מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה

כתב כמויות

27/05/2020
דף מס'001 :

כר דשא מגרש כדורגל פסוטה
תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  01עבודות דשא
תת פרק  01.1השקיה
 01.1.010פירוק והרכבה של ממטרות  ,לפני תחילת
עבודות הקרצוף יש לפרק את הממטרות ,
בסיום העבודות הממטרות החדשות יורכבו
בניצב לקרקע ויותאמו לגובה פני השטח

קומפ'

 01.1.020החלפת ממטרות תקולות  ,התשלום ע"פ
החלפה בפועל  ,על הקבלן להציג את
הממטרות הישנות והחדשות למפקח ביום
ההתקנה ולקבל אישור בחתימה

י ח'

 01.1.030תיקון פיצוצים במערכת השקיה במקומות
שייסומנו ע"י המפקח  /האחראי על המגרש
כדורגל בעת הביצוע

י ח'

1.00

40.00

4.00

3,000.00

400.00

1,500.00

סה"כ  01.1השקיה

3,000.00

16,000.00

6,000.00
25,000.00

תת פרק  01.2עבודות דשא
 01.2.010קירצוף המגרש בשני מעברים של  2-3ס"מ כל
אחד  ,סה"כ קרצוף לא פחות מ  6ס"מ  .עלות
היח' כולל הובלה עד  15ק"מ מהיישוב אינה
כוללת הטמנה אם נדרש

מ"ר

 01.2.020אוורור במאווררת ויברציונית  ,עם יתדות
)נקניקים ( לעומק של  10ס"מ  .האוורור יעשה
לאחר הקצוף הראשון ולפני הקרצוף השני .

קומפ'

 01.2.030אספקה ופיזור חול ערד ) לא חול קריות עם
מלא דקים אשר יסתמו את הניקוז מתחת לפני
המגרש בעתיד ( החול ייפוזר באופן אחיד ,
לאחר הפיזור יש לעבור עם רשת עד לקבלת
משטח אחיד וישר  .הקבלן ייפלס את פני
המגרש בעזרת גריידר לייזר עד לקבלת משטח
ישר ואחיד ללא שקיעות .

מ"ק

7,000.00

1.00

320.00

9.00

4,800.00

210.00

סה"כ  01.2עבודות דשא

63,000.00

4,800.00

67,200.00
135,000.00

תת פרק  01.3שתילת דשא
 01.3.010הרכבת מערכת הנבטה

קומפ'

1.00

8,500.00

8,500.00

 01.3.020פיזור סטרטר

ק"ג

250.00

8.50

2,125.00

להעברה בתת פרק 01.3
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

10,625.00
קובץ :כר דשא מגרש כדורגל 002/...

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה

27/05/2020
דף מס'002 :

כר דשא מגרש כדורגל פסוטה
סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 01.3.030שתילת דשא ברמודה טיפוואי בכמות של
 2%מרפדים מרוסקים )סה"כ  1000מ"ר ( על
המרבדים להגיע לשטח ביום ההוצאה ,
הריסוק והפיזור יהיו תוך  24שעות מהגעתם
לשטח  ,בזמן זה יישמרו השתילים במיקום
מוצל ולח .

סך הכל
10,625.00

מ"ר

7,500.00

8.50

סה"כ  01.3שתילת דשא

63,750.00
74,375.00

תת פרק  01.4אחזקה וטיפוח
 01.4.010אחזקה וטיפוח של משטח הדשא משתילה ועד
כיסוי מלא של המשטח  ,זמן המוקצה לתקופה
זו הינו  80יום  .במהלך תקופה זו הקבלן
אחראי על כל הפעולות הנדרשות ע"פ המפרט
לקבלת משטח דשא מלא אחיד ונקי מעשביה ,
הסעיף כולל את כל עחומרים והעבודות
קומפ'
הנדרשות .
סה"כ  01.4אחזקה וטיפוח

סה"כ  01עבודות דשא
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

1.00

30,000.00

30,000.00
30,000.00

264,375.00
קובץ :כר דשא מגרש כדורגל 003/...

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה

כתב כמויות )ריכוז(

27/05/2020
דף מס'003 :

כר דשא מגרש כדורגל פסוטה
סך תת פרק

סך פרק

פרק  01עבודות דשא
תת פרק  01.1השקיה

25,000.00

תת פרק  01.2עבודות דשא

135,000.00

תת פרק  01.3שתילת דשא

74,375.00

תת פרק  01.4אחזקה וטיפוח

30,000.00
264,375.00

סה"כ  01עבודות דשא

סך הכל
264,375.00

סכום לחישוב הנחה
הנחה כללית %
סה"כ לאחר הנחה
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

____________
תאריך
קובץ :כר דשא מגרש כדורגל

