מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020

פיתוח גרעין הכפר פסוטה

דף מס':

001

מבנה  01שלב א'  -עב' פיתוח ותשתיות חשמל

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  08עבודות חשמל
תת פרק  08.1נקודות ואינסטלציה
חשמלית
מחיר הסעיפים להלן כולל אספקה ,התקנה
וחיבור .כולל כל חומרי העזר והעבודות
הדרושים .כל המוצרים יהיו בעלי תו תקן
מוטבעים על גבי המוצר .ההחלטה לגבי מוצר
שווה ערך נתונה לשיקוליו הבלעדיים של
המזמין ו  /או נציגיו.
 08.1.010חפירה/חציבה של תעלה לצנרת בכלים או
צנרת בעומק  110ס"מ ורוחב עד  60ס"מ כולל
ריפוד חול וכיסוי חול לפי פרט ,כיסוי בלוקים,
סרט סימון הידוק בשכבות של  20ס"מ סילוק
עודפי קרקע הכל קומפ'

מטר

 08.1.015תוספת למחיר החפירה הנ"ל עבור העמקתה
עד  150ס"מ.

מטר

 08.1.020תוספת למחיר החפירה או החציבה עבור
פתיחת כביש קיים כולל פירוק ,אבני ספה,
ניסור אספלט כולל תיקונו והחזרתו למצב
הקודם לפי הנחית המפקח לאחר סיום
החפירה והנחת הצנרת.

מטר

130.00

130.00

130.00

40.00

24.00

48.00

5,200.00

3,120.00

6,240.00

 08.1.025צינור פלסטי תת קרקעי בקוטר  80מ"מ
שרשורי דופן כפולה מטיפוס קוברה או ש"ע
מונח בחפירה כולל חוט משיכה.

מטר

100.00

12.80

1,280.00

 08.1.030צינור פלסטי מטיפוס מריכף מונח ביציקת יסוד
עמוד בקוטר  32מ"מ.

מטר

50.00

6.40

320.00

 08.1.035צינור פלסטי מטיפוס מריכף מונח ביציקת קיר
או בחפירה בקוטר  25מ"מ .

מטר

 08.1.040כבל חשמל שטוח גמיש )עגורן( מותקן ומבוטן
בפוגות כלולים במחיר הנקודה  ,קופסאות
הסתעפות ,חיבור בין קופסה לגוף תאורה
 3X1.5ממ"ר

מטר

80.00

80.00

3.20

5.60

256.00

448.00

להעברה בתת פרק 01.08.1

16,864.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ002/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'002 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
מבנה  01שלב א'  -עב' פיתוח ותשתיות חשמל

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
16,864.00

 08.1.041נקודת חיבור כבל שטוח )עגורן( מותקן ומבוטן
בפוגות כלולים במחיר הנקודה  ,קופסאות
הסתעפות.

נק'

6.00

104.00

624.00

 08.1.045כבל חשמל מחבר בין קופסאות הסתעפות
 5X6N2XYממ"ר

מטר

50.00

11.20

560.00

 08.1.050כבל חשמל לתאורת חוץ  4X16N2XYממ"ר.

מטר

100.00

40.00

4,000.00

 08.1.055מוליך הארקה חשוף שזור בחתך  35ממ"ר,
מונח בחפירה או מונח בתעלה.

מטר

100.00

16.00

1,600.00

 08.1.060בריכת מעבר עגולה בקוטר  80ס"מ עומק 100
ס"מ בנויה משתי טבעות כולל מכסה 12.5
טון כולל חפירה ,התקנה ,מילוי והידוק
קומפלט.

י ח'

 08.1.065אלקטרודת הארקה מפלדה בקוטר  19מ"מ
ועומק  4מטר כולל החדרתה האנכית לקרקע
וכן ראשי קידוח ,מחברים בין חלקי
האלקטרודה ושוחת ביקורת בקוטר  40ס"מ
ממולאת חצץ.

י ח'

 08.1.075חיבור מוליך הארקה לצנרת מים מתכתית כולל
שלה כבדה עד לקוטר ".4

י ח'

 08.1.080העברת כל המתקן המבוצע ע"י הקבלן בשלב
א בדיקה ואישור של מהנדס בודק כולל תשלום
עבור הבדיקה ,ליווי הבודק ותיקון הליקויים.

