
עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

1עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01

עבודות הנדסה אזרחית 01

עבודות הנדסה אזרחית 01.01

01.01.01

עבודות עפר 01.01.01
2.00מ"רחישוף השטח והסרת צמחיה וסילוקה01.01.01.0010 1,250.002,500.00

23.00מ"ק מ'3 מ' עד 1 לעומק שהינו בין  Aחפירה כללית בשטח שלב 01.01.01.0020 800.0018,400.00

חפירה כללית למבנה תת קרקעי בתוך בור כלונסאות דיפון  בשטח01.01.01.0030

76.00מ"ק מ'8  מ' עד 3 לעומק שהינו בין  Bשלב  1,030.0078,280.00

הידוק תחתית החפירה למבנה תחנת שאיבה ע"י שברי אבן (מחצבה)01.01.01.0040

 ולפי הנחיות יועץ51לייצוב שתית, לרבות פיזור והידוק, לפי מפרט  

135.00מ"קהקרקע 60.008,100.00

20מילוי החלפת קרקע במילוי נברר מצע סוג א' בשכבות בעובי עד  01.01.01.0050

ס"מ (סופי), הרטבה והידוק מלא באמצעות המכבש הויברציוני

 מהצפיפות המירבית על פי אנרגיית100%לצפיפות מינימלית של  

) והכל לפי הנחיות13.300הידוק מודיפייד פרוקטור (על פי נוהל נ"ב  

117.00מ"קיועץ קרקע 200.0023,400.00

 מ"מ עטוף בד גיאוטכני במשקל של160צינור שרשורי מחורר בקוטר  01.01.01.0060

126.00מ' ס"מ לניקוזX  40 40 גר'/מ"ר ואגרגט שומשום 200  70.008,820.00

שאיבת מי תהום במשאבה טבולה ניידת לשאיבות פתוחות וספיקה01.01.01.0070

 מ', לרבות הובלת המשאבה,60 מק"ש, עומד שאיבה עד 200של כ-  

הציוד, התארגנות לשאיבה, כח אדם, אספקה והתקנה של דיזל

גנרטור להפעלת המשאבות, אספקה והובלה של דלק להפעלת הדיזל

גנרטור למשך כל זמן שאיבת מי תהום כולל התקנה של המשאבה,

צנרת סניקה, אביזרי צנרת והאמצעים הנדרשים לביצוע מושלם של

3,000.00י"ע שעות)24 י"ע = 1שאיבת המים עד לנקודת השפיכה. (  45.00135,000.00

274,500.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון יצוק באתר 01.01.02
46.00מ"ר ס"מ מתחת למרצפים5מצע בטון רזה בעובי  01.01.02.0010 420.0019,320.00

736.00מ"קכנ"ל אך בעובי משתנה 01.01.02.0015 40.0029,440.00

 ס"מ מתחת19מצע "ארגזי סכינים" מפוליסטירן מוקצף בגובה  01.01.02.0018

48.00מ"רלמרצפים 180.008,640.00

1,187.00מ"קראשע כלונסאות במידות שונות01.01.02.0019 4.004,748.00

 יצוקות על גבי כלונסאות וראשי הכלונסאות30קורות יסוד ב- 01.01.02.0020

1,104.00מ"קבמידות שונות 11.0012,144.00

 ס"מ, כולל מוספים40 יצוקים על מצע בעובי 40מרצפי בטון ב- 01.01.02.0030

787.00מ"ק. 3כמתואר במפרט המיוחד,  חשיפת הבטון בדרגה סוג   32.0025,184.00

800.00מ"ק ס"מ 30כנ"ל, אך בעובי  01.01.02.0035 66.0052,800.00

 ס"מ יצוקים מול כלונסאות דיפון,25 בעובי כ- 40קירות בטון ב- 01.01.02.0040

כולל מוספים כמתאור במפרט המיוחד, חשיפת הבטון בהדרגה סוג

1,150.00מ"ק. 3  105.00120,750.00

 ס"מ כולל מוספים כמתואר במפרט25 בעובי 40קירות בטון ב- 01.01.02.0050

1,086.00מ"ק3המיוחד עם דרגת חשיפה של בטון מס'   51.0055,386.00

1,076.00מ"ק ס"מ30-33כנ"ל, אך קירות בעובי  01.01.02.0060 74.0079,624.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

2עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.0201.01.02

1,030.00מ"ק ס"מ40כנ"ל, אך קירות בעובי  01.01.02.0070 7.507,725.00

957.00מ"ק ס"מ80כנ"ל, אך קירות בעובי  01.01.02.0080 11.0010,527.00

920.00מ"ק ס"מ100כנ"ל, אך קירות בעובי  01.01.02.0081 21.0019,320.00

340.00מ"קתוספת לקו עגול של  הקיר בעובי משתנה01.01.02.0085 24.508,330.00

1,279.00מ"ק ס"מ בכל חתך שהוא20 יצוקים בתוך קירות בניה 30עמודי בטון ב- 01.01.02.0090 14.0017,906.00

1,748.00מ"ק ס"מ 50 בקוטר 30עמודי בטון עגולים בטון ב-  01.01.02.0095 7.0012,236.00

1,831.00מ"ק ס"מ20 יצוקות מעל קירות בניה ברוחב 30קורות תחתונות בטון ב- 01.01.02.0100 13.0023,803.00

 ס"מ, לרבות שקע20 ברוחב 30קורות עליונות ומעקות בטון ב- 01.01.02.0110

1,242.00מ"ק ס"מ לרולקה2ברוחב   7.008,694.00

 ס"מ20 יצוקות על קירות או מחיצות ברוחב 20חגורות בטון ב- 01.01.02.0120

1,702.00מ"קלרבות מעל הפתחים  1.001,702.00

1,490.00מ"ק ס"מ20/20חגורות אנכיות במידות  01.01.02.0140 0.50745.00

 ס"מ כולל מוספים כמתואר במפרט25 בעובי 40תקרות בטון ב-  01.01.02.0160

1,178.00מ"ק . 3המיוחד לבטון בחשיפת דרגה מס'   24.0028,272.00

1,122.00מ"ק ס"מ30כנ"ל, אך תקרות בעובי  01.01.02.0170 35.0039,270.00

819.00מ"ק ס"מ 20-32 יצוקים על מצע בעובי משתנה 30מרצפי בטון ב-  01.01.02.0171 60.0049,140.00

759.00מ"ק ס"מ 30כנ"ל, אך בעובי  01.01.02.0172 11.008,349.00

745.00מ"ק ס"מ 45כנ"ל, אך בעובי  01.01.02.0173 11.008,195.00

1,030.00מ"ק, כולל החלקה לשיפועי הגג30תקרות גג בעובי משנה בון ב-  01.01.02.0174 65.0066,950.00

1,058.00מ"ק ס"מ 30 בעובי 30תקרות בטון ב-  01.01.02.0175 58.0061,364.00

1,224.00מ"ק ס"מ 20כנ"ל, אך גגות חדר חשמל בעובי  01.01.02.0176 5.006,120.00

1,426.00מ"ק30מעקות מסביב לפתחים בתקרות וגגות בטון ב- 01.01.02.0180 2.002,852.00

271.00מ"ר ס"מ20 בעובי 30משטחי ביניים בטון ב- 01.01.02.0190 2.00542.00

294.00מ"ר ס"מ20משטחים משופעים למדרגות בטון בעובי  01.01.02.0200 10.002,940.00

61.00מ' ס"מ16/28 חתך למדרגות 30משולשי בטון למדרגות, ב- 01.01.02.0210 24.001,464.00

1,104.00מ"ק, במידות שונות30בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב- 01.01.02.0220 3.003,312.00

883.00מ"ק בעובי משתנה על גבי פלטות טרומיות30בטון טופינג ב- 01.01.02.0225 26.0022,958.00

12.00מ' ס"מ5/2יצירת חריץ מים בחתך טרפזי  01.01.02.0230 50.00600.00

22.00מ"ר ס"מ בתפרים20 בעובי  F-15לוחות פוליסטירן מוקצף 01.01.02.0240 20.00440.00

 תוצרתFBS 10/55ברגי עיגון רשת לכלונסאות בטון דוגמת  01.01.02.0250

"FISHER" 11.00יח' או ש"ע 800.008,800.00

13,340.00טוןפחי פלדה מגולוונת מבוטנים, לרבות קוצים מרותכים01.01.02.0260 0.506,670.00

4,122.00טוןמוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון01.01.02.0270 58.00239,076.00

4,655.00טוןרשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון01.01.02.0280 4.0018,620.00

19.00מ'1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 01.01.02.0300 70.001,330.00

1,096,288.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

מוצרי בטון טרום ודרוך 01.01.03
 ס"מ לעומס נוסף עד20 בעובי 50פלטות חלולות ודרוכות מבטון ב- 01.01.03.0010

270.00מ"ר מ'9.0 ק"ג ובאורך עד 500  220.0059,400.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

3עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.0301.01.03

59,400.00סה"כ למוצרי בטון טרום ודרוך

עבודות בניה 01.01.04
6 ס"מ ( בניה בגובה עד 20 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים  01.01.04.0020

158.00מ"רמ' ).  350.0055,300.00

144.00מ"ר מ'. 3כנ"ל, אך בבניה חדר חשמל בגובה עד  01.01.04.0030 65.009,360.00

64,660.00סה"כ לעבודות בניה

עבודות איטום 01.01.05
300איטום בטון רזה במריחות חמות. פריימר ביטומני בכמות  01.01.05.0010

 במריחות חמות בכמות75/25 שכבות של ביטומן מנושב 3גר'/מ"ר,  

 רשתות זכוכית אנטרגלס והגנה של2 ק"ג/מ"ק, 4.5כוללת של  

58.00מ"ר גר'/מ"ר350שכבות האיטום ע"י הדבקת נייר זפת   410.0023,780.00

 או ש"ע לניקוז קירות"ENKADRAIN"יריעות פוליאתילן דגם 01.01.05.0020

47.00מ"רדיפון 510.0023,970.00

 גר'/מ"ר,300איטום קירות במריחות חמות. פריימר ביטומני בכמות  01.01.05.0030

 במריחות חמות בכמות כוללת של75/25 שכבות של ביטומן מנושב 3 

 רשתות זכוכית אינטרגלס והדבקת פלטות הגנה2 ק"ג/מ"ק, 4.5 

81.00מ"ר75/25 ס"מ באמצעות ביטומן 3 בעובי  F-30מפוליסטירקן מוקצף  100.008,100.00

איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות01.01.05.0040

 מ"מ, עם שריון לבד5 בעובי  SBSפוליסטימרית מושבחות בפולימר 

71.00מ"רפוליאסטר וציפוי אגרגט עליון 220.0015,620.00

איטום רולקות בשתי שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות01.01.05.0050

 מ"מ כל4, בעובי  SBSביטומניות משוכללות מושבחות בפולימר 

43.00מ'אחת, עם שריון לבד פוליאסטר 70.003,010.00

קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באיזור רולקות01.01.05.0060

באמצעות פרופיל אלומיניום דוגמת "מתכת ארד" או ש"ע לרבות

מילוי המרווח שבין הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלוסטומרי

27.00מ'פוליאוריתני או אלסטומרי ביטומני 70.001,890.00

עצר כימי הידרופילי לאיטום בהפסקת יציקה מותקן בבטון בשלמות01.01.05.0070

162.00מ' מ"מ "אולטרסיל" או ש"ע20/20בחתך   140.0022,680.00

68.00מ' ס"מ20 פנימי בהפסקת יציקה ברוחב  P.V.Cרצועות איטום מ- 01.01.05.0080 70.004,760.00

