
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מתקני חשמל08

עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים08.056
ותאורה זמנית

________2.00יח'פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה08.056.9000

סה"כ למתקני חשמל

פיתוח נופי40

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ,40.053.0341
מחורצות דגם "מחורצת" או "מפוצלתת" או
"משובצת" תוצרת "ולפמן" או ש"ע, במידות

10/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע),
גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

________1,550.00מ"ר

נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי40.053.2501
ראיה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף

במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י
1918 חלק 6, בגוון צבעוני - על בסיס מלט

אפור

________70.00מ"ר

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ,40.054.0020
לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

________310.00מ'

אבן אי תנועה משופעת, במידות 40.054.002923/23/100
ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

________485.00מ'

נגיש- אבן מעבר אי תנועה ללא פאזה לנכים,40.054.0032
במידות 23/15/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת

בטון, גוון אפור

________40.00מ'

נגיש- אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים40.054.0165
עם מוגבלות, במידות 15/15/50 ס"מ, ללא

פאזה, מונמכות במעבר חציה, בשיפוע רוחבי
של 10%, בשיפוע אורכי של 5-8% ובקיטום
50% (1:2), לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון
אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

________25.00מ'

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד40.054.0600
ומשענת בטון, גוון אפור

________50.00מ'
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הכנה ופירוק51.010

פינוי עודפי עפר (של אחרים) הקיימים באתר -51.010.0012
לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. הפינוי

למקום שפך מאושר ע"י הרשויות. (מינימום
יחושב לפי 10 מ"ק), למרחק של עד 15 ק"מ

מהאתר. המחיר כולל העמסה

________165.00מ"ק

עקירת עצים בשלמותם (לרבות כריתת העץ51.010.0049
ועקירת הגדם) שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0

מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 40 ס"מ ועד 60
ס"מ וגובהם עד 6.0 מ', לרבות ריסוס הבור,

מילוי הבור והידוק (המחיר ל-6 עצים מינימום,
עבור כמות קטנה יותר - ראה הערות בתחילת

תת הפרק), כופר ע"ח המזמין

________10.00יח'

הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב קוטר -51.010.0232100
125 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק

והחזרת התקרה והמכסה

________5.00יח'

פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8 ס"מ51.010.0401
ועד 20 ס"מ

________860.00מ"ר

קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ.51.010.0408
המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר

________1,900.00מ"ר

קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 5 ס"מ51.010.0409
ועד 10 ס"מ. המחיר הינו לשטח עד 1000 מ"ר

________1,000.00מ"ר

________550.00מ'ניסור קצה אספלט בעובי עד 10 ס"מ51.010.0432

________860.00מ'פירוק אבני שפה ופנויין51.010.0440

________50.00מ'פירוק אבני גן ופנויין51.010.0452

פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת51.010.0460
מצע חול 5 ס"מ

________1,000.00מ"ר

פירוק מעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל,51.010.0500
לרבות מילוי בור היסוד

________25.00מ'

התקנת מעקה הולכה או הפרדה להולכי רגל,51.010.0503
לרבות ביבוס (לא באזור סלעי)

________90.00מ'

פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות51.010.0900
פירוק יסוד

________24.00יח'

עבודות עפר51.020

חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה,51.020.0009
פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר

העבודה לכמות של עד 5000 מ"ק

________300.00מ"ק
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק51.020.0120
שתית)

________450.00מ"ר

מצעים ותשתיות51.030

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע51.030.0009
יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות

של מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק

________750.00מ"ק

עבודות אספלט51.040

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 51.040.00111
ליטר/מ''ר

________350.00מ"ר

ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של51.040.0016
0.5 ליטר/מ''ר

________3,170.00מ"ר

שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ51.040.0022
מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25

מ"מ ("1), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור
והידוק

________330.00מ"ר

ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט51.040.0090
בעובי משתנה, מתערובת עם אבן דולומיט גודל

,PG 68-10 מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן
לרבות פיזור והידוק

________350.00טון

תוספת לאספלט עבור ביטומן מסוג ביטומן -51.040.009974
PG 10 או PG 70-10 במקום ביטומן מסוג -68

PG 10

________350.00טון

תמרור ושילוט51.081

עמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני, דרגה51.081.0010
E.G, לרבות יסוד

________17.00יח'

צביעה וסימון דרכים51.082

צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ בצבע51.082.0010
לבן מלא/מקווקו

________500.00מ'

צביעת קווים ברוחב 30 ס"מ בצבע לבן51.082.0030
מלא/מקווקו

________70.00מ'

________10.00מ"רצביעת איי תנועה (קווים ברוחב 20 ס"מ)51.082.0200

________90.00מ"רצביעת מעברי חצייה (קווים ברוחב 50 ס"מ)51.082.0210

________13.00מ"רצביעת קווי עצירה ברוחב 50 ס"מ51.082.0220

________870.00מ'צביעת אבני שפה51.082.0400
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול57

חריגים57.099

57.099.9000CLSM מילוי תעלות או בורות בתערובת
(פיוליט בחוזק נמוך מבוקר) בשפיכה חופשית

ללא טפסנות.

________50.00מ"ק

סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול
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סה"כ ל1851

סה"כ ל1851

__________מתקני חשמל08

__________פיתוח נופי40

__________סלילת כבישים ורחבות51

__________קווי מים, ביוב ותיעול57

__________סה"כ לבסיס

__________הנחה (10 %)

__________הנחה (10 %)

__________סה"כ הנחות

__________סה"כ אחרי הנחות/תוספות

__________סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

__________סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות
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