קומפ'

2.00

2.00

1.00

1.00

640.00

400.00

120.00

1,600.00

1,280.00

800.00

120.00

1,600.00

יסוד בטון לעמוד תאורה כולל מדידה ,סימון,
חפירה וחציבת בור,בטון ,זיון ,מערכת בורגי
עיגון )לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות(,
שרוולי מעבר ,מילוי מרווחים ,סילוק עודפי
עפר ,החזרת מצב לקדמותו ,תכנון ביצוע ע"ח
הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס
וקונסטרוקטור וכל עבודות וחומרי העזר
הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

להעברה בתת פרק 01.08.1

27,448.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ003/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'003 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
מבנה  01שלב א'  -עב' פיתוח ותשתיות חשמל

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 08.1.086יסוד בטון לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי
סעיף  08.1.085בגובה עד  1.2מ' יצוק מבטון
במידות  70/30/120ס"מ .ס"מ

סך הכל
27,448.00

קומפ'

4.00

512.00

2,048.00

סה"כ  08.1נקודות ואינסטלציה חשמלית

29,496.00

סה"כ  08עבודות חשמל

29,496.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ004/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'004 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
מבנה  01שלב א'  -עב' פיתוח ותשתיות חשמל

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  09עבודות טיח וצבע
תת פרק  09.1טיח ושליכט לקירות חוץ
 09.1.010תיקוני טיח חוץ חלק קיים בשטחים מעל 1.00
מ"ר לרבות הסרת טיח קיים פגום/רופף

מ"ר

 09.1.020שליכט צבעוני אקרילי " "TM40או ש"ע
במרקם עדין על קירות חוץ לרבות יסוד אקרילי
בגוון השליכט ע"ג לרבות תשתית שליכט
מיישר )במידה ויידרש(

מ"ר

60.00

60.00

88.00

104.00

סה"כ  09.1טיח ושליכט לקירות חוץ

5,280.00

6,240.00
11,520.00

תת פרק  09.2צביעת מוצרי מסגרות
 09.2.010צבע "המרטון" רקוע או ש"ע על חלונות
ודלתות מתכת ברולר ,לרבות ניקוי המתכת
משומנים וליטוש קל ,שכבת יסוד רב שימושי
ושתי שכבות "המרטון" רקוע או ש"ע ,צבע לפי
בחירת המתכנן

מ"ר

 09.2.020צבע "המרטון" רקוע או ש"ע על מעקות /
גדרות  /סורגים  /שערים מתכת ברולר ,לרבות
ניקוי המתכת משומנים וליטוש קל ,שכבת יסוד
רב שימושי ושתי שכבות "המרטון" רקוע או
ש"ע ,צבע לפי בחירת המתכנן

מטר

20.00

82.00

69.60

65.60

1,392.00

5,379.20

סה"כ  09.2צביעת מוצרי מסגרות

6,771.20

סה"כ  09עבודות טיח וצבע

18,291.20

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ005/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'005 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
מבנה  01שלב א'  -עב' פיתוח ותשתיות חשמל

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.1ריצוף שבילים ,מדרכות
הערה :כל עבודות הריצוף כוללות :צורת דרך,
מצע  20ס"מ ,חול  5ס"מ
 40.1.010ריצוף באבן טבעית ג'מעין מנוסרת בעובי 5
ס"מ ,עיבוד מסמסם או טלטיש ומידות האבן
יהיו כדוגמת הקיים בשטח  -ראה פרט ,לרבות:
שכבת סומסום או חול מיישרת בעובי  5ס"מ,
שכבת מלט צמנט )טיט( משופר מוכן בעובי 5
ס"מ

מ"ר

730.00

440.00

321,200.00

 40.1.020ריצוף תעלה דו שיפועית ברוחב  40ס"מ מאבן
טבעית ג'מעין מנוסרת בעובי  5ס"מ ,עיבוד
מסמסם או טלטיש ומידות האבן יהיו כדוגמת
הקיים בשטח  -ראה פרט ,לרבות :שכבת
סומסום או חול מיישרת בעובי  5ס"מ ,שכבת
מלט צמנט )טיט( משופר מוכן בעובי  5ס"מ
כולל שכבת חול עובי  5ס"מ מעורב במלט