103,810.00סה"כ לעבודות איטום

עבודות מסגרות 01.01.06
280.00מ'מעקה פלב"מ לפי פרט מותקן בשלמות. 01.01.06.0010 100.0028,000.00

 ק"ג250 ס"מ חוזק לנשיאת 5שכבת הליכה מרשת פיברגלס בעובי  01.01.06.0020

350.00מ"רכולל זווית פלב"ב מותקנת בבטון כולל ברגי הנירוסטה. 15.005,250.00

200.00יח'עמודי תמיכה לצינור עילי בכל קוטר שהוא, כולל צביעה לפי פרט.01.01.06.0030 8.001,600.00

250.00מ'סולם ירידה מפלב"מ כולל מאחז יד מותקן בשלמות.01.01.06.0040 25.006,250.00

320.00מ'סולם כנייל אך כולל כלוב הגנה.01.01.06.0045 6.001,920.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

4עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.0601.01.06

800אספקה והתקנה של דלת נגללת חשמלית תוצרת חב' פזגל דגם  01.01.06.0050

28,000.00יח' מ'4.5 מ' גובה 3.5או שווה ערך במידות רוחב   2.0056,000.00

אספקה והתקנה של דלת פח מפלדה מגולוונת כולל צביעה בתנור01.01.06.0060

 מ', לרבות משוקף פח, מנעול צילינדר2.10 מ' גובה 0.9במידות רוחב  

2,500.00יח'וידיות מתכת מצופות, מות'נת בשלמות 2.005,000.00

3,500.00יח' מ'X  2.50 מ' 1.20דלת כנ"ל, אך דו כנפית אטומה לרעש במידות  01.01.06.0070 2.007,000.00

3,000.00יח' מ'X  2.80 מ' 1.20דלת דו כנפית כנ"ל, אך לא אטומה לרעש במידות  01.01.06.0075 1.003,000.00

1,500.00יח' ס"מX  80 ס"מ 80מכסה פלב"מ חד כנפי במידות  01.01.06.0080 4.006,000.00

2,000.00יח' ס"מX  120 ס"מ 180מכסה פלב"מ דו כנפי במידות  01.01.06.0090 3.006,000.00

 ק"ג/מ"ר, לפי פרט250אספקה והתקנה של מכסה פיברגלס לעומס  01.01.06.0100

350.00יח' מ'X  0.8 מ' 0.6 במידות 10-3בגליון   3.001,050.00

400.00יח' מ'X  0.65 מ' 0.8מכסה כנ"ל, אך במידות  01.01.06.0110 3.001,200.00

500.00יח' מ'X  1.65 מ' 0.8מכסה כנ"ל, אך במידות  01.01.06.0120 3.001,500.00

600.00יח' מ'X  2.50 מ' 0.8מכסה כנ"ל, אך במידות  01.01.06.0130 3.001,800.00

0.65אספקה והתקנה של רפפת פלדה מגלוונת כולל סף שיש במידות  01.01.06.0140

700.00יח' מ'X  2.0מ'  12.008,400.00

אספקה והתקנה של חלון אלומיניום דו כנפי, כל כנף נגררת זו על זו01.01.06.0150

1,200.00יח' מ', כולל סף שישX  1.20 מ' 1.0במידות   1.001,200.00

141,170.00סה"כ לעבודות מסגרות

צנרת, אביזרי צנרת, מגופים ושסתומים 01.01.07

: כל העבודות כוללות אספקה, הובלה, התקנה, התקנה, צביעההערה 

כולל כל אביזרי הצנרת, קשתות, מעברי קוטר, "טע", זקפי ריתוך

וכד', למעט אלה המוזכרים בכתב הכמויות. צנרת תת קרקעית

כוללת את כל עבודות החפירה והמילוי החוזר.

 עם5/32 עובי דופן "4צינור פלדה להתקנה גלויה בריתוך בקוטר " 01.01.07.0020

ציפוי פנימי של צמנט אלומיניה  ועטיפה חיצונית בצביעה חרושתית

200.00מ'לפי מפרט 5.001,000.00

700.00מ' 3/16 עובדי דופן "16צינור פלדה כנ"ל אך בקוטר " 01.01.07.0030 28.0019,600.00

1,250.00מ' 1/4 עובדי דופן "28צינור פלדה כנ"ל אך בקוטר " 01.01.07.0040 20.0025,000.00

 עם ציפוי פנימי של16 קוטר "40 מעלות לריתוך סקדיול 90קשת  01.01.07.0050

1,800.00יח'צמנט אלומיניה  וצביעה חרושתית לפי מפרט 4.007,200.00

3,500.00יח'28קשת כנ"ל אך בקוטר " 01.01.07.0060 3.0010,500.00

 עם ציפוי פנימי של צמנט אלומינה להתקנה בתוך48צינור בקוטר " 01.01.07.0070

 כולל אוגן עיגון בקוטר(INSERT)קיר כניסה לתעלות מגוב מכני 

2,200.00יח' מ"מ15 מ"מ עובי 1400  1.002,200.00

 מ"מ עובי1200 אוגן עיגון בקוטר 40צינור פלדה כנ"ל, אך בקוטר " 01.01.07.0080

1,800.00יח' מ"מ, מותקן ברצפת תעלת מלכודות הגרוסת15  1.001,800.00

10 מ"מ עובי 350 אוגן עיגון בקוטר 10צינור פלדה כנ"ל, אך בקוטר " 01.01.07.0085

250.00יח'מ"מ, מותקן בקיר תחנת השאיבה 1.00250.00

 מ' כנ"ל, כולל אספקה וריתוך של אוגן1.10צינור פלדה באורך של  01.01.07.0090

5,000.00יח' GRPעבור חיבור לצינור  1.005,000.00

4,000.00יח'40 מ' כנ"ל, אך בקוטר "2.6צינור פלדה באורך של  01.01.07.0100 1.004,000.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

5עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.0701.01.07

3,000.00יח'40 סקדיול 40 מעלות בקוטר "90קשת פלדה  01.01.07.0110 1.003,000.00

 עם ציפויX "28X " 28 28 קוטר "40טע חרושתי לריתוך סקדיול  01.01.07.0120

3,000.00יח'פנימי של צמנט אלומינה וצביעה חרושתית לפי מפרט 1.003,000.00

 עם ציפוי פנימי של צמנט אלומינה16 קוטר "40זקף ריתוך סקדיול  01.01.07.0130

300.00יח'וצביעה חרושתית לפי מפרט 4.001,200.00

2,000.00יח'28 בקוטר " PN-16אוגן ואוגן עיוור 01.01.07.0140 2.004,000.00

 או שווה ערךTRS תוצרת רפאל דגם PN-16 4מגוף טריז בקוטר " 01.01.07.0150

2,500.00יח'כולל אוגנים נגדיים מותקן בשלמות 4.0010,000.00

15,000.00יח'16מגוף כנ"ל אך בקוטר " 01.01.07.0160 4.0060,000.00

50,000.00יח'כולל מפעיל חשמלי   28מגוף כנ"ל אך בקוטר " 01.01.07.0170 1.0050,000.00

NR-040F תוצרת חב' א.ר.י. דגם 16שסתום אל חוזר לביוב בקוטר " 01.01.07.0180

15,000.00יח'או שווה ערך עם פתח עליון כולל אוגנים נגדיים מותקן בשלמות 4.0060,000.00

D-023 תוצרת חב' א.ר.י. דגם PN-16 3שסתום אוויר לביוב בקוטר " 01.01.07.0190

3,500.00יח' מותקן בשלמות3   או שווה ערך כולל מגוף טריז בקוטר "  4.0014,000.00

4,500.00יח' 4שסתום אוויר כנ"ל אך בקוטר " 01.01.07.0200 1.004,500.00

מנומטר גליצרין למדידת לחץ מסוג דיאפרגמה כולל ברז שליטה על01.01.07.0210

300.00יח' אט'2-0המנומטר תחום מדידת לחץ   4.001,200.00

פירוק והתקנה מחדש של מד ספיקה לזרימה גרביטציונית בקוטר01.01.07.0230

) להתקנה בתוך שוחת מדידה, כולל אספקה והתקנה28 מ"מ ("800 

של אוגנים ואוגנים נגדיים לחיבור מד המים כולל ביצוע הארקה למד

המים, כולל אספקה והתקנה של עמודי תמיכה לצנרת עילית בתוך

5,000.00יח'השוחה, כולל חיבור למערכת הבקרה, יותקן בשלמות  1.005,000.00

אספקה, הובלה והתקנה של סגר תעלה תוצרת חב' "שלף" או שווה01.01.07.0240

 מ', גובה1.5 מ', גובה סגר- 1.0ערך ואיכות במידות: רוחב תעלה-  

35,000.00יח' מ' כולל מפעיל חשמלי מותקן בשלמות3.15מסגרת-   6.00210,000.00

 מ'1.30 מ' גובה סגר 0.75סגר תעלה כנ"ל אך במידות רוחב תעלה  01.01.07.0250

32,000.00יח' מ' כולל מפעיל חשמלי מותקן בשלמות. 2.75גובה מסגרת   2.0064,000.00

 מ'1.30 מ' גובה סגר 1.50סגר תעלה כנ"ל אך במידות רוחב תעלה  01.01.07.0260

35,000.00יח' מ' . 2.75גובה מסגרת   2.0070,000.00

 מ'1.30 מ' גובה סגר 2.0סגר תעלה כנ"ל אך במידות רוחב תעלה  01.01.07.0270

40,000.00יח' מ' . 2.75גובה מסגרת   1.0040,000.00

 מ"מ ללחץ700אספקה, הובלה והתקנה של סגר קיר עגול בקוטר  01.01.07.0280

חיובי ולחץ נגדי תוצרת חב' "זאט" או שווה ערך, עומק התקנת הסגר

30,000.00יח' מ' כולל מפעיל חשמלי7.5  1.0030,000.00

25,000.00יח' מ'5.5סגר כנ"ל עומק התקנת הסגר  01.01.07.0290 1.0025,000.00

 עם ציפוי פנימי5/32 עובי דופן "4צינורות פלדה למי גשם בקוטר " 01.01.07.0300

240.00מ'מלט צמנט מותקנים בתוך עמודים ומותקן בחפירה בכל עומק שהוא 20.004,800.00

 מ"מ לרבות ספחים100 למי גשם קוטר  PE-100צינורות פוליאתילן 01.01.07.0310

150.00מ'בתוך עמודי בטון כולל ברך 20.003,000.00

 "דבלית"X " 6 6נקזים (קולטי מי גשם) לגגות יציאה אנכית קוטר " 01.01.07.0320

860.00יח' חום עלים דגומת "דלמר" או שווה ערךUPP ברדס מסוג S-15סדרה  4.003,440.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

6עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.0701.01.07

עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד01.01.07.0330

 מ' עם15 ובאורך 2בנפרד), המומתקן על קיר, לרבות ברז שריפה " 

 עם ברז כדורי, חיבור לקו2מצמדי שטורץ, מזנק סילון/ריסוס" 

 מ', מותקן30 באורך 3/4המים וכן גלגלון עם צינור גמיש קוטר " 

2,200.00קומפמושלם 1.002,200.00

40 סקדיול 16אספקה, הובלה והתקנה של צינורות פלב"מ בקוטר " 01.01.07.0340

850.00מ'מותקנים בשלמות בתוך תחנת השאיבה 25.0021,250.00

12 מעלות בקוטר "45אספקה, הובלה והתקנה של קשת פלב"מ  01.01.07.0350

1,500.00יח' מותקנת בתחנת השאיבה40סקדיול   8.0012,000.00

2,500.00יח' 12/"16 קוטר "40מעבר  קוטר צנטרי מפלב"מ סקדיול  01.01.07.0360 4.0010,000.00

