש"ע
3.08.42.50.0693

יח'

לא לסיכום

6.00

סה"כ  08.38פנסי לד לתאורת רחוב

תת פרק  08.43בדיקות
 08.43.0005בדיקת בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד
 63X3אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום
עבור הבדיקה ,הגשת תוכניות וסיוע לבודק
בעריכת המדידות  6.68.40.20.0015סעיף
דקל מאוחד

קומפ'

1.00

1,130.00

1,130.00

סה"כ  08.43בדיקות

1,130.00

סה"כ  08הכנות לחיבור חשמל ותקשורת

1,130.00

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 060/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'060 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  40ריצוף ואבני שפה

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  40ריצוף ואבני שפה
תת פרק  40.06ריצוף באבנים משתלבות
 40.06.0030ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ,
מלבניות במידות  10/20ס"מ אורבועיות
במידות  20/20ס"מ ,לרבות חול  5ס"מ )לא
כולל מצע( ,גווןצבעוני עלבסיס מלט לבן )סופר
סטון( ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל

מ "ר

 40.06.0082נגיש  -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 צבעוני על בסיס מלט לבן
)סופר סטון( ו/או גוון לבן ו/או צהוב ו/או גווני
קוקטייל

מ "ר

330.00

5.00

סה"כ  40.06ריצוף באבנים משתלבות

תת פרק  40.07אבני שפה וגן ,אבני
תיחום
 40.07.0010אבן גן במידות  10/20/100ס"מ ,לרבות
יסוד ומשענת בטון ,גוון  -אפור

מטר

210.00

 40.07.0020אבן שפה במידות  17/25/100/ס"מ לרבות
יסוד ומשענת בטון על בסיס צמנט אפור

מטר

140.00

לא לסיכום

 40.07.0025כנ"ל אך באורך  50ס"מ במקטעים מעוגלים

מטר

15.00

לא לסיכום

סה"כ  40.07אבני שפה וגן ,אבני תיחום

סה"כ  40ריצוף ואבני שפה
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 061/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'061 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  42ריהוט חוץ

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  42ריהוט חוץ
תת פרק  42.01אשפתון
 42.01.0001אשפתון גליל מבטון בגובה 77ס"מ קוטר 37
ס"מ עומק  30ס"מ

יח'

2.00

סה"כ  42.01אשפתון

סה"כ  42ריהוט חוץ
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 062/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'062 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  44גדרות ושערים

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  44גדרות ושערים
תת פרק  44.01גדרות ושערים
הגדרות מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור לפי
ת"י  918וצבועות בתנור ,לרבות יסודות בטון
בודדים מותאמים למידות וגובה הגדרות.
שערים מגולוונים באבץ חם לאחר הייצור לפי
ת"י  918וצבועים בתנור.
 44.01.0010שער דו-כנפי מגולוון דגם "ציון" תוצרת "
גדרות אורלי" או ש"ע במידות
 210-260/200ס"מ ,מסגרת מפרופיל
 60/40/2.2מ"מ ,ניצבים מצינורות קוטר
 4"/2.2במרווח של  99מ"מ ,לרבות עמודים
מצינור קוטר  2"/2.6או פרופיל 80/80/2.6
מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 40/40/40
ס"מ ופרזול לפי פרט  T12גמר צבע בתנור

יח'

 44.01.0011גדר מוסדית דגם "ציון" תוצרת " גדרות
אורלי" או ש"ע בגובה  2.0מ' ,עשויה
מפרופילים ניצבים  1.5/25/25מ"מ במרווח
של  99מ"מ ,שני פרופילים אופקיים 2/60/40
מ"מ ,ועמודים מפרופיל  2/60/60מ"מ כל 3.0
מ' ,לרבות יסודות בטון בודדים לפי פרט
 PT11גמר צבע בתנור

מטר

1.00

120.00

סה"כ  44.01גדרות ושערים

סה"כ  44גדרות ושערים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 063/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'063 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  57קווי מים ,ביוב ותיעול

