ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ
הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:

כתב כמויות
17/10/2021

פסוטה -שכונת המחצבה

דף מס':

001

מבנה  01מבנה 1
סעיף

תא ור
פרק  01פרק  :02עבודות בטון וקירות
תומכים

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

תת פרק  01.01קירות תומכים
 01.01.0031קירות תומכים  -כובד מבטון ב ,20-בגובה
מעל  4.01מ' ,מורכבים מאבן פראית/אבן לקט.
כולל :עב' חפירה/חציבה ,יסוד ,נקזים ,תפרים,
עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזותוזיון ,מילוי
גרנולרי בגב הקיר ,נקז מבניה יבשה/יריעת
ניקוז ,כיחול וכל יתר העבודות לצורך ביצוע
הקיר כמפורט בתכניות ובמפרט.

מ"ק

1,014.00

540.00

סה"כ  01.01קירות תומכים
סה"כ  01פרק  :02עבודות בטון וקירות תומכים

547,560.00
547,560.00
547,560.00

פרק  02כבישים ופיתוח
תת פרק  02.02עבודות עפר
 02.02.0005חפירה העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים
לאתר שפיכה מאושר.

מ"ק

2,703.00

20.00

54,060.00

 02.02.0030חפירה בכל סוגי קרקע עד  10,000מ"ק.

מ"ק

2,146.00

20.00

42,920.00

 02.02.0180יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד
 40ס"מ בחפירה ו/או מילוי בשכבות )חומר
המילוי כלול במחיר היח'(.

מ"ק

1,800.00

7.00

סה"כ  02.02עבודות עפר

12,600.00
109,580.00

תת פרק  02.03מצעים ומילוי מובא
 02.03.0010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 %100לפי מודיפייד אאשטו.

מ"ק

 02.03.0030מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 15
ס"מ ,לאחר ההידוק מבוקר של  %100לפי
מודיפייד אאשטו.

מ"ק

להעברה בתת פרק 01.02.03
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

480.00

249.00

122.00

122.00

58,560.00

30,378.00

88,938.00
קובץ - 58123 :מבנה 002/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'002 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  01מבנה 1
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

מהעברה

 02.03.0110מילוי מובא מחומר נברר )מצע סוג ג'( ,מפוזר
בשכבות בעובי מקס' של  20ס"מ לאחר
ההידוק בהידוק מבוקר ,לפי הנדרש במפרט
הכללי פרק ) 51המחיר כולל ההידוק( .לרבות
חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

סך הכל
88,938.00

מ"ק

3,500.00

60.00

סה"כ  02.03מצעים ומילוי מובא
סה"כ  02כבישים ופיתוח

210,000.00
298,938.00
408,518.00

956,078.00

סה"כ מבנה 1
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ - 58123 :מבנה 003/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'003 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

תא ור
פרק  02עבודות בטון וקירות תומכים

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

תת פרק  02.01קירות תומכים-כובד
 02.01.0030קירות תומכים  -כובד מבטון ב  , 20-בגובה
עד  4.0מ' ,מורכבים מאבןפראית/אבן לקט.
כולל :עב' חפירה/חציבה ,יסוד ,נקזים,
תפרים ,עיבוד ראשקיר מבטון עם פאזות
וזיון ,מילוי גרנולרי בגב הקיר ,נקז מבניה
יבשה/יריעת ניקוז ,כיחול וכל יתר העבודות
לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכניות ובמפרט
 פרטי קונסטרוקטור וכמויות מדוייקותיתקבלו מקונסטרוקטור

מ"ק

120.00

603.00

סה"כ  02.01קירות תומכים-כובד

72,360.00
72,360.00

תת פרק  02.02קירות תומכים וקירות
גדר-בטון מזויין
 02.02.0010קירות תומכים מבטון מזויין ב  , 30-ללא
חיפוי אבן .כולל עבודות עפר ,בטוןרזה ,יסוד,
נקזים ,תפרים ,זיון הקיר ,מילוי גרנולרי בגב
הקיר וכל העבודותהחומרים הדרושים לצורך
ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות .
פרטי קונסטרוקטור וכמויות מדוייקותיתקבלו מקונסטרוקטור

מ"ק

 02.02.0021קיר ישיבה גדר "ניקיון" בעובי כולל של 40
ס"מ .חיפוי אבן גיר גלילית בעיבוד טלטיש
מסותתת בנדבכים כולל כיחול .סוג הבטון
ב .30-המחיר כולל זיון ,חפירה ליסוד הקיר
ויציקת היסוד ,מילוי חוזר ,ציפוי דו פנים עד
 50ס"מ בצד השני ,תפרים ,נקזים ,גובה
הקיר עד  60ס"מ ויימדד ממפלס קרקע
סופי/מדרכה .הכל לפי פרט אדריכלי D2
פרטי קונסטרוקטור וכמויות מדוייקותיתקבלו מקונסטרוקטור

מטר

25.00

50.00

1,455.00

556.00

סה"כ  02.02קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזויין

36,375.00

27,800.00
64,175.00

תת פרק  02.04חיפויים ונדבכי ראש
)קופינג(
 02.04.0006חיפוי עבור קירות חצרות משק באבן גיר
גלילית מסותתת .כולל רשת זיון מגולוונת,
עיגון ,קשירת אבנים ,כיחול וכל הנדרש על פי
פרט  ,L3פרטי קונסטרוקטור והמפרט
המיוחד

מ "ר

79.00

270.00

להעברה בתת פרק 02.02.04
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

21,330.00

21,330.00

קובץ - 58123 :מבנה 004/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'004 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
21,330.00

 02.04.0036טיח חוץ על שטחים מישוריים ,לרבות:
הרבצה תחתונה ,שכבת טיח מיישרת ושכבת
שליכטה שחורה עבור קירות פנימיים בחצר
תשתיות ובגומחות לארונות חשמל .לפי
הנדרש בפרט  ,L3בתוכניות ובמפרט
המיוחד.

מ "ר

 02.04.0040נדבכי ראש )קופינג( מאבן
נסורה"/חאמי"/פראית ברוחב עד  40ס"מ -
עובי "נראה"  8ס"מ ,עיבוד האבן טלטיש בכל
הפאות הנראות ,כולל כיחול בגוון האבן .הכל
לפי פרט ודרישת האדריכל.

מטר

 02.04.0050חיפוי דו פנים לקירות כובד באבן לקט גיר
גלילית טבעית לפי פרט  D1והמפרט
המיוחד.