מטר

110.00

440.00

48,400.00

 40.1.030תוספת עבור חגורה סמויה  20/20לתיחום
ריצוף

מטר

20.00

24.00

480.00

 40.1.040מכסה לשוחה דגם 'הדר' לריצוף ,מיצקת ברזל,
במידות  60/60ס"מ ,מק"ט  1161076תוצרת
חברת איטונג או ש"ע מאושר לתיחום ריצוף
מאבנים משתלבות

י ח'

6.00

800.00

סה"כ  40.1ריצוף שבילים ,מדרכות

4,800.00
374,880.00

תת פרק  40.2קירות
 40.2.030תיקונים נקודתיים בקירות ונדבכים )בקיר
קיים( .סוג עיבוד האבן לפי דוגמא קיימת
באתר לרבות את כל הנדרש להשלמת העבודה מ"ר
 40.2.040חיפוי בסיס לעמוד תאורה באבן טבעית כולל
קופינג כדוגמת הקיים באתר

מ"ר

20.00

320.00

6,400.00

6.00

304.00

1,824.00

סה"כ  40.2קירות

8,224.00

סה"כ  40פיתוח האתר

383,104.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ006/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'006 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
מבנה  01שלב א'  -עב' פיתוח ותשתיות חשמל

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  51כבישים ופיתוח
תת פרק  51.1עבודות הכנה ופירוק
כל עבודות הפירוק וההריסה כוללות פינוי
האלמנטים הניתנים לשימוש חוזר למחסן
הרשות המקומית ,ופינוי כל הפסולת לאתר
שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית ,כולל
תשלום אגרות.
 51.1.010ניסור אספלט קיים

מטר

15.00

12.00

180.00

 51.1.020פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי
שיידרש לרבות ניסור פינוי וסילוק

מ"ר

570.00

16.00

9,120.00

 51.1.030פירוק ריצוף מסוג אבן אבן טבעית

מ"ר

265.00

36.00

9,540.00

 51.1.040ניקוי חול/ליטוש לחזיתות אבן

מ"ר

140.00

61.60

8,624.00
27,464.00

סה"כ  51.1עבודות הכנה ופירוק

תת פרק  51.2מצעים ומילוי מובא
 51.2.010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 15ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 %100לפי מודיפייד אאשטו.
סה"כ  51.2מצעים ומילוי מובא

מ"ק

70.00

128.00

8,960.00
8,960.00

סה"כ  51כבישים ופיתוח
סה"כ שלב א'  -עב' פיתוח ותשתיות חשמל

36,424.00
467,315.20

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ007/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'007 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
מבנה  02שלב ב'  -השלמת עב' חשמל ופיתוח  -אופציונלי

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  08עבודות חשמל
תת פרק  08.1נקודות ואינסטלציה
חשמלית
מחיר הסעיפים להלן כולל אספקה ,התקנה
וחיבור .כולל כל חומרי העזר והעבודות
הדרושים .כל המוצרים יהיו בעלי תו תקן
מוטבעים על גבי המוצר .ההחלטה לגבי מוצר
שווה ערך נתונה לשיקוליו הבלעדיים של
המזמין ו  /או נציגיו.
 08.1.080העברת כל המתקן המבוצע ע"י הקבלן בשלב
א בדיקה ואישור של מהנדס בודק כולל תשלום
עבור הבדיקה ,ליווי הבודק ותיקון הליקויים.

קומפ'

 08.1.087פירוק עמוד תאורה קיים ,כולל החלפת יסוד
עמוד  ,התקנת קופסת מהדקים  ,תיקון אבן
והחזרת המצב

קומפ'

 08.1.090התחברות לעמוד תאורה קיים כולל חציבה
ביסוד העמוד הנחת צנרת והשחלת כבל
חשמל ומוליך הארקה ויציקת בטון על צנרת
והחזרת היסוד למצבו הקודם חיבור כבל
חשמל ומוליך הארקה כולל הוספת מאמ"ת
 3X16Aעבור הסתעפות חדשה מקו תאורה
קיים המחיר כולל כל העבודות והחומרים
הדרושים להשלמת עבודה קומפ'

קומפ'

 08.1.095תעלת פח מגולבן בגלוון חם  2מ"מ עובי דופן
במידות  10X6ס"מ סגורה וצבועה בשכבת
צבע מקשר ובשתי שכבות שבע סופי מתאים
לאווירה ימית בגוון לפי בחירת המזמין כולל:
צמתים ,פינות ,זויות ,חבורים ,קשתות,
משפכים ,וכן קונזולות תומכים ,חזוקים כולל
נקודת הארקה אורגינלית הכל אורגינלי
להתקנה לקיר תוצרת BETTERMANN
) OBOיבואן :מ.ד.ע(.