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  57קווי מים ,ביוב ותיעול
תת פרק  57.01הערות כלליות לפרק 57
קווי מים ,ביוב ותיעול
 .1-3הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי  -אם
קיים בפרויקט )בתוספת למחירי קבלן
עבודות מים ביוב ותיעול שלהלן(  -ראה
בקבצים מצורפים  -נספחים ועלויות בניה.
תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד
לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות
בתחילת החוברת; כמו כן לחישוב בקבצים
מצורפים עבור תוספת לפי אזורים )למחיר
הכולל של הבניה( ותוספות או הפחתות בגין
היקף העבודה.
 .2-4כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר
ב"מפרט כללי לעבודות בנין )"האוגדן
הכחול"( ,כולל אופני המדידה והתשלום ,אלא
אם צויין אחרת בסעיף.
-5בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או
מנוגדים לנאמר בו ,יש להשתמש רק במקרים
של דרישה מיוחדת.
 .3-7מחירי הצינורות והאביזרים המונחים
בקרקע כוללים את עבודת החפירה ו/או
החציבה בכל סוגי הקרקע ,פרט לסלע מוצק
רצוף .תוספת עבור חציבה  -ראה סעיף
11.097057.0
 .4-8במקרה של ביצוע עבודות צנרת בהם
המזמין רוכש צינורות בנפרד ,יש לחשב את
עלות העבודה בהפחתת עלות הצנרת לפי
פרק ) 87צנרת מים וביוב( ופרק ) 80צנרת
ניקוז(.
 .5-9שים לב :בהתאם לעדכון המפרט הכללי
פרק  ,07השתנו אופני המדידה לצינורות:
בצינורות שקוטרם מעל " ,2הספחים
)קשתות ,מעברי קוטר ,הסתעפויות ,רוכבים
וכד'( ימדדו בנפרד ,אך אורכיהם לא ינוכו
מאורך הצינור .מחברים בין צינורות )למעט
מתאמים בין סוגי צינורות שונים( כלולים
במחיר הצינורות ולא ימדדו בנפרד.
 .6-13כל המחירים של חלקי המתכת
הגלויים ,צנרת ואביזרים ,כוללים את הצביעה
בהתאם למפרט.
להעברה בתת פרק 02.57.01
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 064/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'064 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  57קווי מים ,ביוב ותיעול

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

 .7-14עבור צנרת ואביזרים בקטרים קטנים
יותר  -ראה פרק  - 07מתקני תברואה.
 .8-15עלויות חומרים לעבודות פרק זה -
ראה פרקים  ,87 ,82 80,ב"מאגר מחירי
חומרי בניה" ,מהדורה אינטרנטית נפרדת.
 .9-20כל המחירים כוללים חומר  +עבודה +
רווח ונקובים בשקלים חדשים )ללא מע"מ(
והינם מחירי קבלן עבודות מים ,ביוב ותיעול.
סה"כ  57.01הערות כלליות לפרק  57קווי מים ,ביוב ותיעול

תת פרק  57.21מגופים ,מפעילים
חשמליים למגופים ו"-גמל" מים
 57.21.0010מגוף טריז רחב קוטר " 2עשוי ברזל יציקה,
עם ציפוי פנים וחוץ ניילון ) 11רילסן( ללחץ
עבודה של  16אטמ' ,לרבות אוגנים נגדיים

יח'

 57.21.0020מגוף טריז רחב קוטר " 3עשוי ברזל יציקה,
עם ציפוי פנים וחוץ ניילון ) 11רילסן( ללחץ
עבודה של  16אטמ' ,לרבות אוגנים נגדיים

יח'

" 57.21.0500גמל" עילי קוטר " ,3לרבות קטעי צנרת
באורך עד  5מ' 4 ,זויות  90מעלות ,ריתוכים
וצביעת ה"גמל" )ללא אביזרים כגון מגופים
ושסתומים( לרבות חיבור לקו מים ,מותקן
מושלם

קומפ'