מ "ר

80.00

92.00

59.00

157.00

119.00

150.00

סה"כ  02.04חיפויים ונדבכי ראש )קופינג(
סה"כ  02עבודות בטון וקירות תומכים

12,560.00

10,948.00

8,850.00
53,688.00
190,223.00

פרק  08פרק 8
תת פרק  08.01פרק  8.1הכנות לתאורת
חוץ
הכנות לתאורת חוץ
כל המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות.
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד,
ואינו גורע מהמפרט הטכני  08והמפרט
המיוחד למכרז זה.
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד
והסברים מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט
הטכני הרלוונטי למכרז זה.
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין
במכרז ולא ציוד אחר.
מובלים
מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים,
התומכות ,השלות )חבקים( ,קשתות ,תיבות
חיבורים ,תיבות מעבר ,אטמים וכד' ,חבל
משיכה ,סגירת קצוות הצינור ,אספקה,
הובלה ,התקנה ואחריות וכל העבודות
הנדרשות על פי מסמכי החוזה.
להעברה בתת פרק 02.08.01
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ - 58123 :מבנה 005/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'005 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

סך הכל

מהעברה

ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.03.07ולפי
פרט.
 08.01.0102צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  75מ"מ כולל
מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8
מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף
.08.1.021

מטר

200.00

12.00

2,400.00

שרוולים
 08.01.0117שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח
קוטר  110מ"מ דרג  8בעובי דופן  3.2מ"מ
כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות
השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי
סעיף .08.1.021

מטר

50.00

36.00

1,800.00

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים
מחיר תא כולל כל עבודות העפר ,חומרי
ועבודות העזר והלוואי לרבות הזיון ,תקרה,
מכסה מבטון ,שילוט המכסה ,סמל הרשות
טבוע ביציקה ,עוגנים ,ניקוז ,רפידות,
שכבתחצץ ,פתחים עבור צינורות ,כניסות
ויציאות לתא לרבות איטום ,אספקה ,הובלה,
התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות
במסמכי החוזה.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף 08.03.09.02
ולפי פרט.
 08.01.0183תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.1.162בקוטר פנימי 80
ס"מ ועומק  150ס"מ מסגרת ומכסה מסוג
 B125לפי ת"י .489

יח'

 08.01.0199תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  80ס"מ
עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה
עגול יצוק ממתכת  B125לפי ת"י .489

יח'

4.00

4.00

1,800.00

600.00

7,200.00

2,400.00

גומחות בטון עבור חח"י
מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה
מבטון מתחת לגומחה ,הצבה וביסוס
בהתאם לתוכניות ,תאום עם חח"י לפי פרט
מעודכן באתר חח"י ,וכולל את כל עבודות
העפר ,חומרי ועבודות העזר והלוואי,
אספקה ,הובלה ,התקנה ואחריות וכל
העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.
להעברה בתת פרק 02.08.01
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

13,800.00

קובץ - 58123 :מבנה 006/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'006 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

מהעברה

 08.01.0237גומחת בטון מקורה לארון רשת ותקשורת
חח"י במידות פנים  230X55ס"מ וגובה 250
ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.231

סך הכל
13,800.00

יח'

1.00

2,800.00

2,800.00

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי
מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מצע מהודק
בשכבות ,חול לריפוד הכבלים או הצינורות
ולכיסויים ,לרבות שכבות חול בין שכבות
צינורות ,סרטי סימון ,כיסוי התעלה ,הידוק,
החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי
חפירה ו/או חציבה ,מילוי  -לרבות תשלום
למעבדה מאושרת בגין ביצוע בדיקות.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.02.03ולפי
פרט.
 08.01.0258חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל
כל הנדרש לפי סעיף  08.1.252ברוחב 40
ס"מ ועומק  100ס"מ באמצעות כל כלי מכאני
שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים ,בכל סוגי הקרקע.

מטר

 08.01.0348פתיחת מדרכה/שביל עבור הנחת צנרת
לרבות ניסור ,חיתוך ,שבירת אספלט/בטון
בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף
בשטח המדרכה/שביל ,חפירה וחציבה לרבות
עבודת ידיים לעומק עד  150ס"מ ורוחב עד
 60ס"מ ,ריפוד וכיסוי חול ,מילוי החפירה
בשכבות מצע ,תיקון מדרכה/שביל החזרת
המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות
הצנרת.

מטר

 08.01.0351פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות
ניסור ,חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף
בשטח כבישים ,חפירה וחציבה לרבות
בעבודתידיים לעומק עד  150ס"מ וברוחב
עד  60ס"מ ,ריפוד וכיסוי חול ,מילוי החפירה
בשכבות המצע ,תיקון הכביש ,החזרת המצב
לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

מטר

 08.01.0354חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים
מבטון ,כולל חציבת פתח בדופן התא,
החדרת הצנרת ,ביטון ,איטום וכל העבודות
הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

קומפ'

150.00

50.00

20.00

1.00

36.00

100.00

110.00

300.00

5,400.00

5,000.00

2,200.00

300.00

יסודות לעמודי תאורה
להעברה בתת פרק 02.08.01
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

29,500.00

קובץ - 58123 :מבנה 007/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'007 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
29,500.00

מחיר יסוד 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.
מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון
יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס קונסטרוקטור
מטעם הקבלן ועל חשבונו ,בהתאם לסוג
האדמה ,מיקום ,ומשקל הפועל על העמוד.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  08.06.02ולפי
פרט.
 08.01.0378יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף
 08.1.360בגובה  9-10מ' יצוק מבטון ב30 -
במידות  80/80/160ס"מ.

קומפ'

 08.01.0387תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים
בין עירוניים או בגינון עבור קיטום שפות
היסוד ,הסינור וצביעת היסוד והסינור
לעמודים צבועים בגוון העמוד או בגוון
אחרלפי דרישת המזמין.

יח'

6.00

6.00

1,100.00

40.00

6,600.00

240.00

תאורה זמנית
 08.01.0393אספקה ,התקנה ,חיבור )לרבות למקור
הזנה( ,הפעלה ואחזקת תאורה זמנית על
עמודי עץ ,תשלום השימוש עבור שדה/לילה
קומפלט )יסוד בטון ,עמוד ,עוגנים ,עמוד
תמך ,זרועות,כבלים ,פנסים ,קופסאות
אבטחה ,כבלי הזנה ,כבל הזנה עילי עם תיל
נושא מפלדה עד העמוד הבא( ,הציוד
בבעלות הקבלן.