חיבור  באמצעות אוגנים כולל חיוץ בין צנרת פלדה לצנרת פלב"מ01.01.07.0370

3,500.00יח'. 16בקוטר "  4.0014,000.00

 או שווה60כיור רחצה מחרס לבן דוגמת תוצרת חרסה דגם אוסלו  01.01.07.0380

ערך כולל ברז מהקיר למים קרים כולל חיבור למערכת ביוב הכל

1,000.00קומפמותקן בשלמות 1.001,000.00

2,000.00יח' כולל זקף תוצרת חב' רפאל או שווה ערך2ברז כיבוי אש בקוטר " 01.01.07.0390 1.002,000.00

 מגולוונים דרג ב' לדלוחין כולל ספחים2צינורות פלדה קוטר " 01.01.07.0400

מותקנים גלויים ו/או בחפירה כולל חיבור לשוחת ביוב מותקנים

115.00מ'בשלמות 5.00575.00

8/"4מחסום רצפה רצפה מיצקת ברזל עם רשת פליז כבדה בקוטר " 01.01.07.0410

1,050.00יח' כולל סל פלב"מ630לפי ת"י   2.002,100.00

 ציפוי פנימי צנט אלומינה5/32 עובי דופן "4צינורות ניקוז בקוטר " 01.01.07.0420

עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול מותקנים מתחת לרצפת מבנה

250.00מ'מכולות כולל חיבור לשוחה קיימת 10.002,500.00

מותקן בקרקע "SN-8" מ"מ מסוג 160 לביוב בקוטר  P.V.Cצינור 01.01.07.0430

150.00מ'בכל עומק שהוא  15.002,250.00

 ציפוי פנימי6צינור פלדה לניקוז מי תסנין משטיפת החול בקוטר " 01.01.07.0440

צמנט אלומינה עטיפה חיצונית צביעה חרושתית או פליאתילן שחול

300.00מ'מותקן גלוי ו/או בתפירה 5.001,500.00

 ס"מ כולל רצפה תקרה ומכסה80שוחת בקרה לביוב טרומית בקוטר  01.01.07.0450

2,800.00יח' טון  מותקנת בכל עומק שהוא40 ס"מ לעומס 50קוטר   2.005,600.00

3,500.00יח' ס"מ125שוחת בקרה טרומית כנ"ל, אך בקוטר  01.01.07.0460 1.003,500.00

אספקה והתקנה בכל עומק שהוא של מעבר קוטר מפלדה עם ציפוי01.01.07.0470

פנימי צמנט אלומינה ועטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול בקוטר

,32 ו- "48, כולל אוגנים מרותכים בקוטר "1/4, עובי דופן "48/"32" 

12,000.00יח'מותקן בשלמות 2.0024,000.00

 עובי דופן32אספקה, הובלה, חפירה והנחה של צינור פלדה בקוטר " 01.01.07.0480

 בכל עומק שהוא, כולל חיבור של מד ספיקה אלקטרומגנטי1/4" 

2,200.00מ' בתוך שוחת מדידה, כולל עטיפת חול ומילוי חוזר32בקוטר "  15.0033,000.00

880,165.00סה"כ לצנרת, אביזרי צנרת, מגופים ושסתומים

עבודות טיח 01.01.09
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

7עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.0901.01.09

טיח צמנט חלק בלתי חדיר בשלוש שכבות כמפורט במפרט המיוחד01.01.09.0010

לרבות התערובות להגברת האטימות, עבור התקרה, הרצפה

והקירות בחדרים ותאים לפי טבלת עבודות גמר כולל יצירת עיבוד

מעוגל (רולקות) בחיבור בין הקירות והרצפה במתקנים הבאים במגע

57.00מ"רעם שפכים 1,000.0057,000.00

טיח פנים רגיל עבור התקרה, הקירות הפנימיים ושיפולי הפתחים01.01.09.0020

40.00מ"רבחדרים לפי טבלת עבודות גמר, לפי מפרט המיוחד.  600.0024,000.00

טיח חוץ בשתי שכבות  בכל מקום כמפורט במפרט המיוחד עבור01.01.09.0030

54.00מ"רמעקות בטון.  35.001,890.00

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות, הרצבה תחתונה, שכבת טיח01.01.09.0040

מיישרת ושכבת שליכתא שחורה למבנה עבור מבנה מגובים ומבני

92.00מ"רחשמל.  375.0034,500.00

117,390.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף 01.01.10
אספקה והתקנה של אדני חלונות מלוחות שיש (חברון) מלוטש בעובי01.01.10.0010

 ס"מ כולל ביצוע חריץ עבור "אף גשם" כמפורט35 ס"מ וברוחב 2 

150.00מ'במפרט המיוחד.  14.002,100.00

ריצוף באריחי טרצו על בסיס צמנט אפור בגוונים ואגרגטים שונים01.01.10.0020

 ס"מ מסדרת "ישראלי"3 ס"מ בעובי של X  30 ס"מ 30במידות  

R10Xתוצרת איטונג או שווה ערך ואיכות, רמת התנגדות להחלקה 

200.00מ"ר ס"מ7 כולל שיפולים בגובה של 2279לפי תקן ישראלי   20.004,000.00

 עם עטיפת פחX " 24 24 במידות " (ST-40)רצפה צפה מאריחי פלדה 01.01.10.0030

 מ"מ, כולל כל מערכת התמיכות35 ס"מ בעובי של 95צבוע, גובה  

550.00מ"רמפלדה, מותקנת בשלמות 15.008,250.00

14,350.00סה"כ לעבודות ריצוף

עבודות צבע ומגן 01.01.11
צביעת מגן בהתאם למפרט המיוחד  על פני הקירות, הרצפה והתקרה01.01.11.0010

בחדרים לפי טבלת עבודות הגמר כולל הכנת השטח כמפורט במט"מ

72.00מ"ר(אזורים "רטובים") במגע עם שפכים. 1,000.0072,000.00

סיוד התקרה ב"פוליסיד" או ש"ע על טיח פנים עד לקבלת ציפוי01.01.11.0020

7.00מ"ראחיד כמפורט במפרט המיוחד .  225.001,575.00

" או ש"ע על טיח פנים כולל שכבת2000צביעת קירות ב"סופרקריל  01.01.11.0030

"2000צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל  

23.00מ"רכמפורט במפרט המיוחד.  375.008,625.00

 " או סופר אלסטי או ש"ע בכמות10צבע חוץ - צבע "רב גמיש חלק  01.01.11.0040

 גר'/מ"ר בהתזה על טיח חוץ, לרבות צבע יסוד לרב גמיש800של  

47.00מ"רותיקוני סדקים במרק גמיש לפי הנחיות הצרכן.  375.0017,625.00

22.00מ"רחספוס (סרוק) משטחי הבטון כהכנה לציפוי אפוקסי01.01.11.0050 226.004,972.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

8עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.1101.01.11

 מקרון, לרבות500צביעת רצפות בטון במערכת אפוקסי בעובי כ-  01.01.11.0060

הכנה כימית או מכנית של פני שטח הבטון הקיים, שכבת פריימר

" או264", או ש"ע ושתי שכבות "סיקפולר 161אפוקסי "סיקפולר  

117.00מ"ר לפי בחירת היזםRALש"ע בגוון  226.0026,442.00

131,239.00סה"כ לעבודות צבע ומגן

כלונסאות לביסוס מבנים ולדיפון 01.01.23
קיר שיגומים (דיפון) מכלונסאות בקידוח עם תמיסת בנטונייט01.01.23.0010

342.00מ' ס"מ15 ס"מ ובעומק עד 60בקוטר   1,250.00427,500.00

 יצוקים עם תמיסת בנטונייט קידוח ויציקה,30כלונסאות בטון ב-  01.01.23.0015

315.00מ' מ'. 15 ס"מ ועומק עד 60קוטר   200.0063,000.00

, סגור בתחתית2צינורות פלדה לבדיקה אולטרסונית בקוטר " 01.01.23.0020

58.00מ'ומקובע לכלוב זיון הכלונס 900.0052,200.00

4,968.00טוןמוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון01.01.23.0030 52.00258,336.00

90 כולל זיון בכמות כ- 30קורות קשר של כלונסאות דיפון מבטון ב-  01.01.23.0040

1,737.00מ"קק"ג/מ"ק 46.0079,902.00

880,938.00סה"כ לכלונסאות לביסוס מבנים ולדיפון

צנרת שטח 01.01.57
1200 בקוטר  GRPהובלה, חפירה ו/או חציבה והנחה של צינורות 01.01.57.0010

 פסקל מונחים10,000 מ'), קשיחות 3.0מ"מ (קטעי צינורות באורך  

 מ' כולל עטיפה ומילוי חוזר, הכל לפי מפרט3.25בקרקע בעומק עד  

1,350.00מ'מיוחד והחזרת השטח לקדמותו (הצינור יסופק ע"י המזמין) 25.0033,750.00

1,500.00מ' מ'3.75 מ' ועד 3.25צינורות כנ"ל אך בעומק מעל  01.01.57.0020 55.0082,500.00

1,650.00מ' מ'4.25 מ' ועד 3.75צינורות כנ"ל אך בעומק מעל  01.01.57.0030 30.0049,500.00

1,900.00מ' מ'4.75 מ' ועד 4.25צינורות כנ"ל אך בעומק מעל  01.01.57.0040 25.0047,500.00

2,200.00מ' מ'5.25 מ' ועד 4.75צינורות כנ"ל אך בעומק מעל  01.01.57.0050 25.0055,000.00

 מ"מ עבור שימוש במערכת1200 בקוטר  GRPתוספת להנחת צינור 01.01.57.0060

6.00 או ש"ע בעומק עד  "Slide Rail Double"דיפון לתעלות מדגם 

 מ', לרבות הובלה, כח אדם, אביזרים1.00-4.00מ' וברוחב בין  

והאמצעים הנדרשים להתקנת המערכת באתר. התוספת תשולם לפי

2,900.00מ'אישור המפקח 150.00435,000.00

 אטמ'2 מ"מ לחץ 1200התקנה של קטע מאוגן (אוגן חופשי) בקוטר  01.01.57.0070

1,000.00מ' מ', מותקן בכל עומק שהוא1.2באורך של   3.003,000.00

 מ'X  2.10 מ' 2.10 מיוצרת במפעל במידות פנים 1שוחת בקרה מס'  01.01.57.0075

 ס"מ, סולמות60 מ', כולל שני מכסים בקוטר 3.25ובעומק מעל  

35,000.00יח'ירידה מנירוסטה, מותקנת בשלמות 1.0035,000.00

 טרומית מיוצרת במפעל במידות לפי תוכנית2שוחת בקרה מס'  01.01.57.0080

 מכסים2 מ', כולל 5.25 מ' ועד 4.75 ובעומק מעל  10-07בגליון 

 ס"מ, פודסט ביניים, סולמות ירידה מנירוסטה ומעקה60בקוטר  

45,000.00יח'בטיחות מנירוסטה, מותקנת בשלמות 1.0045,000.00

50,000.00יח' מ'5.75 מ' ועד 5.25 כנ"ל, אך בעומק מעל 3שוחת בקרה מס'  01.01.57.0090 1.0050,000.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

9עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.5701.01.57

 מ'3.75 כנ"ל, אך ללא פודסט ביניים ובעומק מעל 4שוחת בקרה מס'  01.01.57.0100

40,000.00יח' מ'4.25ועד   1.0040,000.00

35,000.00יח' מ'3.75 מ' ועד 3.25 כנ"ל, אך בעומק מעל 6 ו- 5שוחת בקרה מס'  01.01.57.0110 2.0070,000.00

600.00יח' טון40תוספת לשוחה עבור תקרה ומכסים לעומס כבד  01.01.57.0120 3.001,800.00