1.00

3.00

1.00

סה"כ  57.21מגופים ,מפעילים חשמליים למגופים ו"-גמל" מים

תת פרק  57.22שסתומים ומסננים בקווי
מים
-1הערה :תוספת עבור התקנת שסתום על קו
קיים  -ראה סעיפים .57.021.0600-0640
 57.22.0520שסתום אוויר משולב למים קוטר " 2עשוי
ברזל יציקה דגם " "D-050-Cממוגן או ש"ע,
ללחץ עבודה של  16אטמ' ,לרבות אוגנים
נגדיים ,אטמים וברגי עיגון

יח'

 57.22.0930שסתום מונע זרימה חוזרת )מז"ח( קוטר "3
עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע ,ללחץ
עבודה  12אטמ' ,עם ציפוי אפוקסי ,לרבות
אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח

יח'

1.00

1.00

להעברה בתת פרק 02.57.22
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 065/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'065 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  57קווי מים ,ביוב ותיעול

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 57.22.1000מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר " 3עשוי
ברזל יציקה דגם " "V251או ש"ע מאוגן עם
רשת פנימית מפלב"מ ) 304נירוסטה( ,ללחץ
עבודה של  16אטמ' ,עם ציפוי רילסן ,לרבות
אוגנים נגדיים

יח'

1.00

סה"כ  57.22שסתומים ומסננים בקווי מים

תת פרק  57.23ברז שטיפת מסתור
אשפה
 57.23.0001ברז גן בקוטר " 3/4כולל צנרת מגולוונת דרג
ב' וספחים באורך כולל  50מטר

קומפ'

1.00

סה"כ  57.23ברז שטיפת מסתור אשפה

תת פרק  57.25מדי מים ומקטיני לחץ
 57.25.0110מד מים קוטר " 3מסוג "וולטמן סילבר" דגם
" "W ST SBאו ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ
עבודה של  16אטמ'

יח'

1.00

סה"כ  57.25מדי מים ומקטיני לחץ

תת פרק  57.45שוחות בקרה לביוב עם
תחתית משולבת בטון ופוליאתילן
 57.45.0010שוחות בקרה עגולות עם תחתית משולבת
בטון ופוליאתילן קוטר  80ס"מ ,דגם
"מגנופלסט  "MBP -תוצרת "ולפמן" או ש"ע
עם  5כניסות אפשריות ויציאה לצינור P.V.C
קוטר  160-250ס"מ ואטם חדירה " "MPSאו
ש"ע ,לרבות מכסה ב.ב .קוטר  50ס"מ ממין
 12.5) 125Bטון( ,שלבי דריכה וכל
האביזרים ,אטימה בין חוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק עד  1.25מ' כולל עבודות חפירה
ומילוי חוזר

יח'

4.00

סה"כ  57.45שוחות בקרה לביוב עם תחתית משולבת בטון ופוליאתילן

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 066/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'066 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  57קווי מים ,ביוב ותיעול

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  57.47חיבור צינורות ביוב
לשוחות קיימות
 57.47.0200חיבור צינור ביוב  P.V.Cקוטר  160מ"מ
לשוחה קיימת ,לרבות חפירה בצמוד לשוחה
הקיימת ,עבודות החיבור ,שאיבות ,הטיית
שפכים ,מחבר שוחה ,עיבוד המתעל וכל
החומרים הדרושים ,מותקן מושלם

קומפ'

1.00

סה"כ  57.47חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות

תת פרק  57.57ברזי כיבוי אש
)הידרנטים( מחוץ לבניין
-9הערות .1 :עמדות כיבוי אש בתוך הבניין -
ראה תת פרק  .07.100.2ברז הסנקה  -ראה
סעיף  .07.103.0880.3פירוק והתקנה בלבד
של ברזי כיבוי אש )הידרנטים(  -ראה תת
פרק .51.010
 57.57.0021ברז כיבוי אש )הידרנט( חיצוני בודד קוטר
" ,3מחובר בהברגה או ע"י אוגן ,לרבות זקף
קוטר " ,3גוש בטון לעיגון ,מצמד שטורץ
וחיבור לקו מים

קומפ'

3.00

 57.57.0070תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר ",4
למניעת הצפה

יח'