יח'

 08.01.0396תחזוקת התאורה הזמנית במשך כל תקופת
פעילותה עד  24חודש כולל :תחזוקת לוח
החשמל הזמני ,הפנסים ,הנורות ,הזרועות,
כבלי ההזנה וכל הציוד הדרוש להפעלתה
התקינה והמושלמת של התאורה הזמנית
המחיר לפי יום הפעלה המדידה לפי שדה.

יח'

2,160.00

2,160.00

13.00

9.00

להעברה בתת פרק 02.08.01
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

28,080.00

19,440.00

83,860.00

קובץ - 58123 :מבנה 008/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'008 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
83,860.00

 08.01.0399בדיקת המתקן החשמלי לתאורה זמנית על
ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך ,כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור
הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק
החשמל ,לרבות מסירת תעודת רישום
ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה
ואישור לחיבור המתקן למתח.

קומפ'

1.00

1,700.00

1,700.00

 08.01.0405פירוק שדה תאורה זמנית וסילוקו מאתר
העבודה ,למחסני הקבלן .המדידה לפי שדה.

יח'

6.00

235.00

1,410.00

עבודות פירוק וחיבורים
העבודות יבוצעו בתאום עם הרשות
המקומית ולפי כל כללי הבטיחות הנדרשים
כולל ניתוק מהמתח ,הפירוק יכלול את
העמוד ,הפנסים ,הזרועות ,וכל ציוד המותקן
על העמוד,הציוד שפורק יובל למקום שיורה
המפקח.
 08.01.0456פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים,
הוצאתו והעברתו לאתר איסוף פסולת
המאושר ע''י הרשויות המוסמכות ,לפי
הנחיית המפקח ,כולל החזרת פני השטח
לקדמותם במילוימצע סוג א' מהודק בשכבות
לרבות תיקון אספלט ו/או ריצוף.

קומפ'

 08.01.0465פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 9-12
מ' ,כולל זרועות ,פנסים וכל מרכיביו ,כולל
פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם,
והעברתו למקום שיורה המפקח.

קומפ'

 08.01.0495התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת
הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים לרבות
חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד ,חדירה
ליסוד ,הכנסת שרוול שרשורי  80מ"מ קוטר
ביסוד ,החלפת מגש ,תוספת מאמ"ת תלת
פאזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן
יותר ,חיווט ,מופות ,סופיות ,חיבור מוליך
הארקה ,תיקוני בטון והחזרת המצב
לקדמותו.

קומפ'

1.00

1.00

1.00

260.00

800.00

440.00

סה"כ  08.01פרק  8.1הכנות לתאורת חוץ

260.00

800.00

440.00
88,470.00

תת פרק  08.02פרק  8.2עמודים וזרועות
לתאורת חוץ
כל המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות.
להעברה בתת פרק 02.08.02
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ - 58123 :מבנה 009/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'009 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

סך הכל

מהעברה

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד,
ואינו גורע מהמפרט הטכני  08והמפרט
המיוחד למכרז זה.
השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד
והסברים מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט
הטכני הרלוונטי למכרז זה.
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין
במכרז ולא ציוד אחר.
חלה חובה על הקבלן להציג תעודת C.O.C
מטעם היצרן וחתומה על ידו ,על כל משלוח
של ציוד כנדרש במפרט הטכני.
כולל הטבעת מספר של מכון התקנים
מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין
לוח הבסיס לפני היסוד ,הכנות וחיזוקים
לזרוע ולגוף התאורה ,צביעה ,שילוט ,פיזור
העמודים בשטח ,הצבת העמוד ,פילוס.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף 08.06.02.01
ולפי פרט.
עמוד תאורה )ת"י  (812בחתך קוני עגול,
קוטר עליון  76מ"מ עשוי מפלדה טבול באבץ
חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,פתח לדלת ,מגש
אבזרים בתוך העמוד ,דלת וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע
בראשו ,עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.
 08.02.0063עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה
כולל כל הנדרש לפי סעיף  08.2.042באורך
 10מ'.

קומפ'

6.00

4,100.00

24,600.00

זרועות פלדה לעמודי תאורה
זרוע )ת"י  (812קשתית קונית עשויה מברזל
מגולוון בקוטר מותאמת לעמוד ולגוף
התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף
התאורה כולל צביעה ,חיזוקים מגולוונים
לעמוד ,בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף 08.06.05.01
ולפי פרט.
להעברה בתת פרק 02.08.02
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

24,600.00

קובץ - 58123 :מבנה 010/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'010 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
24,600.00

 08.02.0357זרוע יחידה באורך  150ס"מ עשויה מפלדה
כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348

קומפ'

5.00

400.00

2,000.00

 08.02.0366זרוע כפולה באורך  150ס"מ עשויה מפלדה
כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348

קומפ'

1.00

570.00

570.00

 08.02.0462גומחת בטון מזויין במידות פנים
 100/40/210ס"מ ,לרבות גג ,מעברים,
חפירה וביסוס

קומפ'

7.00

1,500.00

סה"כ  08.02פרק  8.2עמודים וזרועות לתאורת חוץ

10,500.00
37,670.00

תת פרק  08.03פרק  8.3אבזירי תאורה
כל המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד,
ואינו גורע מהמפרט הבין משרדי למתקני
חשמל  ,08ת"י  ,20מפרט טכני ליישום
תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים
פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד
והסברים מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט
הטכני הרלוונטי למכרז זה.
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין
במכרז ולא ציוד אחר.
 08.03.0015תוספת מחיר לגוף תאורה מכל סוג עבור
רשת הגנה אורגינלית מפלדה מגולוונת,
לרבות כל חומרי עזר.

יח'

6.00

150.00

900.00

מגשים
מגש מחומר פלסטי כבה מאליו ,כולל
מהדקים דגם  BC2ו BC3 -תוצרת
 SOGEXIאו ש"ע מאושר ,לכבלים בחתך עד
 35ממ"ר ,כולל פסים למבטיחים חצי אוטומט
ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
קוטבי  ,10KA ,2X10ACכיסוי )מבטח נפרד
עבור כל ג.ת( וכולל כבלים בין המגש לג.ת
ולבית התקע ,בורג הארקה וחיבורי הארקות.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף 08.09.02.07
ולפי פרט.