6.0 מ' ובעומק עד X  6.0 מ' 3.0שוחת מלכודת אבנים במידות פנים  01.01.57.0130

, כולל10-07מ', כולל קירוי עליון, מעקה נירוסטה לפי פרט בגליון 

 מ',X  4.0 מ' 3.0כלונסאות דיפון, כולל משטח בטון למכולה במידות  

כולל כל עבודות העפר, ניסור אספלט והחזרת השטח למצבו הקודם,

150,000.00קומפ 10-7הכל כנדרש בפרט בגליון  1.00150,000.00

 מ' כולל5.0 מ' ובעומק עד X  3.0 מ' 2.60שוחת מד ספיקה במידות  01.01.57.0140

30,000.00קומפ 10-07מכסים מנירוסטה וסולמות, הכל כנדרש בפרט בגליון  1.0030,000.00

אספקה, הובלה חפירה ו/או חציבה והנחה של צינורות פוליאתילן01.01.57.0150

 עבור קו שפכים מונחיםPN-10 מ"מ 1000 בקוטר  PE-100מסוג 

2,200.00מ'בקרקע בכל עומק שהוא כולל עטיפת חול ומילוי חוזר  100.00220,000.00

אספקה, הובלה, חפירה ו/או חציבה והנחה של צינורות פלדה01.01.57.0160

 עם ציפוי פנימי של צמנט5/32 עובי דופן "6לריתוך בקוטר " 

אלומינה ועטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול עבור שאיבת חול

מונחים בקרקע בכל עומק שהוא כולל עטיפת חול ומילוי חוזר כולל

280.00מ'חיבור לממיין חול.  35.009,800.00

אספקה, הובלה, חפירה ו/או חציבה בכל עומק שהוא והנחה של01.01.57.0170

 עם ציפוי פנימי של3/16 עובי דופן "10צינור פלדה לריתוך בקוטר " 

צמנט אלומינה ועטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול כולל עטיפת

310.00מ'חול ומילוי חוזר והחזרת השטח למצבו הקודם 80.0024,800.00

600.00יח' לצינור פלדה קיים10חיבור צינור פלדה בקוטר " 01.01.57.0180 1.00600.00

750.00יח'חיבור צינור פלדה לשוחה קיימת01.01.57.0190 1.00750.00

צילום טלוויזיוני של קווי ביוב בקטרים שונים, כמפורט במפרט01.01.57.0200

15.00מ'המיוחד 250.003,750.00

1,387,750.00סה"כ לצנרת שטח

סה"כ לעבודות הנדסה אזרחית 
274,500.00עבודות עפר01

1,096,288.00עבודות בטון יצוק באתר02

59,400.00מוצרי בטון טרום ודרוך03

64,660.00עבודות בניה04

103,810.00עבודות איטום05

141,170.00עבודות מסגרות06

880,165.00צנרת, אביזרי צנרת, מגופים ושסתומים07

117,390.00עבודות טיח09

14,350.00עבודות ריצוף10

131,239.00עבודות צבע ומגן11

880,938.00כלונסאות לביסוס מבנים ולדיפון23

1,387,750.00צנרת שטח57

5,151,660.00סה"כ
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

10עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הנדסה אזרחית

01.01.5701.01.57

סה"כ לעבודות הנדסה אזרחית 
5,151,660.00עבודות הנדסה אזרחית01

5,151,660.00סה"כ
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

11עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור

02

אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור 02

אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור 02.60

02.60.01

אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור 02.60.01

הערה: התקנת כל הציוד תבוצע בהתאם למפרט הטכני המיוחד,

למפרטי היצרנים, בהתאם לתוכניות התקנה. מובהר ומודגש בזאת.

שהסעיפים לאספקה והתקנה של הציוד בשלמות, כוללות עיגון

הציוד, חיבור צנרת לציוד, ריתוך צנרת, חיבור באמצעות ברגים כולל

אספקת הברגים, חיווט של הציוד אל לוח חשמל, לוח בקרה והפיקוד

המקומי. כיול והרצה של הציוד ביבש במים שפירים ובשפכים, הכל

לפי הוראות היצרן, בדיקות לפי הוראות היצרן והתקנה של קופסלת

הפעלה בסמוך לכל ציוד, הכל לפי המפורט במפרט המיוחד. 

1200אספקה, הובלה והתקנה של משאבה טבולה לביוב לספיקה של  02.60.01.0020

 מ"מ כולל כבל חשמל ושרשרת100 מ' מעבר חופשי 14מק"ש עומד  

הרמה מנירוסטה למשאבה עם רגל שליפה מהירה מהבור מותקנת

160,000.00יח'06.2בשלמות, הכל כמתואר בסעיף   4.00640,000.00

MULTY RAKE COARSE    התקנה של מגוב מכני גס מסוג 02.60.01.0030

BAR שמסופק ע"י אחרים בתוך תעלת בטון כולל חיבורי צנרת

15,000.00יח'חשמל מים כולל התקנת מד אולטראסוני מותקן בשלמות 2.0030,000.00

התקנה של מערכת מסועים אופקיים ואנכיים ודחסן גבבה02.60.01.0040

המסופקים ע"י אחרים כולל החיבור בין המסועים והדחסן כולל

15,000.00קומפחיבור צנרת חשמל, צנרת מים וניקוז מותקנים בשלמות 1.0015,000.00

התקנה של יחידה לסילוק חול וגרוסת המסופקת ע"י אחרים בתוך02.60.01.0050

מבנה עגול מבטון כולל חיבור צנרת חשמל אוויר ומים מותקן

15,000.00יח'בשלמות 2.0030,000.00

התקנה של מפריד חול בורגי כולל חיבור צנרת סניקה וצנרת ניקוז02.60.01.0060

5,000.00יח'כולל חיבורי חשמל מותקן בשלמות 1.005,000.00

התקנה של משאבה יעודית לסילוק חול כולל חיבור צנרת סניקה02.60.01.0070

2,500.00יח'וחיבורי חשמל מותקנת בשלמות 2.005,000.00

התקנה של מערכת ניטרול ריחות כולל צנרת אוויר יניקה ודחיסה02.60.01.0080

10,000.00קומפכולל חיבורי חשמל מותקן בשלמות 1.0010,000.00

הערה: כל המחירים כוללים אספקה והובלה לאתר המט"ש וכן

פיקוח על התקנת המיכשור.

4-20ma כולל משדר עם צג מקומי, יציאה PHאספקה של מד 02.60.01.0090

 מ', ערכת טבילה10(אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל באורך של עד  

 מ', התקן טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל3.5כולל מוט באורך עד  

כל האביזרים הנדרשים עבור הפעלה והתקנה מושלמת של מד ה-

PH '12,000.00יח 1.0012,000.00

4-20maאספקה של מד מוליכות, כולל משדר עם צג מקומי, יציאה 02.60.01.0100

 מ', ערכת טבילה10(אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל באורך של עד  

 מ', התקן טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל3.5כולל מוט באורך עד  

12,000.00יח'כל האביזרים הנדרשים להפעלה והתקנה מושלמת 1.0012,000.00

2אספקה של מד גובה אולטרא סוני דיפרנציאלי כולל בקר דו ערוצי  02.60.01.0110

סנסורים לכל בקר יציאות אנאלוגיות לכל אחד מהערוצים (היציאה

תשקף גובה אבסולוטי של כל אחד מהגבהים הנמדדים ו/או הפר/ש

 מ' כולל ארגון הגנה כולל כל6 מ'- 0ביניהם) תחום מדידה בין  

7,000.00יח'האביזרים הנדרשים לביצוע משולם של התקנה 2.0014,000.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

12עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור

02.60.0102.60.01

773,000.00סה"כ לאספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור

סה"כ לאספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור 
773,000.00אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור01

773,000.00סה"כ

מתקני הרמה 02.61

מתקני הרמה 02.61.01
תכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקן הרמה חשמלי עבור02.61.01.0010

 טון כולל כל פרופילי1הוצאות המשאבות מהבור הרטוב לעומס של  

מ', כולל גלגלת הרמה18הפלדה, מונורייל קורת נשיאה באורך של ב  

25,000.00קומפחשמלית, כולל הרצת המערכת וקבלת אישור משרד העבודה.  1.0025,000.00

תכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקן הרמה חשמלי מסוג עגורן02.61.01.0020

 טון עבור מלכודת אבנים, כולל כל פרופילי הפלדה,3לעומס של  

מסלולים, קורת ראש לעגורן, כננת כבל חשמלית, לוח חשמל ופיקוד,

110,000.00קומפמותקן בשלמות, כולל הרצת המערכת וקבלת אישור משרד העבודה 1.00110,000.00

 דגםESTRUAGUA ליטר תוצרת חב' 500כף הידראולית בנפח של  02.61.01.0030

CP50090,000.00יח' או שווה ערך ואיכות 1.0090,000.00

קונסטרוקציה פלדה למתקן הרמת המשאבות מפרופילי מתכת02.61.01.0040

מגולבנים בגילבון חם בחתכים שונים כולל פחי קשר כולל פחי עיגון

18,000.00טוןוברגים כולל צביעה התקנה וגמר מושלם לפי תוכניות קונסטרוקציה 2.0036,000.00

18,000.00טוןקונסטרוקציה פלדה כנ"ל אך עבור עגורן לשוחת מלכודת אבנים02.61.01.0050 1.5027,000.00

288,000.00סה"כ למתקני הרמה

סה"כ למתקני הרמה 
288,000.00מתקני הרמה01

288,000.00סה"כ

סה"כ לאספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור 
773,000.00אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור60

288,000.00מתקני הרמה61

1,061,000.00סה"כ
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

13עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03

עבודות חשמל 03

עבודות חשמל 03.08

8.0תת פרק  

הערות

מחיר הסעיפים להלן כולל גם חיצוב מעברים בקירות בלוקים או

בטון לצנרת או תעלות, תיקוני טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות

להחזרת המצב לקדמותו. כן ישולם בסעיף נפרד עבור ביצוע חיצוב

ו/או מעברים בתקרות בלבד כמפורט להלן.

העבודות כוללות הטיית תוואי כבלים וצנרת חשמל קיימים תוך

שמירת המתקן פעיל וכשיר לכל אורך תקופת הבנייה . עבורם ישולם

בסעיף נפרד.

03.08.01

לוח מתח נמוך 03.08.01

 יצרןIEC 61439הערות : א.לוחות החשמל יבנו לפי תקן ישראלי ע"י  

מאושר לכך. ויעמדו בדרישות התקן. ב. כושר ניתוק של המאמ"תים

 ג. עבור מפסקי זרם חצי-אטומטייםIEC 898 לפי תקן  10KAיהיה 

 ד. בווסתי המהירותICS=ICUיש להבטיח שכושר הניתוק יהיה 

ובמתנעים הרכים וביחידות מדידה או ציוד אלקטרוני יש לצפות

בלקה את הכרטיסים האלקטרוניים ובבדיל את חלקי הנחושת. ה.כל

מבנה המגובים מכניים יוגדר כחלל נפיץ וכל הציודים שיוספקו

ויותקנו בו על כל חלקיהם יעמדו בדרישות התקן המחמיריםלציוד

EEX1,CLASS  -0 ZONE  , 1מוגן פיצוץ לפי התקנות להלן : 

DIVISION , SAFETY INTRINSICו.כל המעברים בקירות 

המבנה יבוצעו ע"י התקנים מיוחדים ומיועדים למעבר כבלים

 .      ז.כל חיבורי הכבלים למנועים ,EXבאווירה נפיצה ומוגני פיצוץ 

EXציודים , כניסה ללוחות חשמל עם אנטגרון.