2.00

סה"כ  57.57ברזי כיבוי אש )הידרנטים( מחוץ לבניין

סה"כ  57קווי מים ,ביוב ותיעול
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 067/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'067 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  02פיתוח
פרק  90עלות ביצוע פאושלית ) פרק טכני(

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  90עלות ביצוע פאושלית ) פרק
טכני(
תת פרק  90.01עלות ביצוע פאושלית
 90.01.0001עלות ביצוע פאושלית של עבודות הפיתוח

קומפ'

1.00

408,689.00 408,689.00

סה"כ  90.01עלות ביצוע פאושלית

408,689.00

סה"כ  90עלות ביצוע פאושלית ) פרק טכני(

408,689.00
409,819.00

סה"כ פיתוח
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 068/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'068 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  03ביסוס
פרק  00ביסוס שני המבנים

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  00ביסוס שני המבנים
תת פרק  00.01ביסוס שני המבנים
יתוכנן ויבוצע ע"י הספק
 00.01.0001ביסוס שני המבנים כמפורט בתכניות  .יתוכנן
ויבוצע ע"י הספק בהתאם לסוג המבנה
המיוצר על ידו ובהתאם לדוח הביסוס המהווה
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .תכניות
הביסוס יאושרו ע"י מהנדס הבניין של
הפרויקט

קומפ'

1.00

סה"כ  00.01ביסוס שני המבנים יתוכנן ויבוצע ע"י הספק

סה"כ  00ביסוס שני המבנים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 069/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'069 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
מבנה  03ביסוס
פרק  90עלות ביצוע פאושלית )סעיף טכני(

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  90עלות ביצוע פאושלית )סעיף
טכני(
תת פרק  90.01עלות ביצוע פאושלית של
הביסוס
 90.01.0001עלות ביצוע פאושלית של עבודות הביסוס

קומפ'

1.00

111,111.00 111,111.00

סה"כ  90.01עלות ביצוע פאושלית של הביסוס

111,111.00

סה"כ  90עלות ביצוע פאושלית )סעיף טכני(

111,111.00
111,111.00

סה"כ ביסוס
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 070/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה

כתב כמויות )ריכוז(

02/03/2022
דף מס'070 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

מבנה  01מבנה
פרק  01עבודות עפר בתחומי המבנה לביצוע
תת פרק  01.30חפירה ו/או חציבה
סה"כ  01עבודות עפר בתחומי המבנה לביצוע
פרק  02עבודות בטון לביצוע
תת פרק  02.02מרחבים מוגנים ותקרות בטון
סה"כ  02עבודות בטון לביצוע
פרק  04עבודות בניה לביצוע
תת פרק  04.01בניה מבלוקי בטון
סה"כ  04עבודות בניה לביצוע
פרק  06נגרות ומסגרות
תת פרק  06.01עבודות נגרות
תת פרק  06.02עבודות מסגרות
סה"כ  06נגרות ומסגרות
פרק  07מתקני תברואה
תת פרק  07.01הערות כלליות לפרק  07מתקני
תברואה
תת פרק  07.11צינורות פלדה מגולוונים למים קרים
וחמים
תת פרק  07.12צינורות פלסטיים למים קרים וחמים
ולמערכת מתזים )ספרינקלרים(
תת פרק  07.21ברזים ,שסתומים ומסננים לקווי מים
קרים וחמים
תת פרק  07.22מדי לחץ ,מדי מים וחיבור מערכת
מדידה לקווי מים קרים וחמים
תת פרק  07.31צינורות למערכת נקזים
תת פרק  07.32עטיפת בטון לצינורות
תת פרק  07.33ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן,
פוליפרופילן PVC ,ויצקת ברזל
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 071/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'071 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