מטר

 08.1.100קופסת הסתעפות פלסטית להתקנה שקועה
בקיר אטומה  IP65כולל מסילה ומהדקים
עבור מעגל תלת פאזי ומוליכים  4ממ"ר

י ח'

סה"כ  08.1נקודות ואינסטלציה חשמלית

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

1.00

17.00

1.00

10.00

6.00

1,600.00

640.00

400.00

32.00

200.00

1,600.00

10,880.00

400.00

320.00

1,200.00
14,400.00

קובץ008/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'008 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
מבנה  02שלב ב'  -השלמת עב' חשמל ופיתוח  -אופציונלי

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  08.2גופי תאורה
מחיר גופי התאורה הנ"ל כוללים אספקה
והתקנה כולל ציוד הדלקה ,נורות ,קבלים וכל
האביזרים הדרושים בגוף התאורה וכל הציוד
והחומרים הדרשוים עבור התקנתו .כל הגופים
יצויידו במשנקים אלקטרוניים תוצרת
 OSRAMאו .TRIDONIX
 08.2.010עמוד תאורה בגובה  2.5מטר לתאורת
מגרש,מדורג במידות  60/130מ"מ מאלומיניום
צבוע בשכבת צבע מקשר ובשתי שכבות צבע
סופי בתנור בגוון לפי בחירת המזמין,כולל
פלטת יסוד ,תא ציוד ,פ.ל.ה דגם:נשר לפי פרט
בתוכנית פרטים דוגמת הקיים בשטח מאושר
כולל הובלה ,העמדה ,חיזוק ,חיבור והתקנה
מושלמים ,כולל עלויות המנוף.

י ח'

17.00

1,440.00

24,480.00

 08.2.015מאמ"ת דו קוטבי עד  6KA ,16Aלהתקנה
בפתח הציוד של עמוד תאורה.

י ח'

17.00

24.00

408.00

 08.2.020גוף תאורה  VILLA LED SMALLלהתקנה
על ראש עמוד או על זרוע מצד אן להתקנה
צמודה על קיר במידות  40/26הספק , 30W :
 , 3000Kבלי זכוכית בדרגת אטימות IP65 :
יבואן :שטייניץ לירד

י ח'

21.00

640.00

13,440.00

סה"כ  08.2גופי תאורה

38,328.00

סה"כ  08עבודות חשמל

52,728.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ009/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'009 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
מבנה  02שלב ב'  -השלמת עב' חשמל ופיתוח  -אופציונלי

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  09עבודות טיח וצבע
תת פרק  09.1טיח ושליכט לקירות חוץ
 09.1.010תיקוני טיח חוץ חלק קיים בשטחים מעל 1.00
מ"ר לרבות הסרת טיח קיים פגום/רופף

מ"ר

 09.1.020שליכט צבעוני אקרילי " "TM40או ש"ע
במרקם עדין על קירות חוץ לרבות יסוד אקרילי
בגוון השליכט ע"ג לרבות תשתית שליכט
מיישר )במידה ויידרש(

מ"ר

סה"כ  09.1טיח ושליכט לקירות חוץ

סה"כ  09עבודות טיח וצבע
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

30.00

70.00

88.00

104.00

2,640.00

7,280.00
9,920.00

9,920.00
קובץ010/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'010 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
מבנה  02שלב ב'  -השלמת עב' חשמל ופיתוח  -אופציונלי

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.2קירות
 40.2.010קיר מאבן לקט ,נמוך ,עם חזית שטוחה,
כדוגמת הקיים בשטח בגובה עד  2מ' .כולל:
עב' חפירה/חציבה ,יסוד ,נקזים ,תפרים ,עיבוד
ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון ,מילוי גרנולרי
בגב הקיר ,נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז,
קשירת האבנים ורשת קשירה ,כיחול וכל יתר
העבודות לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכניות
ובמפרט.