 של שניידרN.S.X דגם 3X630A ,KA  36מפסק זרם חצי אוטומטי 03.08.01.0010

 כולל בלוק מגעי עזר  וסלילLSIאו ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית  

5,700.00יח' הכל קומפלט. מותקן ומחווט.500Aהפלה כיול  1.005,700.00

 כולל התקנה וחיווט בלוח קיים,3X630A ,36KAמפסק זרם כנ"ל 03.08.01.0020

הכולל התחברות לפסי צבירה, מגשרי נחושת גמישה, כיול והפעלה

7,130.00יח'הכל קומפ' . 1.007,130.00

 של שניידר אוN.S.X דגם 3X125A ,25KAמפסק זרם חצי אוטמטי 03.08.01.0030

 יח' הגנה אלקטרונית הכוללת בלוק מגעי עזר מותקןICS=ICUש"ע 

1,430.00יח'ומחווט. 1.001,430.00

 של שניידר אוN.S.X דגם 3X80A ,25KAמפסק זרם חצי אוטמטי 03.08.01.0035

 יח' הגנה אלקטרונית הכוללת בלוק מגעי עזר מותקןICS=ICUש"ע 

950.00יח'ומחווט. 1.00950.00

 של שניידר אוN.S.X דגם 3X63A ,25KAמפסק זרם חצי אוטמטי 03.08.01.0040

860.00יח'ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית הכוללת בלוק מגעי עזר מותקן ומחווט. 5.004,300.00

 עבור בלוק3X160Aתוספת למחיר מפסק זרם חצי אוטומטי עד 03.08.01.0100

270.00יח'מגעי עזר. 6.001,620.00

N.S.X, כושר ניתוק גבוה דוגמת 3X160Aמפסק זרם חצי אוטומטי 03.08.01.0120

 להגנת מנוע  (יחידת הגנה מותאמתA.B של KTAשל שניידר או 

2,000.00יח'להגנת מנוע) כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה. 4.008,000.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0103.08.01

N.S.X, כושר ניתוק גבוה דוגמת 3X63Aמפסק זרם חצי אוטומטי 03.08.01.0130

 להגנת מנוע  (יחידת הגנה מותאמתA.B של KTAשל שניידר או 

900.00יח'להגנת מנוע) כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה. 1.00900.00

620.00יח'.3X40Aמפסק כנ"ל אך לזרם 03.08.01.0150 8.004,960.00

430.00יח' .3X25Aמפסק כנ"ל אך לזרם עד 03.08.01.0160 9.003,870.00

370.00יח' .3X16Aמפסק כנ"ל אך לזרם עד 03.08.01.0165 18.006,660.00

 שלG.V של מולר או .,3X6A ,PKZM4-6מנתק מעגל אוטומטי 03.08.01.0170

310.00יח'.50KAשניידר, כושר ניתוק  8.002,480.00

60.00יח' חד-קוטבי .1X25A 10KA לזרם נומינלי עד Cמא"ז אופיין 03.08.01.0210 20.001,200.00

 או חד קוטבי עם ניתוקC 2X25A ,10KAמא"ז דו קוטבי אופיין 03.08.01.0220

110.00יח'האפס. 80.008,800.00

150.00יח'3X20A ,10KA תלת פאזי עד Cמא"ז אופיין 03.08.01.0230 6.00900.00

170.00יח'3X25A ,10KA תלת פאזי עד Cמא"ז אופיין 03.08.01.0240 4.00680.00

220.00יח'3X32A ,10KA תלת פאזי  Cמא"ז אופיין 03.08.01.0250 4.00880.00

60.00יח'תוספת למחיר מא"ז בכל גודל שהו עבור בלוק מגעי עזר.03.08.01.0280 2.00120.00

330.00יח'.4X40A ,30MA' ,A 'TYPEממסר פחת 03.08.01.0290 2.00660.00

270.00יח'.2X25A ,30MA' ,A 'TYPEממסר פחת 03.08.01.0300 2.00540.00

 ,עםJUNG מטיפוס סכין, דוגמת 3X125/63Aמנתק מבטיחים עד 03.08.01.0310

330.00יח'תא כיבוי קשת כושר ניתוק גבוה הכולל אספקת נתיכים . 6.001,980.00

150.00יח' ,כולל מגעי עזר כנדרש3X20A ,AC-3מגען תלת פאזי עד 03.08.01.0340 8.001,200.00

 תלת פאזי כולל מגעי עזר. סליל הפעלה,AC3 כ"ס, 100מגען למנוע  03.08.01.0400

230VAC כמפורט בתכניות כדוגמת ABB. 1,430.00יח' או ש"ע מאושר 4.005,720.00

 תלת פאזי כולל מגעי עזר. סליל הפעלה,AC3 כ"ס, 30מגען למנוע  03.08.01.0410

230VAC כמפורט בתכניות כדוגמת ABB. 760.00יח' או ש"ע מאושר 5.003,800.00

430.00יח'.AC-3 כ"ס, 5מגען כנ"ל אך למנוע  03.08.01.0420 2.00860.00

 כולל בלוק מגעי עזר ונגדי10KVARמגען לקבל תלת פאזי עד 03.08.01.0430

360.00יח'פריקה 4.001,440.00

,10KVAR 400Vקבל תלת פאזי מטיפוס יבש, דל הפסדים בהספק 03.08.01.0435

 דוגמת סימנס, מותאם לעבודה בסביבה של440Vלמתח נומינלי 

380.00יח'הרמוניות גבוהות כולל נגדי טעינה 4.001,520.00

 כולל: הגנות,100HPווסת מהירות אלקטרוני דיגטלי למנוע בהספק 03.08.01.0440

 לתאימות אלקטרומגנטיתRFIמגעים יבשים, צג דיגטלי פילטר 

 כוללABB או שניידר או SIEMENS, תוצרת EMCולתאימות 

סליל טורי בכניסה אורגינלי לביטול הרמוניות ברשת כולל כל

20,900.00יח'המפורט במפרט הטכני. 4.0083,600.00

9,030.00יח' .30HPווסת כנ"ל אך להספק 03.08.01.0450 1.009,030.00

DC 24V, או 230V סליל עבודה 6A AC1 מגעים 4ממסר פיקוד  03.08.01.0470

90.00יח' או טלמכניקA.Bתוצרת  250.0022,500.00

140.00יח' מגעים.8ממסר פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0480 12.001,680.00

 כולל מגעןHP  25מתנע רך אלקטרוני דיגטלי למנוע בהספק עד 03.08.01.0485

מקצר אינטגרלי, הגנות, מגעים יבשים, צג דיגטלי תוצרת שניידר אן

5,230.00יח'סולקון. 4.0020,920.00
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0103.08.01

ממסר השהייה בחיבור אלקטרוני נישלף כולל בסיס, מגע מחליף,03.08.01.0490

נורות סימון, לתחומים שונים  כולל ממסר פולס תוצרת טלמכניק או

A.B.'240.00יח 12.002,880.00

330.00יח'ממסר השהייה כנ"ל אך מהבהב שני זמנים נפרדים.03.08.01.0500 2.00660.00

 יציאות אחת כדוגמת8ממסר התראה למערכת גילוי אש עם   03.08.01.0505

ISO-556B-8. '1,190.00יח 1.001,190.00

 יציאות אחת כדוגמת4ממסר התראה למערכת גילוי אש עם  03.08.01.0508

ISO-556B-8. '840.00יח 1.00840.00

 ניתן לכיוון עם מגע מחליף התראה ירידתDC 0-25Vממסר מתח 03.08.01.0510

290.00יח' או ש"עOMRONמתח תוצרת  2.00580.00

80.00יח' .A-B מגעים תוצרת 2לחצן פיקוד  03.08.01.0520 18.001,440.00

ABB או A-B עם נגד הפלת מתח תוצרת LEDנורת סימון, מטיפוס 03.08.01.0530

60.00יח'. 150.009,000.00

 מצבים עם או3 מטיפוס פקט חד קוטבי  10Aמפסק פיקוד סיבובי 03.08.01.0540

100.00יח' כאשר צד אחד קפיצי והאחר קבוע.A-Bבלי אפס תוצרת  13.001,300.00

 עם מצביםA-B קטבים תוצרת 4 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0550

240.00יח' .0קבועים ומצב   13.003,120.00

 עם מצביםA-B קטבים תוצרת 3 מצבים 3מפסק פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0555

200.00יח' .0קבועים ומצב   20.004,000.00

 עם מצביםA-B קטבים תוצרת 5 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0560

330.00יח' .0קבועים ומצב   8.002,640.00

 עם מצביםA-B קטבים תוצרת 5 מצבים 3מפסק פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0570

250.00יח' .0קבועים ומצב   8.002,000.00

100.00יח' .A-B מצבים תוצרת 2X10A  , 2מפסק פקט 03.08.01.0580 6.00600.00

140.00יח' .A-B מצבים תוצרת 3X16A  , 2מפסק פקט 03.08.01.0590 12.001,680.00

רב מודד דיגטלי לזרם, מתח, הספק, שיא ביקוש, כופל הספק וכו'03.08.01.0600

, כולל3X630A כולל משני זרם עבורו עד SATECPM172EHדגם 

 מדידת זליגה לאדמה כוללSATECשנאי זרם מסכם (טוראיד) של 

4,560.00יח'.MODBUS TCP/IPכרטיס תקשורת  1.004,560.00

רב מודד דיגטלי לזרם, מתח, הספק, שיא ביקוש, כופל הספק וכו'03.08.01.0610

 עדSATEC כולל משני זרם עבורו של SATEC135EHדגם 

3X160A כולל כרטיס תקשורת ,MODBUS TCP/IP.'3,040.00יח 5.0015,200.00

 שעות תוצרת72 שעות, עם רזרבה ל-24שעון פיקוד מיכני יומי  03.08.01.0620

290.00יח'גריזלין . 2.00580.00

240.00יח'.230Vמונה שעות עבודה 03.08.01.0630 10.002,400.00

 לזרם ישר כולל נתיכי הגנה, נורתDC 24V ,20Aספק מתח מיוצב , 03.08.01.0640

2X20Aסימון תצוגת מתח וזרם תוצרת פיניקס או ש"ע הכולל מא"ז 

1,900.00יח' מותקן ביציאה ממנו הכל קומפ' .DCמסוג  2.003,800.00

 כולל נתיכי400V ,100KA ,B+C CLASSרביעית מגיני ברק למתח 03.08.01.0650

2,850.00יח' או פיניקס .VENTILLE DEHNהגנה עבורם דגם  1.002,850.00

 כולל נתיכי400V ,15KA ,B+C CLASSרביעית מגיני ברק למתח 03.08.01.0655

1,570.00יח' או פיניקס .VENTILLE DEHNהגנה עבורם דגם  1.001,570.00

 תוצרת3000VA חד פאזי בהספק 230/230Vשנאי יצוק 03.08.01.0660

LEGRAND.1,140.00יח' כולל נתיך הגנה אינטגרלי 1.001,140.00
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0103.08.01