להעברה בתת פרק 02.08.03
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

900.00

קובץ - 58123 :מבנה 011/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'011 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
900.00

 08.03.0042מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל
הנדרש לפי סעיף 08.3.036

קומפ'

5.00

250.00

1,250.00

 08.03.0045מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל
הנדרש לפי סעיף 08.3.036

קומפ'

1.00

320.00

320.00

כבלים נחושת
כבל מטיפוס  N2XYכולל השחלה בצינור או
הנחה בתעלה ,התחברות בתוך אבזר או לוח
או עמוד או מרכזיה ,מהדקים למיניהם ,נעלי
כבל ,חיזוקים ,חיבורים בשני הקצוות ,סימון
לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי הכבל.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  .08.04.06ולפי
פרט.
 08.03.0126כבל מטיפוס  N2XYבחתך  5X16ממ"ר כולל
כל הנדרש לפי סעיף  08.3.057כולל סופיות
מפצלות מתכווצות )"כפפות"(.

מטר

200.00

47.00

9,400.00

הארקה
מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח
בחפירה בקרקע ו/או מושחל בצינורות
שפורטו בנפרד ,כולל חיבורו ,כולל חדירה
לעמודים וכל החומרים וכל העבודות
הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם ,לפי
סוגו .
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  .08.05.02ולפי
פרט
 08.03.0336מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך
 35ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף
08.3.327

מטר

200.00

26.00

5,200.00

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית
ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה אנכית
בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה
בטון  B125לפי ת.י  ,489מוליך הארקה
מנחושת  50ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה
לבין תיל הארקה או תיל אפס או תיל הארקה
ברשת עילית ,חצץ בתחתית הבריכה שילוט
וצביעה.
ביצוע לפי מפרט  08סעיף  .08.05.01ולפי
פרט
להעברה בתת פרק 02.08.03
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

17,070.00

קובץ - 58123 :מבנה 012/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'012 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
17,070.00

 08.03.0387אלקטרודת הארקה בקוטר  19מ"מ ובאורך
של  3מ' תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת
בטון טרומית בקוטר  40ס"מ ובעומק 60
ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.381

קומפ'

 08.03.0411פס הארקות עשוי נחושת במידות  40X4מ"מ
עם  7ברגי חיבור לפחות ואומי פרפר ,כולל
קופסת  CIמתאימה עם יציאות אנטיגרונים
והתקנה מושלמת.

קומפ'

2.00

6.00

799.00

280.00

1,598.00

1,680.00

שונות
 08.03.0444כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי
מאור בערוגות שצפים ,אי תנועה ואשר
בסיסם בולט  15ס"מ מעל פני האדמה
הגננית  .הכסוי יהיה עגול או מרובע לפי
הנחיות אדריכל הנוף וצבע בתנור בצבע
העמוד הכסוי חייב לכסות את כל  4ברגי
היסוד כולל גובהם מעל פני היס.

קומפ'

 08.03.0447חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין
 IP54לרבות תוספת מפסק זרם חצי
אוטמטי דו קוטבי  16אמפר  10ק"א בעל
מודול אחד על מגש אביזרים וכבל חיבור
 3X25 N.2XYממ"ר מהמגש ועד לבית תקע
לרבות איטום אזור החיבור ע"י סיליקון
למניעת חדירת מי גשם.

קומפ'

 08.03.0459בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק
המאושר ע"י משהב"ש והנפקת דו"ח על
עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

קומפ'

 08.03.0465בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס
חשמל בודק מוסמך ,כולל תיקון הליקויים
במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק
לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל
ובהתאם לנדרשבמפרט ,לרבות מסירת
תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם
תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן
למתח.

קומפ'

6.00

3.00

1.00

1.00

213.00

133.00

2,663.00

1,000.00

סה"כ  08.03פרק  8.3אבזירי תאורה

1,278.00

399.00

2,663.00

1,000.00
25,688.00

ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ - 58123 :מבנה 013/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'013 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

תא ור
תת פרק  08.04פרק  8.4גופי תאורה

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד,
ואינו גורע מהמפרט הבין משרדי למתקני
חשמל  ,08ת"י  ,20מפרט טכני ליישום
תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים
פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד
והסברים מפורטים יותר ,ראה פירוט במפרט
הטכני הרלוונטי למכרז זה.
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין
במכרז ולא ציוד אחר.
חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח
מיצרן/יבואן גופי התאורה המעידים על
רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז
זה כולל תעודת בדיקה של מכון התקנים
לגופים המסופקים ותעודת  C.O.Cו-
.C.O.T
גופי תאורה לתאורת חוץ
מחיר גוף התאורה כולל אספקה ,התקנה,
אחריות וכולל כבל  3X2.5ממ"ר לחיבור
מהמגש ועד לפנס ,וכל האביזרים הדרושים
להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.
גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה
בעלי תעודת הסמכה הרשומים במאגר
משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה
המתעדכנת באתר המשרד.
 08.04.0138גוף תאורת כבישים ורחובות לד 76-102W
דוגמת  ITALO 1 4Mמתוצרת AEC
המשווק ע"י ש.מ.יוניברס ,או ש"ע מאושר
וכולל כל הנדרש לפי סעיף .08.04.018

יח'

7.00

2,200.00

סה"כ  08.04פרק  8.4גופי תאורה

15,400.00
15,400.00

תת פרק  08.07פרק  8.7עבודות לחברת
ח שמ ל
העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של
חח"י ,על הקבלן להתעדכן בנתונים הנדרשים
עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.העבודה
תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י ,על
הקבלן להתעדכן בנתונים הנדרשים עם מח'
החל"ב והרשת של חח"י.
להעברה בתת פרק 02.08.07
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ - 58123 :מבנה 014/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'014 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

סך הכל

מהעברה

מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת.
כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי
יחידה.
עבודות חח"י
 08.07.0018שרוול מצינור פי.וי.סי .קשיח בחפירה מוכנה
עבור כבלים של חח"י הצינור בקוטר 6
אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל
 7.7מ"מ כולל חוט משיכה מנילון  8מ"מ
וסרט סימון תקני )סעיף זה יופעל במידה
וחח"י לא מספקת צנרת(.

מטר

 08.07.0045חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או
לצינורות בידיים ו/או בכלים כולל ריפוד וכסוי
חול ,מילוי התעלה ,החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 140
ס"מ ורוחב ל 5-צינורות בקוטר " 6מונחים
בשכבה אחת המחיר ללא צינור.

מטר

 08.07.0090הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי .קשיח
בחפירה מוכנה עבור כבלים של חברת
חשמל .הצינור בקוטר של  6אינץ ,כולל
הובלה ממחסני חב' חשמל ,חוט משיכה
מניילון 8מ"מ וסרט סימון תקני ,לפי מפרט
 08סעיף  08.03.07לפי פרט.

