גריט מהנדסים יועצים
gritengineers@gmail.com 04-6474440

כתב כמויות

17/06/2020
דף מס'001 :

נגישות פסוטה מאוחד
מבנה  01מבנה מועצה
פרק  01נגישות

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  01נגישות
תת פרק . 01.01
 01.01.0010חניה,
סימון חניות נגישות לפי התקן לרבות סימון
רצפתי והצבת עמוד ושלט עם סמל הנגישות
הבינלאומי )הסימון יבוצע באמצעות צבע
סימון כבישים תקני שיאושר על ידי המתכנן
לפני הביצוע ( .

קומפ'

9.00

1,700.00

15,300.00

 01.01.0020רמפת עליה ניידת תקנית עם שיפוע מקסימלי
של .6%

יח'

3.00

1,600.00

4,800.00

 01.01.0030תאורת חוץ תקנית נגישה למתחם החניה
ושבילי הגישה בחוזק  300לוקס.

יח'

7.00

900.00

6,300.00

 01.01.0040פס מוביל תקני ברוחב  40ס"מ בהתאם לתקן
1918

מטר

32.00

339.00

10,848.00

 01.01.0050משטחי אזהרה לעיוורים וכבדי ראיה במידות
 120/60ס"מ.

יח'

6.00

272.00

1,632.00

סה"כ . 01.01

סה"כ  01נגישות
סה"כ מבנה מועצה
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

38,880.00

38,880.00
38,880.00
קובץ :נגישות פסוטה מאוחד 002/...

גריט מהנדסים יועצים
gritengineers@gmail.com 04-6474440
17/06/2020
דף מס'002 :

נגישות פסוטה מאוחד
מבנה  02בית הקשיש
פרק  01נגישות

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  01נגישות
תת פרק . 01.01
 01.01.0010אבזור שירותים נגישים קיימים :הוספת מראה,
ידית דלת שירותים חיצונית וידית דלת
קומפ'
שירותים פנימית.
סה"כ . 01.01

סה"כ  01נגישות
סה"כ בית הקשיש
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

1.00

970.00

970.00
970.00

970.00
970.00
קובץ :נגישות פסוטה מאוחד 003/...

גריט מהנדסים יועצים
gritengineers@gmail.com 04-6474440
17/06/2020
דף מס'003 :

נגישות פסוטה מאוחד
מבנה  03אולם ספורט
פרק  01נגישות

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  01נגישות
תת פרק . 01.01
 01.01.0010חניה,
סימון חניות נגישות לפי התקן לרבות סימון
רצפתי והצבת עמוד ושלט עם סמל הנגישות
הבינלאומי )הסימון יבוצע באמצעות צבע
סימון כבישים תקני שיאושר על ידי המתכנן
לפני הביצוע ( .

קומפ'

2.00

1,700.00

3,400.00

 01.01.0020יישור מפלסי כניסה ואיחוד גבהים כך שלא
יעלה על הפרש של יותר מ  1ס"מ.

קומפ'

1.00

700.00

700.00

 01.01.0040פס מוביל תקני ברוחב  40ס"מ בהתאם לתקן
1918

מטר

24.00

339.00

8,136.00

 01.01.0050משטחי אזהרה לעיוורים וכבדי ראיה במידות
 120/60ס"מ.

יח'

4.00

272.00

1,088.00

 01.01.0060מדבקות ניגוד חזותי לדלתות זכוכית.

יח'

8.00

120.00

960.00

סה"כ . 01.01

סה"כ  01נגישות
סה"כ אולם ספורט
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

14,284.00

14,284.00
14,284.00
קובץ :נגישות פסוטה מאוחד 004/...

גריט מהנדסים יועצים
gritengineers@gmail.com 04-6474440
17/06/2020
דף מס'004 :

נגישות פסוטה מאוחד
מבנה  04אצטדיון עירוני
פרק  01נגישות

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  01נגישות
תת פרק . 01.01
 01.01.0010חניה,
סימון חניות נגישות לפי התקן לרבות סימון
רצפתי והצבת עמוד ושלט עם סמל הנגישות
הבינלאומי )הסימון יבוצע באמצעות צבע
סימון כבישים תקני שיאושר על ידי המתכנן
לפני הביצוע ( .

קומפ'

 01.01.0020ביצוע שבילי גישה מוביל מהחניה הנגישה
ליציע האוהדים ברוחב של  130ס"מ ושיפוע
מקסימלי של .6%

מטר

 01.01.0040הקצאת  4מקומות נגישים לבעלי מוגבליות
אשר מתניידים באמצעות כסא גלגלים או
הליכונים בשורה הקדמית.