מ"ק

 40.2.020השלמת ראש קיר )בקיר קיים( עד גובה 50
ס"מ ,ע"י בניית אבן מכל סוג ,דו פנים וקופינג
מאבן עם פאזות ,כולל כל ההכנות הנדרשות
לרבות סיתות ,ניקוי ,שטיפה ,קידוח והכנסת
קוצים וזיון ,הכל כדוגמת הקיר הקיים.

מטר

14.00

7.00

552.00

344.00

סה"כ  40.2קירות

7,728.00

2,408.00
10,136.00

תת פרק  40.3שונות
 40.3.010מסתור מאלומיניום אטום או מחורר לפי שילוב
נדרש ,תוצרת חברת "טרלידור" או ש"ע

מ"ר

60.00

536.00

32,160.00

סה"כ  40.3שונות

32,160.00

סה"כ  40פיתוח האתר

42,296.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ011/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'011 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
מבנה  02שלב ב'  -השלמת עב' חשמל ופיתוח  -אופציונלי

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  42ריהוט חוץ
תת פרק  42.1ספסלים
מחירי המוצרים כוללים :אספקה ,הובלה ,את
כל המתואר במפרט היצרן לרבות התקנה
)בהעדר מפרט מתכנן( ,ביסוס והחזרת השטח
לקדמותו .כל מוצרי המתכת יהיו מגולוונים
וצבועים בתנור .הכל עד גמר מושלם ,לרבות
החזרת השטח לקדמותו.
 42.1.010ספסל מתכת ועץ  -נגיש  -כדוגמת "גל ים"
תוצרת חברת "שחם אריכא" או ש"ע מאושר,
מבנה הספסל ומידותיו מותאמים לתקן נגישות
1918

י ח'

 42.1.020אשפתון בטון דגם "לוטוס" הכולל מכסה
נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת
תוצרת חברת "שחם אריכא" או ש"ע מאושר

י ח'

סה"כ  42.1ספסלים

סה"כ  42ריהוט חוץ
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

5.00

2.00

1,952.00

984.00

9,760.00

1,968.00
11,728.00

11,728.00
קובץ012/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'012 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
מבנה  02שלב ב'  -השלמת עב' חשמל ופיתוח  -אופציונלי

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  44עבודות גידור
תת פרק  44.1מעקות בטיחות ,מעקות
הולכה ,מאחזים
הערה :עב' הגידור יהיו תואמים לדרישות ת"י
 ,,2142 1142העבודה כוללת אספקה והתקנה
מושלמת כולל התאמה למידות בשטח,
ולשיפועים הנדרשים ,גילוון כל חלקי המתכת
בטבילה באבץ חם לפי ת"י  ,918צביעה בצבע
פוליאסטר קלוי בתנור או לפי המפרט המיוחד,
חפירה ליסודות ויציקתם ,או קידוח בקוטר "4
בראש קיר לשם עיגון .שערים ופשפשים יהיו
מתאימים לפתיחה של  180מעלות ,עשויים
מסגרת פרופיל עם סורגים ,תואמים בעיצובם
לגדר הסמוכה אליהם ,ויכללו צירים חרוטיים
נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה.
 44.1.010מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות
אורלי" דגם "נהלל" או ש"ע מאושר בגובה
 1.10מ' ,מגלוון באבץ חם וצבוע באבקה
בתנור

מטר

 44.1.020שער דו כנפי דגם "חנית" או ש"ע מאושר
תוצרת חב' אורלי ,במידות  4.5 X2.2מ' עם
עמודים מפרופיל  100/100/4מ"מ המבוטנים
ליסודות בטון במידות  80/80/80ס"מ

י ח'

 44.1.030שער פשפש דגם "חנית" או ש"ע מאושר
תוצרת חב' אורלי ,במידות  1.5 X2מ ,דגם
חנית תוצרת חב' אורלי או ש"ע מאושר,
מסגרת  60/40/2.2מ"מ ,ניצבים מצינורות
קוטר  3/4"/.2 2במרווח של  99מ"מ ,לרבות
עמודים מצינור קוטר  2"/2.6או פרופיל
 80/80/2.6מ"מ ,מבוטנים ליסודות בטון
במידות  40/40/40ס"מ ופרזול

י ח'

סה"כ  44.1מעקות בטיחות ,מעקות הולכה ,מאחזים

סה"כ  44עבודות גידור
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

30.00

1.00

1.00

363.20

6,000.00

2,240.00

10,896.00

6,000.00

2,240.00
19,136.00

19,136.00
קובץ013/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'013 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
מבנה  02שלב ב'  -השלמת עב' חשמל ופיתוח  -אופציונלי

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  51סלילה כבישים ורחבות
תת פרק  51.2מצעים ומילוי מובא
 51.2.010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 15ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 %100לפי מודיפייד אאשטו.