מטר

100.00

50.00

100.00

62.00

58.00

12.00

סה"כ  08.07פרק  8.7עבודות לחברת חשמל

6,200.00

2,900.00

1,200.00
10,300.00

תת פרק  08.08פרק  8.8עבודות
לתקשורת לחברת בזק
עבודות תקשורת לבזק -צירים ראשיים
ומשניים כולל תצפית לפי סטנדרטים של
חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות
ותקשורת פרקים  1070עד  1081וכן מפרט
 08של הועדה הבין משרדית.
כל הסעיפים כוללים אספקה ,הובלה,
התקנה ,הפעלה ואחריות.
העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של
חברת בזק.
פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי ,התאום
באחריות הקבלן לרבות תשלום בגין ימי
הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה.

להעברה בתת פרק 02.08.08
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ - 58123 :מבנה 015/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'015 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

סך הכל

מהעברה

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי ואינו
גורע מהמצויין במפרט הטכני של בזק.
בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה
משמעותה חפירה/או חציבה בכלים או
בידיים וללא תשלום תוספת כספית בגין
חציבה או חפירת ידיים.
 08.08.0036חפירת תעלה להנחת עד  4קנים בקוטר 110
מ"מ )" (4מ  P.V.C -קשיח לרבות חוט
משיכה כנדרש בעומק עד  120ס"מ לרבות
התמוכות )ספייסרים( ,ריפוד חול ומילוי חול
של  30ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני
הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק
 ,1070ומפרט  08סעיפים 08.02.03-04 -
ולפי פרט בצוע.

מטר

 08.08.0087צינור קשיח בקוטר " 110 4מ"מ  P.V.Cלפי
ת"י  61386סטנדרט חברת הבזק כולל כל
חומרי החיבור האטמים התמוכות
)ספייסרים( לרבות חוט משיכה פוליפרופילן
בקוטר  8מ"מ מונח בחפירה מוכנה הכל לפי
מפרט מיוחד של בזק פרק  1072ופרט
ביצוע.

מטר

100.00

200.00

54.00

22.00

סה"כ  08.08פרק  8.8עבודות לתקשורת לחברת בזק
סה"כ  08פרק 8

5,400.00

4,400.00
9,800.00
187,328.00

פרק  44גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
תת פרק  44.01גדרות ומעקות מפרופילי
פלד ה
 44.01.0010מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת
וצבועה בתנור גובה  110ס"מ עד  120ס"מ,
כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות .

מטר

 44.01.0020גדר סבכה מעוצבת בגובה  1.20מ' מגולוונת
וצבועה בתנור לפי פרט מעוגנת על ראש קיר
או יסודות באדמה  /רצפת בטון .

יח'

 44.01.0080מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר  40מ"מ,
מגולוון וצבוע בתנור ,כולל עמודים אנכיים כל
 1.5מ' לכל היותר ,עיגון וביטון וחיבור
לקירות לפי פרט אדריכלי .וכל המפורט
בפרט  E2ובמפרט המיוחד.

מטר

260.00

250.00

4.00

345.00

395.10

177.80

סה"כ  44.01גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
סה"כ  44גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

89,700.00

98,775.00

711.20
189,186.20
189,186.20

ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ - 58123 :מבנה 016/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'016 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

תא ור
פרק  51כבישים ופיתוח

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק
שונות
 51.01.0012תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג
שהוא במטמנה  50-90ש"ח/מ"ק להחלטת
המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים.
לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר
ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות
המקומית.

מ"ק

700.00

50.00

35,000.00

 51.01.0130פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .

יח'

65.00

12.00

780.00

 51.01.0190התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל
קוטר שהוא ,כולל פירוק תקרה.

יח'

2.00

461.10

922.20

 51.01.0330ניסור אספלט ברוחב עד  50ס"מ לצורך
התחברות ,בכל עובי שיידרש.

מטר

20.00

15.00

300.00

 51.01.0420פירוק תא קליטה בודד )כולל אבן קולטת(
לרבות פינוי וסילוק ,איטום הצינור ומילוי
הבור הנוצר בתערובת ) CLSMבחנ"מ בעל
חוזק גבוה( .

יח'

2.00

302.00

604.00

 51.01.0430פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק,כולל
איטום הצינור ומילוי הבור הנוצר בתערובת
) CLSMבחנ"מ בעל חוזק גבוה( .

יח'

4.00

588.00

2,352.00

 51.01.0470פירוק והריסות קירות כובד מבטון לא מזוין
והיסודות ,לרבות פינוי וסילוק.

מ"ק

2.50

64.20

160.50
40,118.70

סה"כ  51.01עבודות הכנה ופירוק שונות

תת פרק  51.02עבודות עפר
 51.02.0060חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד
 10,000מ"ק.

מ"ק

2,053.00

25.50

52,351.50

 51.02.0160הידוק שטחים )שתית( בבקרה מלאה לאחר
חפירה/חישוף

מ "ר

670.00

2.70

1,809.00

 51.02.0260טיפול בחומר חפור/חצוב ,לצורך שימוש חוזר
כמילוי באתר ,כולל מילוי וניפוי ,גריסה,
הפרדת פסולת )אם ישנה( והתאמתו לחומר
נברר ,או לדרישת המפרט המיוחד ,לרבות
איחסונו ,העמסתו ,הובלתו משטחי
החפירה/גריסה לאיזור המילוי ,פיזור והידוק
מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד
 20ס"מ .ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

מ"ק

497.00

21.00

סה"כ  51.02עבודות עפר

10,437.00
64,597.50

ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ - 58123 :מבנה 017/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'017 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
סעיף

תא ור
תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא

 51.03.0010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 %100לפי מודיפייד אאשטו.

יחידה

מ"ק

כמות

110.00

מחיר

122.00

סה"כ  51.03מצעים ומילוי מובא

סך הכל

13,420.00
13,420.00

תת פרק  51.06עבודות תיעול וניקוז
 51.06.0036צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  40ס"מ
דרג  5בעומק עד  2.0מ'.

יח'

 51.06.0116צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  60ס"מ
דרג  5בעומק עד  2.0מ'.

יח'

 51.06.0532שוחה מלבנית במידות פנים  120/100ס"מ,
עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר  60ס"מ40 ,
טון ממין  ,D400בעומק מעל  1.75מ' ועד
 2.25מ'.