תת פרק  07.34מחסומי רצפה ,סיפונים למזגנים
ותעלות ניקוז
תת פרק  07.41אסלות ,מיכלי הדחה ומשתנות
תת פרק  07.42כיורים וקערות
תת פרק  07.45ברזים ,סוללות ומתקנים לשתיית
מים
תת פרק  07.50ניקוז מי גשמים
תת פרק  07.61צינורות  P.V.Cלביוב  -בגבולות
מגרש המבנה
תת פרק  07.62שוחות ומפלים לביוב  -בגבולות
מגרש המבנה
תת פרק  07.63עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין
תת פרק  07.64דודי מים חמים חשמליים
תת פרק  07.65איטום מעברים נגד אש
סה"כ  07מתקני תברואה
פרק  08עבודות חשמל מבנה
תת פרק  08.01הזנות וקופסאות במבנים
תת פרק  08.02נקודות חשמל
תת פרק  08.03גופי תאורה
תת פרק  08.04לוחות חשמל
סה"כ  08עבודות חשמל מבנה
פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.01טיח פנים
תת פרק  09.02טיח חוץ
סה"כ  09עבודות טיח

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 072/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'072 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  10ריצוף וחיפוי
תת פרק  10.01ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה
תת פרק  10.02חיפוי קירות
תת פרק  10.03תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי
תת פרק  10.04משטחי שיש יצוק
סה"כ  10ריצוף וחיפוי
פרק  11עבודות צביעה
תת פרק  11.01צבע פנים
תת פרק  11.02צבע חוץ
סה"כ  11עבודות צביעה
פרק  12אלומיניום
תת פרק  12.00הערות
תת פרק  12.01חלון נגרר אגף על אגף )הזזה( של
 2אגפים ב 2-מסלולים
תת פרק  12.02חלון קיפ וחלון קבוע
תת פרק  12.03דלתות ציר
תת פרק  12.04דפנות קבועות )ויטרינות( מאלומיניום
תת פרק  12.05רשתות
תת פרק  12.06תוספות לדלתות וחלונות
סה"כ  12אלומיניום
פרק  15מתקני מיזוג אוויר
תת פרק  15.01הערות כלליות לפרק  15מתקני
מיזוג אוויר
תת פרק  15.41מזגנים מפוצלים ויחידות מיני
מרכזיות
תת פרק  15.42מערכות VRF
תת פרק  15.44מערכות מיזוג אוויר מפוצלות מסוג
מולטי אינוורטר
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 073/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'073 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

תת פרק  15.61תעלות פח למערכות פיזור אוויר
תת פרק  15.64תעלות גמישות מאלומיניום לפיזור
א ו ו יר
תת פרק  15.65אביזרי פיזור אוויר
תת פרק  15.80בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות
סה"כ  15מתקני מיזוג אוויר
פרק  22רכיבים מתועשים בבניין
תת פרק  22.01מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות
תת פרק  22.03תקרות מלוחות מינרליים
תת פרק  22.04תקרות אלומיניום ופח מגולוון
תת פרק  22.05תוספות לתקרות אקוסטיות
סה"כ  22רכיבים מתועשים בבניין
פרק  29שילוט והכוונה בבניינים
תת פרק  29.01שילוט וסימון מרחבים מוגנים
וממ"דים
סה"כ  29שילוט והכוונה בבניינים
פרק  34עבודות מתח נמוך מאוד
תת פרק  34.01מערכת גילוי עשן
תת פרק  34.02מערכת מחשבים
סה"כ  34עבודות מתח נמוך מאוד
פרק  59מרחבים מוגנים
תת פרק  59.01מסגרות פלדה
תת פרק  59.02צינורות אוורור ושרוול פלדה
תת פרק  59.03איטום מעברי צנרת וכבלים
במקלטים ובמרחבים מוגנים
תת פרק  59.04מתקני אוורור וסינון

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 074/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'074 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

תת פרק  59.05מתקני תברואה
סה"כ  59מרחבים מוגנים
פרק  60תכנון ביצוע של קונסטרוקציה  ,מעטפת
וסיכוך לשני מבנים קלים
סה"כ  60תכנון ביצוע של קונסטרוקציה  ,מעטפת
וסיכוך לשני מבנים קלים
פרק  90עלות ביצוע פאושלית ) פרק טכני(
תת פרק  90.01עלות ביצוע פאושלית של שני
המבנים
סה"כ  90עלות ביצוע פאושלית ) פרק טכני(
סה"כ  01מבנה