מ"ק

50.00

128.00

סה"כ  51.2מצעים ומילוי מובא

6,400.00
6,400.00

תת פרק  51.3עבודות אספלט
מחירי האספלטים כוללים הובלה ,פיזור והידוק
 51.3.020מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש.

מטר

6.00

16.19

97.14

 51.3.030ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 1
ליטר למ"ר

מ"ר

180.00

2.00

360.00

 51.3.040שכבת בטון אספלט )" (3/4מקשרת בעובי 5
ס"מ ,לרבות פיזור והידוק

מ"ר

180.00

36.00

6,480.00

 51.3.050ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשעור
 0.25ליטר למ"ר

מ"ר

180.00

1.60

288.00

 51.3.060שכבת בטון אספלט נושאת עליונה )"(3/4
בעובי  5ס"מ

מ"ר

180.00

36.00

6,480.00

סה"כ  51.3עבודות אספלט

13,705.14

סה"כ  51סלילה כבישים ורחבות
סה"כ שלב ב'  -השלמת עב' חשמל ופיתוח  -אופציונלי

20,105.14
155,913.14

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ014/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

)ריכוז(

04/06/2020
דף מס'014 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

מבנה  01שלב א'  -עב' פיתוח ותשתיות חשמל
פרק  08עבודות חשמל
תת פרק  08.1נקודות ואינסטלציה חשמלית

29,496.00
29,496.00

סה"כ  08עבודות חשמל
פרק  09עבודות טיח וצבע
תת פרק  09.1טיח ושליכט לקירות חוץ

11,520.00

תת פרק  09.2צביעת מוצרי מסגרות

6,771.20
18,291.20

סה"כ  09עבודות טיח וצבע
פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.1ריצוף שבילים ,מדרכות

374,880.00

תת פרק  40.2קירות

8,224.00
383,104.00

סה"כ  40פיתוח האתר
פרק  51כבישים ופיתוח
תת פרק  51.1עבודות הכנה ופירוק

27,464.00

תת פרק  51.2מצעים ומילוי מובא

8,960.00
36,424.00

סה"כ  51כבישים ופיתוח
סה"כ  01שלב א'  -עב' פיתוח ותשתיות חשמל

467,315.20

מבנה  02שלב ב'  -השלמת עב' חשמל ופיתוח -
אופציונלי
פרק  08עבודות חשמל
תת פרק  08.1נקודות ואינסטלציה חשמלית

14,400.00

תת פרק  08.2גופי תאורה

38,328.00

סה"כ  08עבודות חשמל

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

52,728.00

קובץ015/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'015 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  09עבודות טיח וצבע
תת פרק  09.1טיח ושליכט לקירות חוץ

9,920.00
9,920.00

סה"כ  09עבודות טיח וצבע
פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.2קירות

10,136.00

תת פרק  40.3שונות

32,160.00
42,296.00

סה"כ  40פיתוח האתר
פרק  42ריהוט חוץ
תת פרק  42.1ספסלים

11,728.00
11,728.00

סה"כ  42ריהוט חוץ
פרק  44עבודות גידור
תת פרק  44.1מעקות בטיחות ,מעקות הולכה,
מאחזים

19,136.00

19,136.00

סה"כ  44עבודות גידור
פרק  51סלילה כבישים ורחבות
תת פרק  51.2מצעים ומילוי מובא

6,400.00

תת פרק  51.3עבודות אספלט

13,705.14

סה"כ  51סלילה כבישים ורחבות
סה"כ  02שלב ב'  -השלמת עב' חשמל ופיתוח -
אופציונלי

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

20,105.14
155,913.14

קובץ016/... 5126 :

מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית פסוטה
טל 04-9870228
פסוטה ת.ד2517000 1 .

04/06/2020
דף מס'016 :

פיתוח גרעין הכפר פסוטה

סך הכל
623,228.34

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
קובץ5126 :