קומפ'

 51.06.0668קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים
 48/78בגובה  65ס"מ כדוגמת  MD-2של
וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית
 C250מברזל כבדה או חומרים מרוכבים
בכפוף לדרישות ת"י .489

יח'

 51.06.0676קולטן ראשי בינוני צמוד לאבן שפה במידות
פנים  48/78בגובה  110ס"מ עם חור לצינור
 40מבטון כדוגמת  MD-6של וולפמן או ש"ע
כולל מסגרת ורשת תיקנית C250
מברזלכבדה או חומרים מרוכבים בכפוף
לדרישות ת"י .489

יח'

 51.06.0680קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה
במידות פנים  37/76בגובה  110ס"מ עם
חור לצינור  40מבטון דוגמת  MD-21של
וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית
 C250מברזל כבדה או חומרים מרוכבים
בכפוף לדרישות ת"י .489

יח'

 51.06.0684קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים
 37/76בגובה  65ס"מ כדוגמת  MD-22של
וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית
C250מברזל כבדה או חומרים מרוכבים
בכפוף לדרישות ת"י .489

יח'

15.00

78.00

4.00

4.00

3.00

1.00

1.00

403.90

732.20

6,050.00

1,686.10

1,819.80

1,775.00

1,597.20

סה"כ  51.06עבודות תיעול וניקוז
סה"כ  51כבישים ופיתוח

6,058.50

57,111.60

24,200.00

6,744.40

5,459.40

1,775.00

1,597.20
102,946.10
221,082.30

ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ - 58123 :מבנה 018/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'018 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  02מבנה 2
תא ור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  53חריגים
תת פרק  53.01צבע חוץ על טיח  ,בטון
וגבס
 53.01.0001צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ חלק
במריחה או בהתזה )כושר כיסוי 11-12
מ"ר/ליטר( ,לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר"
ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

מ "ר

 53.01.0010הריסת מבנה בן קומה אחת בשלמות ,עשיו
בלוקים ובטון )לרבות תקרת בטון( ,ריק
מתכולה ,לרבות הריסת יסודות ,בשטח כולל
מעל  20מ"ר ועוד  30מ"ר

מ "ר

80.00

25.00

34.90

400.00

סה"כ  53.01צבע חוץ על טיח  ,בטון וגבס
סה"כ  53חריגים

2,792.00

10,000.00
12,792.00
12,792.00

800,611.50

סה"כ מבנה 2
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2
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דף מס'019 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  03מבנה 3
סעיף

תא ור
פרק  40פיתוח האתר

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

תת פרק  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות
 40.01.0070מדרגות נגישות דוגמת מדרגה גושנית
מישושית מק"ט  1552515תוצרת איטונג או
מדרגה נגישה מק"ט  4017תוצרת אקרשטיין
או  8 MAתוצרת וולפמן או ש"ע בגוון כלשהו
לרבות ,גימור אקרסטון\כורכרית בעיבוד
כלשהו.

מטר

6.00

266.60

1,599.60

 40.01.0230יצוף באבנים משתלבות בעובי 7ס"מ ,בגוונים
לרבות לבן מסוג "טרנטומסותתת" או ש"ע,
לפי תכנית

מ "ר

6.00

141.70

850.20

 40.01.0270ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ,גמר
צבעוני מסוג "יפו" או ש"ע.

מ "ר

830.00

102.10

84,743.00

 40.01.0300ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ,
בגוונים מסוג "אקרסטון סיטי" או ש"ע
במידות20/20, 10/20, 15/15, 10/10, :
 30/30 15/30,ס"מ .

מ "ר

 40.01.0310תוספת ל"אקרסטון" עבור ריצוף בגוונים ירוק,
כחול ,וכחול משובץ.

מ "ר

 40.01.0400ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ מסוג
אבן סימון לעיוורים ,בגוון עם צבע )עם
בליטות( בהנמכת ריצוף במעברי חציה,
ברוחב  60ס"מ במידות  20/20/6ס"מ לרבות
יס ו ד .

מ "ר

 40.01.0410אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים
 20/20/6ס"מ לרבות גוון לבן כדוגמת
אקרשטיין או ש"ע.

מ "ר

 40.01.0520אבן שפה טרומה פינתית חיצונית מעוגלת
 90מעלות במידות חתך  20/25ס"מ עם
ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של
אקרשטיין או ש"ע

יח'

 40.01.0530אבן שפה טרומה פינתית פנימית מעוגלת
 90מעלות במידות חתך  20/25ס"מ עם
ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של
אקרשטיין או ש"ע

יח'

 40.01.0550אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר
חציה ללא פזה במידות  20/25/50ס"מ עם
ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של
אקרשטיין או ש"ע

יח'

430.00

430.00

10.00

4.00

10.00

14.00

24.00

132.90

28.20

140.80

271.00

125.00

125.00

90.00

להעברה בתת פרק 03.40.01
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
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57,147.00

12,126.00

1,408.00

1,084.00

1,250.00

1,750.00

2,160.00

164,117.80
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דף מס'020 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  03מבנה 3
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
164,117.80

 40.01.0560אבן עליה לרכב במידות במידות 50/40/18
עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש
של אקרשטיין או ש"ע

יח'

 40.01.0570ראש קצה אי תנועה מבטון ב 30-כולל
אספקה וסידור הזיון יריעות פוליאתילן
מתחת ,והחלקת פני הבטון .רדיוס אי
מקסימלי  1.5מ'.

יח'

 40.01.0640אבן שפה טרומה באורך  1מ' במידות
 30/100/15 , 25/100/17ס"מ) ,כנ"ל(.
המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.

יח'

 40.01.0660אבן שפה טרומה באורך  1/4מ' לאי תנועה
במידות  23/25/23ס"מ .המחיר כולל יסוד
ומשענת בטון.

יח'

 40.01.0670אבן שפה טרומה באורך  1/2מ' לאי תנועה
במידות  23/50/23ס"מ .המחיר כולל יסוד
ומשענת בטון.

יח'

24.00

2.00

280.00

6.00

20.00

125.00

373.10

70.00

96.80

69.50

3,000.00

746.20

19,600.00

580.80

1,390.00

 40.01.0710אבן גן מעוגלת טרומה במידות 10/100/20
ס"מ בגוון אפור .המחיר כולל יסוד ומשענת
בטון.

מטר

250.00

53.70

13,425.00

 40.01.0730תוספת לאבן גן מכל הסוגים עבור צבע.

מטר

250.00

5.30

1,325.00

 40.01.0810תיחום גומה לעץ מרובע במידות ,120/120
בגוון צבע עשוי מ 4 -אבנים טרומיות קוטר
פנימי  100ס"מ.