יח'

 01.01.0070אבזור נגישות כללי בשירותים נגישים לרבות
ידיות לדלת ,מראה ,ברז נגיש ,ידית קיר וידית
השענה תקניים.

קומפ'

2.00

 01.01.0080בניית שירותי נגישים לגברים ולנשים כל אחד
לחוד בהתאם לתקן  1918לרבות התקנת כיור
קומפ'
ואסלה נגשים ואבזור עפ"י סעיף קודם.

2.00

סה"כ . 01.01

סה"כ  01נגישות
סה"כ אצטדיון עירוני
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

2.00

52.00

4.00

1,700.00

130.00

400.00

2,700.00

17,000.00

3,400.00

6,760.00

1,600.00

5,400.00

34,000.00
51,160.00

51,160.00
51,160.00
קובץ :נגישות פסוטה מאוחד 005/...

גריט מהנדסים יועצים
gritengineers@gmail.com 04-6474440
17/06/2020
דף מס'005 :

נגישות פסוטה מאוחד
מבנה  05מתנ"ס
פרק  01נגישות

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  01נגישות
תת פרק . 01.01
 01.01.0010חניה,
סימון חניות נגישות לפי התקן לרבות סימון
רצפתי והצבת עמוד ושלט עם סמל הנגישות
הבינלאומי )הסימון יבוצע באמצעות צבע
סימון כבישים תקני שיאושר על ידי המתכנן
לפני הביצוע ( .

קומפ'

2.00

1,700.00

3,400.00

 01.01.0020רמפת עליה ניידת תקנית לבמת נאומים עם
שיפוע מקסימלי של .6%

יח'

1.00

1,600.00

1,600.00

 01.01.0040פס מוביל תקני ברוחב  40ס"מ בהתאם לתקן
1918

מטר

27.00

339.00

9,153.00

 01.01.0050משטחי אזהרה לעיוורים וכבדי ראיה במידות
 120/60ס"מ.

יח'

6.00

272.00

1,632.00

 01.01.0060הנגשת מעלית קיימת לרבות כפתורים עם
כיתוב בשפת ברייל וחיווי קולי תקני.

קומפ'

1.00

2,200.00

2,200.00

 01.01.0070אבזור נגישות כללי בשירותים נשים לרבות
ידיות לדלת ,מראה ,ברז נגיש ,ידית קיר וידית
השענה תקניים.

קומפ'

 01.01.0080בניית שירותי גברים באמצעות הורדת מחיצה
בין שני תאים רגילים והפיכתם לתא שירותים
נגיש במידות תקניות לרבות התקנת כיור
ואסלה נגשים.

קומפ'

2.00

1.00

2,700.00

12,000.00

5,400.00

12,000.00

סה"כ . 01.01

35,385.00

סה"כ  01נגישות

35,385.00
35,385.00

סה"כ מתנ"ס
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

קובץ :נגישות פסוטה מאוחד 006/...

גריט מהנדסים יועצים
gritengineers@gmail.com 04-6474440

כתב כמויות )ריכוז(

17/06/2020
דף מס'006 :

נגישות פסוטה מאוחד
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

מבנה  01מבנה מועצה
פרק  01נגישות
תת פרק . 01.01

38,880.00
38,880.00

סה"כ  01נגישות
סה"כ  01מבנה מועצה

38,880.00

מבנה  02בית הקשיש
פרק  01נגישות
תת פרק . 01.01

970.00
970.00

סה"כ  01נגישות
סה"כ  02בית הקשיש

970.00

מבנה  03אולם ספורט
פרק  01נגישות
תת פרק . 01.01

14,284.00
14,284.00

סה"כ  01נגישות
סה"כ  03אולם ספורט

14,284.00

מבנה  04אצטדיון עירוני
פרק  01נגישות
תת פרק . 01.01

51,160.00
51,160.00

סה"כ  01נגישות
סה"כ  04אצטדיון עירוני

51,160.00

מבנה  05מתנ"ס
פרק  01נגישות
תת פרק . 01.01
סה"כ  01נגישות
סה"כ  05מתנ"ס

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

35,385.00
35,385.00
35,385.00

קובץ :נגישות פסוטה מאוחד 007/...

גריט מהנדסים יועצים
gritengineers@gmail.com 04-6474440
17/06/2020
דף מס'007 :

נגישות פסוטה מאוחד

סך הכל
140,679.00

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

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

____________
תאריך
קובץ :נגישות פסוטה מאוחד