2,350,427.00

2,350,427.00
2,350,427.00

מבנה  02פיתוח
פרק  00עבודות הכנה :חפירה ,מצעים ,הריסות
ופירוקים
תת פרק  00.00הערות
תת פרק  00.01חפירה ו/או חציבה
תת פרק  00.02מצע קרקע מהודק
תת פרק  00.03כריתת עצים
תת פרק  00.07פירוקים
סה"כ  00עבודות הכנה :חפירה ,מצעים ,הריסות
ופירוקים
פרק  02ביתן אשפה
תת פרק  02.01ביתן אשפה
סה"כ  02ביתן אשפה
פרק  08הכנות לחיבור חשמל ותקשורת
תת פרק  08.01הכנות
תת פרק  08.02שרוולים ומובילים
תת פרק  08.03מוליכים וכבלים
תת פרק  08.31חפירות ,מילוי ,בסיסי בטון ,תאי
בקרה וגומחות
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 075/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'075 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

תת פרק  08.32תאי בקרה
תת פרק  08.34מובילים
תת פרק  08.35כבלים ,מוליכים ,מופות וסופיות
תת פרק  08.36עמודי תאורה ואביזריהם
תת פרק  08.38פנסי לד לתאורת רחוב
תת פרק  08.43בדיקות
סה"כ  08הכנות לחיבור חשמל ותקשורת

1,130.00
1,130.00

פרק  40ריצוף ואבני שפה
תת פרק  40.06ריצוף באבנים משתלבות
תת פרק  40.07אבני שפה וגן ,אבני תיחום
סה"כ  40ריצוף ואבני שפה
פרק  42ריהוט חוץ
תת פרק  42.01אשפתון
סה"כ  42ריהוט חוץ
פרק  44גדרות ושערים
תת פרק  44.01גדרות ושערים
סה"כ  44גדרות ושערים
פרק  57קווי מים ,ביוב ותיעול
תת פרק  57.01הערות כלליות לפרק  57קווי מים,
ביוב ותיעול
תת פרק  57.21מגופים ,מפעילים חשמליים למגופים
ו"-גמל" מים
תת פרק  57.22שסתומים ומסננים בקווי מים
תת פרק  57.23ברז שטיפת מסתור אשפה
תת פרק  57.25מדי מים ומקטיני לחץ
תת פרק  57.45שוחות בקרה לביוב עם תחתית
משולבת בטון ופוליאתילן
תת פרק  57.47חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע 076/...

אילן צבי אדריכל בע"מ
 04-8344038פקס 04-8344057 :צ'רניחובסקי  37חיפה
02/03/2022
דף מס'076 :

משרדים אבן יהודה מכרז תכנון ביצוע ללא מחירים סופי
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

תת פרק  57.57ברזי כיבוי אש )הידרנטים( מחוץ
לבניין
סה"כ  57קווי מים ,ביוב ותיעול
פרק  90עלות ביצוע פאושלית ) פרק טכני(
408,689.00

תת פרק  90.01עלות ביצוע פאושלית

408,689.00

סה"כ  90עלות ביצוע פאושלית ) פרק טכני(
סה"כ  02פיתוח

409,819.00

מבנה  03ביסוס
פרק  00ביסוס שני המבנים
תת פרק  00.01ביסוס שני המבנים יתוכנן ויבוצע ע"י
הספק
סה"כ  00ביסוס שני המבנים
פרק  90עלות ביצוע פאושלית )סעיף טכני(
תת פרק  90.01עלות ביצוע פאושלית של הביסוס

111,111.00
111,111.00

סה"כ  90עלות ביצוע פאושלית )סעיף טכני(
סה"כ  03ביסוס

111,111.00

סך הכל
סה"כ כללי
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

2,871,357.00
488,130.69
3,359,487.69

הנחה -------- %
סה"כ לאחר הנחה -------
 17%מע"מ --------
סה"כ כולל מע"מ -------

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

____________
תאריך
קובץ 445 :בניה תכנון ביצוע