יח'

3.00

532.40

סה"כ  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות
סה"כ  40פיתוח האתר

1,597.20
205,782.00
205,782.00

פרק  41עבודות גינון
תת פרק  41.01אדמת גן וחיפוי קרקע
 41.01.0011קומפוסט לשטחים מעל  250מ"ר בכמות של
כ 20-מ"ק לדונם

מ"ק

11.00

200.00

2,200.00

 41.01.0013אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר
בדיקת קרקע לרבות פיזור בשטח )עבור
כמות מעל  15מ"ק(

מ"ק

180.00

53.00

9,540.00

 41.01.0090שבבי עצים כולל פיזור ויישור בשכבה של 10
ס"מ.

מ "ר

20.00

25.00

500.00
12,240.00

סה"כ  41.01אדמת גן וחיפוי קרקע

ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
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דף מס'021 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  03מבנה 3
סעיף

תא ור
תת פרק  41.02צנרת השקיה

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם
חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל
החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע
העבודה ,מחברים ,מחברי  Tוכו' ,כל חיבורי
הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו
במצמד ולא באביזרי שן.
 41.02.0015צינור פוליאתילן בקוטר  16מ"מ דרג . 4

מטר

50.00

4.50

225.00

 41.02.0065צינור פוליאתילן בקוטר  25מ"מ דרג . 6

מטר

175.00

11.00

1,925.00

 41.02.0070צינור פוליאתילן בקוטר  32מ"מ דרג . 6

מטר

250.00

12.00

3,000.00

 41.02.0144טפטוף חום  16מ"מ מווסת רע"מ נטפים או
נען דן או ש"ע 1.6-2.3 ,ל"ש כל  0.5 -1מ' ,
כולל מייצבים כל  2מ' לקרקע.

מטר

550.00

3.50

1,925.00

 41.02.0160טבעת מצינור  16מ"מ עם  10טפטפות.

יח'

44.00

53.00

2,332.00

מחירי השרוולים כוללים חפירה ,הטמנת
השרוול ,כיסוי בחול וסגירה.
 41.02.0230שרוול  .P.V.Cבקוטר " 2או  50מ"מ בדרג
.12.5

מטר

65.00

30.00

1,950.00

 41.02.0235שרוול  .P.V.Cבקוטר " 4או  110מ"מ בדרג
.12.5

מטר

290.00

45.00

13,050.00

 41.02.0525שוחת אביזרים מבטון בקוטר  60ס"מ כולל
מכסה עם כיתוב השקייה.

קומפ'

4.00

1,250.00

סה"כ  41.02צנרת השקיה

5,000.00
29,407.00

תת פרק  41.03גינון ונטיעה
 41.03.0040הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה ,כולל חריש
לעומק  25ס"מ ,תיחוח ויישור ,המחיר כולל כל
הנדרש לביצוע העבודה כגון :שימוש בכלים
מכניים וכו'.

מ "ר

430.00

4.50

1,935.00

 41.03.0100אספקה ונטיעה של צמחים ,גודל  ,3מיכל
בנפח  1ליטר ,שקיות גידול.

יח'

265.00

8.00

2,120.00

 41.03.0105אספקה ונטיעה של ערערים ,גודל  , 3מיכל
בנפח  1ליטר ,שקיות גידול.

יח'

15.00

10.00

150.00

 41.03.0110אספקה ונטיעה של צמחים ,גודל  ,4מיכל
בנפח  1ליטר ,שקיות גידול.

יח'

265.00

16.00

4,240.00

להעברה בתת פרק 03.41.03
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8,445.00
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דף מס'022 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  03מבנה 3
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
8,445.00

 41.03.0160אספקה ונטיעת עצים גודל  -8קוטר גזע 40
מ"מ מדוד  20ס"מ במעלה הגזע מהקרקע,
גובה מינימלי  3מ' ,מפותח ויפה ,מינימום 2
ענפי שלד .ממיכל בנפח  50ליטר לפחות ,או
מהקרקע באותו מחיר.

יח'

 41.03.0280ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים.
הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט הכללי
)הספר הכחול(.

מ "ר

 41.03.0290מגביל שורשים גובה  100ס"מ קוטר 100
ס"מ עשוי מפוליפרופילן כולל עטיפת חצץ
לכל האביזרים הנדרשים להתקנה ולפי פרט.

יח'

50.00

1,800.00

25.00

300.00

2.00

220.00

סה"כ  41.03גינון ונטיעה
סה"כ  41עבודות גינון

15,000.00

3,600.00

5,500.00
32,545.00
74,192.00

פרק  42ריהוט חוץ
תת פרק  42.02ספסלים ומערכות ישיבה
 42.02.0040ספסל גן במידות  76/195ס"מ עם בסיס יצקת
ברזל ושלבי עץ מעוצב וצבוע.

יח'

4.00

1,100.00

סה"כ  42.02ספסלים ומערכות ישיבה

4,400.00
4,400.00

תת פרק  42.04פרק 42.4
 42.04.0040אשפתון עשוי עץ ובטון קוטר  45ס"מ בגובה
 65ס"מ או מרובע ,מעטפת מעץ מטופל ,מיכל
מפח מגולוון ומכסה ניירוסטה.

יח'

3.00

1,144.00

סה"כ  42.04פרק 42.4
סה"כ  42ריהוט חוץ

3,432.00
3,432.00
7,832.00

פרק  51כבישים ופיתוח
תת פרק  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי
דרך
 51.09.0030אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי
דרך מסוג עירוני.

יח'

8.00

174.20

1,393.60

 51.09.0040אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני
ללא עמוד.

יח'

5.00

135.50

677.50

 51.09.0050צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  10עד
 15ס"מ ,בצבע לבן/צהוב/כתום) .מדידה לפי
צביעה נטו(.

מטר

180.00

2.60

להעברה בתת פרק 03.51.09
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דף מס'023 :

פסוטה -שכונת המחצבה
מבנה  03מבנה 3
סעיף

יחידה

תא ור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
2,539.10

 51.09.0070צביעת מעברי חציה ,קו עצירה או אחרים,
ברוחב  30ס"מ ומעלה בצבע לבן/צהוב/כתום
מלא )מדידה לפי צביעה נטו(.

מ "ר

50.00

22.00

1,100.00

 51.09.0138מעקה הגנה להולכי רגל דגם אורלי או שוו"ע
ע"פ בחירת הרשות המקומית.