, תוצרת200VA חד פאזי בהספק עד 230/24Vשנאי יצוק 03.08.01.0670

LEGRAND.'280.00יח 20.005,600.00

, תוצרת500VA חד פאזי בהספק עד 230/24Vשנאי יצוק 03.08.01.0675

LEGRAND.'710.00יח 1.00710.00

 של אמבלDC VF דוגמת DC 24Vמגן מתח יתר מודולרי חד קוטבי 03.08.01.0690

460.00יח'או פיניקס . 16.007,360.00

100.00יח' מותקנת ומחוברת3A , 100Vדיודה לזרם 03.08.01.0695 12.001,200.00

 כולל משנה זרם עבורו1X63/5A מ"מ, עד 96X96אמפרמטר מרובע 03.08.01.0700

7.5VA  מ"מ לבחירת תווך מדידה22 . הכולל מפסק בורר %1, דיוק 

300.00יח'בים פאזות והאפס . 8.002,400.00

6 וולט לרבות מפסק בורר פזות 500 מ"מ עד  96X96וולטמר מרובע 03.08.01.0705

380.00יח'מצבים עם אפס . 1.00380.00

 , מותקן בתא הפיקוד כולל הגנה עבורו400Vמגן מתח יתר למתח 03.08.01.0710

290.00יח'E441 ABBדגם  12.003,480.00

60.00יח', עם רוזטה להתקנה בלוח.16Aשקע חד פאזי 03.08.01.0720 2.00120.00

CONTACLIP דוגמת LEDמהדק נתיך אינטגרלי כולל נורת סימון 03.08.01.0730

30.00יח'או פיניקס . 100.003,000.00

 תוצרת24V AC-DCמהדק פיקוד עם נורת לד מותאם למתח 03.08.01.0740

30.00יח'פיניקס דו קומתי עם מגשר פנימי . 250.007,500.00

 להתקנה בלוח 6A, מגע פיקוד 230Vממסר התראת רטיבות מנוע 03.08.01.0750

SLIMLINE :יבואן) E.I.D  :או ש"ע מאושר03-5620791 טל (

מותקן ומחווט בלוח קומפלט אך ורק במידה ולא יסופק ממסר

מקורי ע"י יצרן המשאבות. הכל כמפורט בתכנית הפיקוד של

620.00יח'היחידה . 9.005,580.00

ממסר חוסר מתח פזה חד פזי כולל אפס, הכולל כיוון ומגע עזר כפול03.08.01.0770

270.00יח'  .RMT או שניידר מסדרת IZUMIתוצרת  1.00270.00

330.00יח' מגעים יבשים2 כולל  400Vממסר חוסר מתח או פזה, תלת פזי 03.08.01.0780 1.00330.00

מאוורר (ונטה) להתקנה בלוח בקוטר כנידרש (באחריות היצרן03.08.01.0790

חישוב קוטר הוונטה הנידרשת בהתאם לנפח הלוח המוצע) כולל

מסנן  לכניסת אויר המותקן בקצה השני, טרמוסטט אורגינלי

710.00יח'להפעלה תוצרת ריטל . 8.005,680.00

 עם כיסוי פלסטי ומצמד דו תכליתי להתקנה9W LEDמנורת לד 03.08.01.0800

270.00יח'בלוח. 12.003,240.00

 מותקן ומחווט הכולל טרמוסטט הכל90wגוף חימום ללוח עד 03.08.01.0805

360.00יח'קומפ' . 4.001,440.00

80.00יח' מותקן ומחובר230Vמפסק גבול בדלת הלוח 03.08.01.0810 6.00480.00

פוטנציומטר ליניארי, סיבובי, התנגדות מותאמת לדגם הווסת ולפי03.08.01.0820

190.00יח'הוראת היצרן מותקן בדלת הלוח ובתאי המשאבות . 5.00950.00

 דקות כולל30 כולל מצברי גיבוי ל  3000VA חד פזית U.P.Sמערכת .03.08.01.0830

סימון מתח, סימון תקלה, עוקף סטטי, סימון צריכת זרם, דוגמת

4,280.00יח' או ש"ע מותקנת ומחוברת.GNTגמטרוניקס דגם  1.004,280.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

17עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0103.08.01

מבנה לוח חשמל ראשי מתח נמוך לפי תוכנית העמדה וסכמה חד03.08.01.0840

קוית בנוי מפח צבוע באפוקסי בתנור ועומד בדרישות תקן ישראלי

 -עם מחיצות הפרדה2B ומיוצר ע"י יצרן מאושר רמת מידור 61439 

 של ארדן אוTABULA או RITTALבין התאים, תוצרת 

X-ENERGY של מולר או ARTU ABBלהעמדה על הרצפה, פסי 

40 מיועד לטמפ' סביבה  IP43 לפי תוכנית אטום 3X630Aצבירה 

מעלות כולל דלתות מלאות בחזית פנלים סגירה תחתונה של הלוח 

כולל הרכבת הציוד, חיווט, פסי צבירה, שילוט, מהדקים, פלטות

פנימיות, הכנה לחבור הכבלים וכל החמרים והעבודות הנדרשים

להשלמת הלוח קומפלט. כולל כל ההכנות לחיבור מערכת פסי

3,330.00מ"רצבירה. מדידת הלוחות לפי מ"ר חזית לוח. 12.0039,960.00

2,850.00מ"רמבנה כנ"ל אך לתא בקרה ופיקוד03.08.01.0850 3.008,550.00

 במבנה מגובים3X125Aמבנה כנ"ל אך עבור לוח משנה ולזרם עד 03.08.01.0855

7,600.00קומפמכניים. 1.007,600.00

מבנה כנ"ל אך מוגן פיצוץ להתקנה באווירה נפיצה וקורוזיבית בחדר03.08.01.0857

, הכוללהתקני חדירה ללוח מסוגUSמגובים עבור סגרים, מצופים 

 ,CL, EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISIONאנטיגרון מוגן פיצוץ וכו' . 

SAFETY INTRINSIC ASS117,100.00קומפ 1.0017,100.00

הובלה התקנה וחיבור מושלמים של לוחות החשמל על כל חלקיהם03.08.01.0860

כולל כל תאי הווסתים, השרות, הבקרה והקבלים כולל תא בקרה

מקומי וכולל כל כבלי הגישור לכח פיקוד ובקרה בין חלקי הלוח

7,600.00קומפכולל חבור כל קוי ההזנה, הפיקוד והבקרה קומפלט. 1.007,600.00

מערכת כבלי גישור מושלמים בין תא בקרה ותאי כח ווסתים בלוח03.08.01.0870

3,330.00קומפראשי לקו לוחות ספקים כולל התקנה חזוק, חיווט ושילוט קומפ' 1.003,330.00

חבור מושלם בתוך לוח החשמל של מתמר אולטראסוני או מד זרימה03.08.01.0880

מגנטי או של מתמר או תצוגה מכל סוג שהוא מסופק ע"י המזמין

כולל חיווט לכבלי הזנה או כבלי מגעים יבשים או כבלי כניסות

430.00קומפויציאות אנלוגיות הכל מושלם קומפ' 8.003,440.00

רצפת פח מוגבהת בחדר חשמל מתח נמוך עם פלטות מתפרקות הכל03.08.01.0885

לפי פרט בתוכנית פרטים. גובה הרצפה לפי הנחית המתכנן והמזמין.

290.00מ"רהכולל הכולל הכנת זוויתנים ברזל עבור הלוחות הכל קומפ' . 12.003,480.00

פירוק מושלם של ארון מעבר קיים הכולל תא בקרה, הובלתו למחסן03.08.01.0890

שיורה עליו המזמין, סידור כבלים והכנת השטח, המחיר כולל גם

פירוק כבלי הזנה ראשיים וחיבורים מחדש ללוחות זמניים טרם

תחילת בניית המתקן החדש במסגרת הטיית תוואי כבלים קיימים

4,750.00קומפוהעתקתם . 1.004,750.00

429,870.00סה"כ ללוח מתח נמוך

מערכת בקרה 03.08.02
, כוללDATA 1M  לפחות , זכרון ל 256Kבקר מתוכנת בעל זיכרון 03.08.02.0010

S7-1513 או RXI, 363,G.E MODEL לפחות דגם SD 4Mכרטיס 

SIEMENS  או M580 EPAC MODICONכולל ספק כח ובסיס 

 שקעי תקשורת אינטגרליים או4 כרטיסים כולל 10להתקנת  

, תקשורת טורית ושקע שמור)PCכהרחבה (יחידת תצוגה, מחשב 

9,500.00יח'מותקן ומחווט כמפורט קומפלט (לא כולל כרטיסים) 1.009,500.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

18עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0203.08.02

ET200SP כרטיסים מסדרת 10כרטיס הרחבה לבקר הנ"ל עבור  03.08.02.0020

כולל ספק כח וכרטיס תקשורת אופטי וכבל מחבר בין הבקר

2,610.00יח'וההרחבה. 2.005,220.00

 מבודדות לבקר כולל התקנה4-20mA כניסות אנלוגיות  4כרטיס  03.08.02.0030

2,660.00יח'כמפורט קומפלט. 5.0013,300.00

, לבקר כולל התקנה כמפורט24VDC כניסות דיסקרטיות, 16כרטיס  03.08.02.0040

1,900.00יח'קומפלט 12.0022,800.00

 לבקר כוללDC 24V ,230AC יציאות ממסר נפרדות,8כרטיס  03.08.02.0050

2,140.00יח'התקנה כמפורט קומפלט 8.0017,120.00

 מבודדות לבקר מותקן כמפורט4-20mA יציאות אנלוגיות  2כרטיס  03.08.02.0060

2,380.00יח'קומפלט. 4.009,520.00

2 פורטים אינטגרליים בבקר כולל 3כרטיס תקשורת משולב בנוסף ל- 03.08.02.0070

1,900.00יח' מותקן ומחוברTCP/IP + RS485פורלים  1.001,900.00

PANEL מטיפוס מגע (12יחידת תצוגה לבקר הנ"ל בגודל ," 03.08.02.0080

TOUCH  צבעים בשפה עברית כולל גרפיקה ל65000) צבעונית כ 

HMIכולל כבל אורגנלי עבורה כולל התקנה כמפורט, תקשורת 

8,550.00קומפ הכל קומפ' .SOURCE OPENותוכנת  1.008,550.00

מסך כנ"ל אך מיועד לאזור נפיץ ומוגן פיצוץ מותקן ומחווט קומפ'03.08.02.0085

הכולל כתיבת תוכנה עבורו והצגת מסכי תפעול עבור המגובים

17,100.00יח'המכניים לפי הנחיות המתכנן . 1.0017,100.00

 כניסה/יציאה כולל חלקה בהשתתפות1כתיבת תוכנה לבקר עבור  03.08.02.0090

בהגדרת אלגוריטים הבקרה, עבודות תוכנה לתפעול ראשוני של

הבקר וחיבורו לרשת התקשורת, הפעלה ןהרצה באתר כלל שידרש

כולל ביצוע שינויים עד להשלמת המערכת ותיעוד מלא של התוכנה

לאחר גמר ההפעלות (לפי מחיר יסוד לוח. כניסה או יציאה לוגית של

220.00יח' ש"ח) הכל מושלם כמפורט קומפ'210-   256.0056,320.00

 כניסה/יציאה אנלוגיות (מחיר יסוד לכניסה1כנ"ל אולם עבור  03.08.02.0100

330.00קומפ ש"ח) כמפורט קומפ'310יציאה  -   28.009,240.00

ביצוע תוכנה יישומית להטמעת מתקן קדם טיפול במערך הפיקוד של03.08.02.0110

המט"ש כולל שילוב בבסיס הנתונים, מסכי הפעלה, הכנת  מסכי

, היסטורייתSSMתפעול, שילוב במערכת ההתראות. הודעות 

אירועים, גרפים כולל איטגרציה והפעלה מושלמת באמצעות חברת

1,520.00יח'הבקרה של המט"ש. 10.0015,200.00

 דוגמתIP20)  תעשייתי דרגת הגנה switch managedמתג מנוהל(03.08.02.0115

ConneXium  8 של שניידר או סימנס להתקנה על פס דין , בעל

3,330.00יח' מבואות אופטי , או ש"ע מאושר .2 ו  RJ-45מבואות נחושת  1.003,330.00

 אל הבקר כולל רכיב אפליקציהSATECחבור רב מודד מסוג 03.08.02.0120

להעברת נתונים מהרב מודד ע"י רגיסטרים אל מרכז  הבקרה באופן

430.00יח'מושלם קומפ' 5.002,150.00

חיווט מושלם של הבקרים, יחידת תצוגה, יחידת תקשורת ומתג03.08.02.0125

3,330.00קומפתעשייתי באופן מושלם קומפ'. 1.003,330.00

 אוMODBUSחבור לוח תהליך מסופק ע"י אחרים בתקשורת 03.08.02.0130

PROFIMUS בפורט RS485 או TCP/IPכולל רכיב אפליקציה 

להעברת נתונים קומפ ע"י רגיסטר אל מרכז הבקרה באופן מושלם

1,050.00קומפקומפ' (לוח סינון, לוחות מגוב מיכני ) גס ועדין. 9.009,450.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

19עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0203.08.02

204,030.00סה"כ למערכת בקרה

אביזרי פיקוד והארקות 03.08.03
 כולל כניסות כבל,65kwחיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק 03.08.03.0010

חיבור כבלי הכח, הפיקוד (רטיבות, חמום, קליקסון או

טרמיסטורים) כולל צנרת מגן שרשורית פלסטית עם מעטה מתכתי

950.00יח'כנדרש. נכל קומפ' . 4.003,800.00

 כולל כניסות כבל,30HPחיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק 03.08.03.0020

חיבור כבלי הכח, הפיקוד (רטיבות, חמום, קליקסון או

טרמיסטורים) כולל צנרת מגן שרשורית פלסטית עם מעטה מתכתי

620.00יח'כנדרש. נכל קומפ' . 5.003,100.00

430.00יח' כ"ס.7.5חיבור כנ"ל אך למנוע בהספק עד  03.08.03.0040 2.00860.00

חיבור כנ"ל אך של סגר ממונע כולל כבלי כח, פיקוד ובקרה כולל03.08.03.0045

330.00יח'שרוולי מגן הכל קומפ' . 8.002,640.00

 כולל עמידה בכלEXחיבור כנ"ל של סגר אך המצוי באווירה נפיצה 03.08.03.0046

 ,CLASS1 , EEX1-  0 ZONEהתקנות על כל החלקים והזיוודים . 

 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC'520.00יח 8.004,160.00

1חיבור כנ"ל של אביזר פיקוד , תאורה וכו' אך לאווירה נפיצה  03.08.03.0048

CLASS , EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY

INTRINSICכולל כניסות כבל מתאימות, איטום, קופסאות מעבר 

380.00קומפהכל מושלם קומפלט. 12.004,560.00

710.00יח'  כולל ידית מצמד.3X160A AC3מנתק בעומס  03.08.03.0050 4.002,840.00

380.00יח'  כולל ידית מצמד3X80A AC3מנתק בעומס  03.08.03.0060 1.00380.00

210.00יח'  כולל ידית מצמד3X63A AC3מנתק בעומס  03.08.03.0065 4.00840.00

170.00יח' .IP68  כולל ידית מצמד 3X40A AC3מנתק בעומס  03.08.03.0070 16.002,720.00

 לזרם60X10(3פס השוואת פוטנציאלים ראשי מנחושת בחתך (03.08.03.0080

630A  ס"מ בצמוד80 מותקן ומחובר לפי פרט בחדר חשמל ובאורך 

1,140.00יח'ללוחות החשמל . 1.001,140.00

760.00יח'3X315Aפס השוואה כנ"ל אך לזרם 03.08.03.0085 1.00760.00

430.00יח'פס השוואה כנ"ל לארונות מעבר .03.08.03.0088 3.001,290.00

35חיבור מושלם לצנרת מים באמצעות שלה כבדה וחוט נחושת  03.08.03.0090

140.00יח'ממ"ר 10.001,400.00

חיבור כנ"ל אך לקונסטרוקציה מתכתית או תעלת פח באמצעות בורג03.08.03.0100

100.00יח' ודיסקיות פליז3/8מגולוון "  20.002,000.00

 עםIP65מפסק מגביל על שסתום אל חוזר בנוי ממפסק גבול מתכתי 03.08.03.0110

זרוע וגלגל מופעלים ע"י מגרעת בגלגל הפעלה מפליז מורכב על הציר

710.00יח'הבולט של השסתום האל חוזר דוגמתא.ר.י 5.003,550.00

התקנה וחיבור כנ"ל של רגש אולטרא סוני (עבורו משולם בסעיפים03.08.03.0120

נפרדים) לפי פרט בתכנית פרטים מכל סוג שהוא כולל כניסות כבל

EX  . 1- מוגן פיצוץ CLASS , EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISION, 

SAFETY INTRINSIC'480.00יח 4.001,920.00

התקנה וחיבור מושלמים של מתמר לחץ סניקה (מסופק ע"י אחרים )03.08.03.0130

כולל כבלי הפיקוד המסופקים ע"י אחרים מלוח החשמל עד לרגש

480.00יח'וחיבורו. 2.00960.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

20עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0303.08.03

שעת עבודה של חשמלאי מוסמך לפי רג'י (רק שעות שאושרו מראש03.08.03.0150

110.00ש"עוקיבלו אישור מהמפקח בכתב) 20.002,200.00

התקנה וחיווט מושלמים של מתמר/מסכם למד זרימה מגנטי מסופק03.08.03.0160

ע"י אחרים בלוח החשמל וחיבור לרגש כולל השחלת הכבל המסופק

430.00יח'ע"י אחרים קומפ'. 2.00860.00

 גידים כולל כניסת כבל וצינור5חיבור חשמלי של אביזר פיקוד  03.08.03.0190

140.00יח'שרשורי מגן פלסטי עם מעטה מתכתי הכל קומפ' . 4.00560.00

חבור כנ"ל אך של לוח משנה מכונה או ציוד או כל לוח אחר מסופק03.08.03.0200

620.00יח'ע"י אחרים 9.005,580.00

 שלENH-10מצוף פיקוד אגס עם כבל אורגינלי באורך כנדרש ,דגם 03.08.03.0210

FLYGTאו ש"ע מאושר מותקן ומחובר קומפלט המתאים לאווירה 

 ,DIVISION , SAFETY 1INTRINSIC , EX  .  1 CLASSנפיצה 

EEX1-  0 ZONE'710.00יח 18.0012,780.00

16 מתאים ללחץ עבודה מינימלי של  4-20MAמתמר לחץ אנלוגי , 03.08.03.0220

 אטמוספירות. מתמר הלחץ יהיה24אטמוספירות וללחץ בדיקה של  

SENSORS BDעשוי נירוסטה הכולל תצוגה אינטגרלית , תוצרת 

 או סימנס או ש"ע. המחיר כולל התקנה, חיבור, הפעלהGTXדגם 

וכיול ומיועד לעבודה במי שפכים עם דיאפרגמה ייעודית ותצוגה

3,660.00יח'נומירית אינטגרלית הכלקומפלט  . 2.007,320.00

IP68 אטום EX  המותקן בארון מוגן פיצוץ 3X16Aמפסק סיבובי 03.08.03.0230

 בחדר מגובים מכניים הכולל התקן נעילה ושילוט. הכל0.00במפלס  

C , EEX1-  0 ZONE  , 1מותאם לסביבה נפיצה לפי תקנות 

DIVISION , SAFETY INTRINSIC LASS1'710.00יח 10.007,100.00

.מותקן ומחווט קומפ' המיועדTOXרגש/ מתמר לגזים רעילים 03.08.03.0250

EX . 1 CLASS , EEX1-  0 ZONE  , 1לעבודה האווירה נפיצה 

DIVISION , SAFETY INTRINSIC'4,610.00יח 1.004,610.00

רגש הצפה להתקנה בחדר מגובים כולל מגע יבש ואלקטרודה הכל03.08.03.0255

1קומפ' .המיועד לאווירה נפיצה                                            

DIVISION , SAFETY INTRINSIC , CLASS1 , EEX1-  0

ZONE'2,660.00יח 1.002,660.00

 (מגטרון)PULSAR של BOX BLACKמד מפלס אולטראסוני דגם 03.08.03.0260

הכולל: גשש אולטראסוני- יח' מגבר/מתמר מותקנת ומחווטת בלוח

.כבלMERPROGRAהחשמל. - יח' תכנות עבור המתמר/מתאם 

קואקס באורך כנדרש בהתאם לתוכניות השטח רציף לכל אורכו

RG62U הכל תוצרת E+S  מגעים יבשים  מותקן3 או סימנס כולל 

ומחובר כולל השחלת הכבל מהגשש ועד למתמר מכוון ומופעל בשטח

EX  1 CLASS , EEX1-  0קומפלט. המיועד לעבודה באווירה נפיצה 

ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC7,600.00קומפ 4.0030,400.00

מערכת הארקת יסודות מושלמת למבנה טיפול קדם, לפי תוכנית03.08.03.0270

כולל טבעת גישור, יציאות חוץ מגולוונות, אלקטרודות הארקה,

ומערכת גישור בכולנסאות  הדיפון עם יציאות מגשרים לטבעת

הכפולה של המתקן, יציאות לפסי השוואה,פסים מגולוונים לחיבור

בין כל חלקי מערכת הארקת יסודות לפי תוכנית כולל חפירות הכל

מושלם קומפ' כולל רצפה צפה בחדרי חשמל. כולל פסי גישור מגלוון

 מ"מ טמון40/4 מ"מ ממבנה חשמל ראשי מברזל מגלוון 40/4בחתך  

6,650.00קומפ ס"מ הכל קומפ'50באדמה בעומק   1.006,650.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

21עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0303.08.03

 ס"מ או ביציקת50 מ"מ מונח באדמה בעומק 40/4פס מגלוון בחתך  03.08.03.0275

30.00מ'הבטון המחבר בין המבנים השונים . 60.001,800.00

360.00יח' להתקנה חיצונית, מותקן ומחובר230V ,IP55תא פוטואלקטרי 03.08.03.0280 2.00720.00

 מ"מ מצופה נחושת מוחדרת19אלקטרודות הארקה מפלדה בקוטר  03.08.03.0290

40 מטר כולל שוחת ביקורת עבורה בקוטר 2אנכית לקרקע בעומק  

710.00יח'ס"מ ממולאת חצץ עם שילוט. 6.004,260.00

 כולל יחידת פיזור פנימית, יח'BTU  24000 מזגן מפוצל לתפוקה של  03.08.03.0300

עיבוי חיצונית, צנרת גז וחשמל בין שתי היחידות, כולל התקנה

מושלמת , מילוי גז והפעלה קומפלט, תוצרת אלקטרה או תדיראן

9,030.00קומפמדגם אנוורטר המותאם לכמות החום הנפלטת מלוחות החשמל. 2.0018,060.00

144,480.00סה"כ לאביזרי פיקוד והארקות

נקודות ואינסטלציה חשמלית 03.08.04
 מונח על סולם כבלים אוN2XY/FR 3X1.5נקודת מאור בכבל  03.08.04.0010

בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל כולל תעלה פלסטית

 ס''מ או צינור מרירון כלולים במחיר הנקודה ,3X2.5במידות עד 

כולל חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות.

סיום במפסק מאור (יחיד או כפול) אטום להתקנה עה"ט ניסקו או

150.00יח'ש"ע קומפ' 28.004,200.00

 מוגנת התפוצצות ע"י כבלEXנקודת מאור כנ"ל אך לאווירה נפיצה, 03.08.04.0020

 ממ"ר, קופסאות הסתעפות מוגנותN2XBY 4X1.5משוריין 

(יבואן:COOPERהתפוצצות, מפסק מאור מוגן התפוצצות, תוצרת

 ,CLASS1 , EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISIONקשטן) או ש"ע. 

