
 

 נספח ו'

 כתב כמויות

 

 מחיר יח' העבודה רתיאו מס'

 יחידה

 בש"ח

   קריאות שרות 08.01.00

כולל צוותי עבודה כנדרש וכן  כל  ת שרות" ל"קריאו מחיר העבודה 08.01.01

 04/2018הציוד הנדרש לביצוע מושלם של העבודות נשוא מכרז 
העבודה על כל  רתיאו . 1.5.3והגדרתן בסעיף  1.5בסעיף  כמפורט 

 6 עבורהתמורה הינה  כמפורט במפרט הטכני.  3מאפיינה  בסעיף 

בוצעו לחודש  . ניתן יהיה להעביר את הקריאות שלאקריאות בחודש 

 קריאות בשנה. 72אחר ובתנאי שלא יעלו על 

 4,800 חודש

קריאות שרות  בשנה.  72-תוספת עבור כל קריאת שרות מעבר ל 08.01.02

( התמורה לקריאת שרות 1.5.3)קריאת שרות כמפורט בסעיף 

 עלות נסיעה וביטול זמן. כוללת 

 900 יח'

ה של צוות  שמתבצעת בסעיף עבור כל שעת עבודה  לקריא תוספת 08.01.03

עבור ביצוע העבודה בשעות חריגות כמפורט   08.01.01

 )ערבי שבת וחג(. ד 2ס"ק  2.1.2בסעיף

 200 שעה

עבור כל שעת עבודה לקריאה של צוות שמתבצעת בסעיף  תוספת 08.01.04

עבור ביצוע העבודה בשעות חריגות כמפורט  08.01.01

 (.שבתות וחגים)ה 2ס"ק  2.1.2בסעיף

 250 שעה

שעות כמצוין בסעיף  6תוספת עבור כל שעת עבודה של צוות  מעל  08.01.05

 ז' 1ס"ק  2.1.2

 250 שעה

   אחזקה שוטפת 08.02.00

, בהתאם החשמלשוטפת ומונעת של מערכות  אחזקהביצוע עבודות  08.02.01

מחיר העבודה כולל, צוות עובדים,   .לנדרש ולהנחיות המפקח/מנהל

כלי עבודה, ציוד בטיחות וכל הנדרש לביצוע מושלם של ציוד, 

. 1.5.1והגדרתן בסעיף  1.5סעיף  08/2015העבודות נשוא מכרז 

במפרט  3.3.2העבודה על כל מאפייניה כמפורט בסעיף  רתיאו

למען הסר כל ספק פרוט זה כולל גם את הביקורת/בדיקה  הטכני.

 שנתית של המתקנים

 

 יח'

אחת 

לארבעה 

 חודשים

 

6,000 

 6,000 קומפ' שבאחריות שרונים כל ארונות /לוחות החשמלשל   בדיקה תרמית 08.02.02



 

 אחת לשנה על פי הנדרש בחוק ועל פי כל דין.

 1,500 יח' 08.02.02בדיקה תרמית בנוסף למפורט בסעיף  08.02.03

 1,500 קומפ' הכנה וביקורת חברת חשמל למתקן 08.02.04

   עבודות שונות 08.03.00

לעבודות פיתוח או החלפת שעת עבודה של חשמלאי )כולל עוזר(  08.03.01

)המחיר כולל בתוכו עלות   ,על פי הגדרת אחראי מתקנים  ציוד

 וביטול זמן(הנסיעה 

 250 שעה

   אחוז ההנחה של המציע לא יחול לגבי פרק זה – כללי 08.04.00

 יח' )עבודות קבלניות(חשמל ת עבודות שונות על פי מחירון דקל לעבודו 08.04.01

הפחתה של 

%20  

 יח' לחשמל  חומרים על פי מחירון דקל 08.04.02

הפחתה של 

%10  

08.04.03 
עבודות שונות על פי מחירון משכ"ל נטו )ללא דמי ניהול( להקמת 

 יח' תחנות שאיבה ,בריכות אגירה ומתקנים למים

הפחתה של 

%10  

08.04.04 
שכ"ל נטו )ללא דמי ניהול( להקמת תחנות מחירון  חומרים על פי מ

 יח' שאיבה ,בריכות אגירה ומתקנים למים

הפחתה של 

%10  

 

* מובהר כי במידה והציוד ו/או האביזרים אינם מפורטים במחירון דקל או מחירון 

הקבלן הזוכה יהא זכאי לקבל את התמורה עבורם כנגד חשבונית רכישה  –משכ"ל 

מעלות הציוד ו/או האביזרים שיסופקו  12%ח קבלני של שתוצג על ידו, ובתוספת רוו

 על ידו.

 

 

 