מטר

40.00

225.00

9,000.00
12,639.10
12,639.10

סה"כ  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך
סה"כ  51כבישים ופיתוח

פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות
במיסעות ומדרכות
 52.01.0190תא"צ  19בעובי  5ס"מ עם אגרגט גס
.PG68-10
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן

מ "ר

1,200.00

35.30

42,360.00

 52.01.0200תא"צ  19בעובי  5ס"מ עם אגרגט גס
.PG70-10
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן

מ "ר

1,200.00

35.30

42,360.00
84,720.00

סה"כ  52.01שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

תת פרק  52.02שונות
 52.02.0010ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.8-1.2ליטר/מ''ר

מ "ר

1,200.00

1.60

1,920.00

 52.02.0025ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור
של  0.5ליטר/מ''ר

מ "ר

1,200.00

1.50

1,800.00
3,720.00
88,440.00

סה"כ  52.02שונות
סה"כ  52עבודות אספלט

פרק  53חריגים
תת פרק  53.02תמרורים
 53.02.0010מראות פנורמית אקריליות לצמתים בעלי
שדה ראיה מוגבל ,תוצרת אירופאית ,קוטר
 80ס"מ עם תושבת לעמוד קוטר "2"-3
כולל עמוד מתכת בקוטר " ,4בגובה עד  3.5מ'
ועבודות התקנה

יח'

3.00

963.00

סה"כ  53.02תמרורים
סה"כ  53חריגים

2,889.00
2,889.00
2,889.00

391,774.10

סה"כ מבנה 3
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כתב כמויות )ריכוז(
17/10/2021

פסוטה -שכונת המחצבה

דף מס':
סך תת פרק

סך פר ק

024

סך מבנה

מבנה  01מבנה 1
פרק  01פרק  :02עבודות בטון וקירות תומכים
תת פרק  01.01קירות תומכים

547,560.00
547,560.00

סה"כ  01פרק  :02עבודות בטון וקירות תומכים
פרק  02כבישים ופיתוח
תת פרק  02.02עבודות עפר

109,580.00

תת פרק  02.03מצעים ומילוי מובא

298,938.00
408,518.00

סה"כ  02כבישים ופיתוח
סה"כ  01מבנה 1

956,078.00

מבנה  02מבנה 2
פרק  02עבודות בטון וקירות תומכים
תת פרק  02.01קירות תומכים-כובד

72,360.00

תת פרק  02.02קירות תומכים וקירות גדר-בטון
מזויין

64,175.00

תת פרק  02.04חיפויים ונדבכי ראש )קופינג(

53,688.00
190,223.00

סה"כ  02עבודות בטון וקירות תומכים
פרק  08פרק 8
תת פרק  08.01פרק  8.1הכנות לתאורת חוץ

88,470.00

תת פרק  08.02פרק  8.2עמודים וזרועות לתאורת
חוץ

37,670.00

תת פרק  08.03פרק  8.3אבזירי תאורה

25,688.00

תת פרק  08.04פרק  8.4גופי תאורה

15,400.00

תת פרק  08.07פרק  8.7עבודות לחברת חשמל

10,300.00
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הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ - 58123 :מבנה 025/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'025 :

פסוטה -שכונת המחצבה
סך תת פרק
תת פרק  08.08פרק  8.8עבודות לתקשורת לחברת 9,800.00
בזק
סה"כ  08פרק 8

סך מבנה

סך פר ק

187,328.00

פרק  44גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
תת פרק  44.01גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

189,186.20
189,186.20

סה"כ  44גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
פרק  51כבישים ופיתוח
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק שונות

40,118.70

תת פרק  51.02עבודות עפר

64,597.50

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא

13,420.00

תת פרק  51.06עבודות תיעול וניקוז

102,946.10
221,082.30

סה"כ  51כבישים ופיתוח
פרק  53חריגים
תת פרק  53.01צבע חוץ על טיח  ,בטון וגבס

12,792.00
12,792.00

סה"כ  53חריגים
סה"כ  02מבנה 2

800,611.50

מבנה  03מבנה 3
פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות

205,782.00
205,782.00

סה"כ  40פיתוח האתר
פרק  41עבודות גינון
תת פרק  41.01אדמת גן וחיפוי קרקע

12,240.00

תת פרק  41.02צנרת השקיה

29,407.00

תת פרק  41.03גינון ונטיעה

32,545.00

סה"כ  41עבודות גינון

74,192.00

ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ - 58123 :מבנה 026/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'026 :

פסוטה -שכונת המחצבה
סך תת פרק

סך מבנה

סך פר ק

פרק  42ריהוט חוץ
תת פרק  42.02ספסלים ומערכות ישיבה

4,400.00

תת פרק  42.04פרק 42.4

3,432.00
7,832.00

סה"כ  42ריהוט חוץ
פרק  51כבישים ופיתוח
תת פרק  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

12,639.10
12,639.10

סה"כ  51כבישים ופיתוח
פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות במיסעות
ומדרכות

84,720.00

תת פרק  52.02שונות

3,720.00
88,440.00

סה"כ  52עבודות אספלט
פרק  53חריגים
תת פרק  53.02תמרורים
סה"כ  53חריגים
סה"כ  03מבנה 3

2,889.00
2,889.00
391,774.10

ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ - 58123 :מבנה 027/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'027 :

פסוטה -שכונת המחצבה

סך מבנה

סך פר ק
מבנה  01מבנה 1
פרק  01פרק  :02עבודות בטון וקירות תומכים

547,560.00

פרק  02כבישים ופיתוח

408,518.00
956,078.00

סה"כ  01מבנה 1
מבנה  02מבנה 2
פרק  02עבודות בטון וקירות תומכים

190,223.00

פרק  08פרק 8

187,328.00

פרק  44גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

189,186.20

פרק  51כבישים ופיתוח

221,082.30

פרק  53חריגים

12,792.00
800,611.50

סה"כ  02מבנה 2
מבנה  03מבנה 3
פרק  40פיתוח האתר

205,782.00

פרק  41עבודות גינון

74,192.00

פרק  42ריהוט חוץ

7,832.00

פרק  51כבישים ופיתוח

12,639.10

פרק  52עבודות אספלט

88,440.00

פרק  53חריגים

2,889.00

סה"כ  03מבנה 3

391,774.10

ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ - 58123 :מבנה 028/... 3_2_1

17/10/2021
דף מס'028 :

פסוטה -שכונת המחצבה

סך מבנה
מבנה  01מבנה 1

956,078.00

מבנה  02מבנה 2

800,611.50

מבנה  03מבנה 3

391,774.10

סך הכל
2,148,463.60
סה"כ כללי
365,238.81
 17%מע"מ
2,513,702.41
סה"כ כולל מע"מ
ח .פאהום ושות' שרותים הנדסיים בע"מ הבנקים  14חיפה טל 04-8513050:פקס04-8513054:

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

____________
תאריך
קובץ - 58123 :מבנה 3_2_1