SAFETY INTRINSIC'460.00נק 36.0016,560.00

 בתעלה5X1.5N2XY/FRנקודת לחצן הפסקת חרום כללית ע"י כבל 03.08.04.0025

 ס"מ מלוח החשמל סיום בלחצן חרום עם פטישון3X2.5פלסטית 

460.00נק' של טלמכניקXAS25Eניפוץ דגם  2.00920.00

 ממ"ר מונח על סולםN2XY/FR 3X2.5נקודת חיבור קיר בכבל 03.08.04.0030

כבלים או בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל, כולל

 ס"מ או צינור מרירון כלולים3X2.5תעלה פלסטית במידות עד 

במחיר הנקודה מהתעלות הראשיות, נפרדות לכבלי הנקודה, כולל

חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום

 אמפר להתקנה עה"טניסקו או תח"הט ניסקו או16בשקע ישראלי  

170.00יח'ש"ע קומפ' 6.001,020.00

 מוגנת התפוצצות ע"יEXנקדות חיבור קיר כנ"ל אך לאווירה נפיצה 03.08.04.0033

 ממ"ר, סיום עמדת שקעים מוגן פיצוץN2XBY 5X6כבל משוריין 

3X32A ,CEE   הכול ברמת הגנה I CLASS ,I DIVתוצרת 

COOPER.2,380.00נק' (יבואן: קשטן) או ש"ע 2.004,760.00

1,240.00נק'נק' כנ"ל אך חד פזית .03.08.04.0034 3.003,720.00

 ממ"ר בצינור מרירון אוN2XY/FR 3X4נקודה למזגן ע"י כבל 03.08.04.0035

 ס"מ קו ישיר מהלוח כולל אביזר למזגן3X3.5בתעלה פלסטית 

330.00יח' (בריטי)20Aפינים עגולים  2.00660.00

 ,אטומה הרמטי מפיבר35W LED, 4450Lmאו"ה של גוף תאורה ,03.08.04.0040

IP66  4000 , גוון אור 316  , עשוי פוליקרבונט עם סגרים מנירוסטהK

420.00יח' של לירד שטיינץ או ש"ע מאושר .IBV,  כדוגמת  12.005,040.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0403.08.04

גוף תאורת חרום חד-תכליתי להתקנה על טיח בתקרה או בקיר03.08.04.0050

3W-LED כולל ציוד הדלקה ומצברי חרום דגם ,XYLUX-LRשל 

MACKWELL(יבואן:אנלטק) '380.00יח 5.001,900.00

 ,CLASS1 , EEX1-  0 ZONEגוף כנ"ל אך מיועד לאווירה נפיצה . 03.08.04.0053

 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC'1,220.00יח 5.006,100.00

, יציקת אלומיניום מוגנת התפוצצותEX-LEDמנורת פלורצנט 03.08.04.0055

COOPER או VICTOR של VL125 דגם I DIV, I CLASSלרמה 

1,760.00יח'(יבואן: קשטן) או ש"ע מאושר מותקנת ומחוברת הכל קומפ'. 22.0038,720.00

EX המיועדת לסביבה נפיצה 24V IP68מנורה כנ"ל אך למתח 03.08.04.0057

1,900.00יח'ולטבילה במי שפכים וסביבה קורוזיבית , הכל קומפ' 8.0015,200.00

 עשויIP65 צמוד לקיר בדרגת אטימות LEDאו"ה של גוף תאורה 03.08.04.0060

 ובהספק4000K 9000lmסגסוגת אלומיניום צבוע בתנור טמפ' צבע 

40W דגם WP01040(יבואן: לירד-שטיינץ)'430.00יח 15.006,450.00

ג"ת מיציקת אלומניום צבוע באבקת פוליאסטר בעל עדשת זכוכית03.08.04.0065

.4000K מ"מ המיועד לתאורת הצפת שטח וחצרות. טמפ' צבע 4עובי  

CRI>80, 14000 הספקLM , 138 5. כדוגמתL+FL-5 של GEWISS.'2,380.00יח 4.009,520.00

15, יציקת אלומיניום, גובה אותיות  LEDשלט יציאה תקני מואר 03.08.04.0067

430.00יח'ס"מ, תוצרת אלקטרולייט או ש"ע. 2.00860.00

EX  .1 CLASS , EEX1-  0שלט כנ"ל אך המיועד לאווירה נפיצה 03.08.04.0068

ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC'1,430.00יח 2.002,860.00

 כולל זרוע הפעלה או מגנט (יבחר על פיIP67מפסק גבול מתכתי 03.08.04.0070

מבנה השער) מורכב לדלת או לשער (להתראה על פריצה) ומחובר

240.00יח'קומפלט. 8.001,920.00

 ,EX  .1 CLASS , EEX1-  0 ZONEמפסק כנ"ל אך לאווירה נפיצה  03.08.04.0075

 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC'760.00יח 6.004,560.00

ממ"ר חסין אש מושחל בצינור אוE90/ 3X2.5NHXHכבל חשמל 03.08.04.0080

20.00מ'מונח בתעלת כבלים או מושחל בצינור תת קרקעי . 300.006,000.00

 ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלת3X1.5N2XY/FRכבל חשמל 03.08.04.0090

10.00מ'כבלים או מושחל בצינור תת קרקעי . 400.004,000.00

10.00מ' ממ"ר.5X1.5N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך  03.08.04.0100 350.003,500.00

10.00מ' ממ"ר.7X1.5N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0105 600.006,000.00

10.00מ' ממ"ר.10X1.5N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך  03.08.04.0110 800.008,000.00

10.00מ' ממ"ר.3X2.5N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0120 1,000.0010,000.00

10.00מ' ממ"ר.5X2.5N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0140 800.008,000.00

30.00מ' ממ"ר.14X2.5N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל   03.08.04.0150 400.0012,000.00

20.00מ' ממ"ר.5X4N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0160 200.004,000.00

20.00מ' ממ"ר.5X6N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0170 300.006,000.00

30.00מ' ממ"ר.5X10N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0180 300.009,000.00

40.00מ' ממ"ר.5X16N2XY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0190 400.0016,000.00

80.00מ' ממ"ר.4X16N2XBY/FRכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0191 120.009,600.00

20.00מ' ממ"ר.3X2.5N2XBYכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0192 400.008,000.00

20.00מ' ממ"ר.N2XBY 5X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0195 450.009,000.00

40.00מ' ממ"ר.N2XBY 7X1.5כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0200 450.0018,000.00
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0403.08.04

50.00מ' ממ"ר.N2XBY 10X1.5כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0210 450.0022,500.00

210.00מ' ממ"ר.N2XBY 3X95+50כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0230 120.0025,200.00

100.00מ' ממ"ר.4X240NA2XY/FRכבל חשמל מאלומניום 03.08.04.0240 580.0058,000.00

1,710.00יח'ביצוע מופה וחיבור מסוג אפוקסי לכבלי הזנה ראשיים הנ"ל03.08.04.0245 2.003,420.00

10.00מ' ממ"ר.16מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך   03.08.04.0250 80.00800.00

20.00מ' ממ"ר.25מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך עד  03.08.04.0260 80.001,600.00

20.00מ' ממ"ר.35מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך  03.08.04.0270 100.002,000.00

40.00מ' ממ"ר.50מוליך הארקה כנ"ל אך חשוף שזור בחתך  03.08.04.0280 100.004,000.00

60.00מ' ממ"ר.95מוליך הארקה כנ"ל אך חשוף שזור בחתך  03.08.04.0290 250.0015,000.00

70.00מ' ממ"ר.120מוליך הארקה כנ"ל אך חשוף שזור בחתך  03.08.04.0295 250.0017,500.00

40.00מ' ממ"ר.1X50מוליך הארקה מבודד "ט" 03.08.04.0300 50.002,000.00

 מסובבים, מסוככים, כל זוג2X2X16AWG זוג 2כבל מכשור כז"מ  03.08.04.0310

  משוריין ממותאם להתקנהNYBY ל מ"א עם מעטה 6OPFבנפרד, 

MA P/NGREEN RDERתת-קרקעית ומעטה נוסף נגד עכברים 

20.00מ'סילבן סחר או ש"ע 600.0012,000.00

 להתקנהNYBY R5-485כבל תקשורת מסוכך ומשוריין עם מעטה 03.08.04.0320

20.00מ'תת-קרקעית. 150.003,000.00

 מ"מ מותקן לקיר או לתקרה כולל קשתות20צינור מרירון בקוטר  03.08.04.0330

10.00מ'ומופות. 50.00500.00

10.00מ' מ"מ.25צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  03.08.04.0340 50.00500.00

10.00מ' מ"מ.32צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  03.08.04.0350 50.00500.00

 מותקן לקיר או מונח בחפירה כולל קשתות1.5צינור מים מגולוון " 03.08.04.0360

40.00מ'מופות, מגן על כבל 20.00800.00

צינור מגן שרשורי משוריין, מעטה פלסטי מיועד לכבלים ואביזרים03.08.04.0365

 (COOPER, תוצרת EXבאוירה נפוצה, כולל מחברים ומופות, 

50יבואן: קשטן)או ש"ע מותקן, מחוזק ומחובר. הצינור בקוטר עד  

CLASS1 , EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISION , SAFETYמ"מ. 

INTRINSIC'40.00מ 250.0010,000.00

 ס"מ כולל80 ס"מ ורוחב עד 110חפירה/חציבה של תעלה בעומק  03.08.04.0380

רפוד חול, בלוקים, כיסוי, סרט סימון, כיסוי בשכבות והדוק

60.00מ'קומפלט. 320.0019,200.00

110צינור שרשורי דופן כפולה רב שכבתי מטיפוס קוברה בקוטר  03.08.04.0390

30.00מ' מ"מ.8מ"מ כולל חבל משיכה   600.0018,000.00

160צינור שרשורי דופן כפולה רב שכבתי מטיפוס קוברה בקוטר  03.08.04.0400

50.00יח'מ"מ כולל חבל משיכה. 1,200.0060,000.00

20.00מ' מ"מ.80כנ"ל אך בקוטר  03.08.04.0410 300.006,000.00

50.00מ'.8 דרג 4 קשיח בקוטר " P.V.Cצינור כנ"ל אך מ 03.08.04.0420 100.005,000.00

70.00מ'.8 דרג 6 קשיח בקוטר " P.V.Cצינור כנ"ל אך מ 03.08.04.0425 100.007,000.00

 מ"מ עבור תקשורת י.ק.ע  מאושר ע"י בזק50צינור פלסטי בקוטר  03.08.04.0430

10.00מ'כולל, חוט משיכה, מונח בחפירה. 200.002,000.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

24עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0403.08.04

100/60 מ"מ במידות עד 0.8 מחורצת בעובי  E5-316תעלת נירוסטה 03.08.04.0450

מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות, קונזולות מותקנת

1.5 או ש"ע עם זרועותלקיר במרחק כל  NIEDAXקומפלט תוצרת 

130.00מ'מ' (יבואן: ארכה). 160.0020,800.00

170.00מ' מ"מ.200/60כנ"ל אך במידות  03.08.04.0460 160.0027,200.00

240.00מ' מ"מ.400/60כנ"ל אך במידות  03.08.04.0470 60.0014,400.00

NIEDAX תוצרת E5-316סולם כבלים מטיפוס כבד עשוי נירוסטה 03.08.04.0480

 מ"מ מותקן לקיר או מתחת לתקרה כולל203-60או ש"ע, ברוחב  

מיתלים, קונזולות, מחברים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה

260.00מ'מושלמת קומפ'. יבואן ארכה. 40.0010,400.00

290.00מ' ס"מ.40סולם כבלים כנ"ל ברוחב  03.08.04.0490 60.0017,400.00

320.00מ' ס"מ.60סולם כבלים כנ"ל אך ברוחב  03.08.04.0500 30.009,600.00

 ס"מ110 ס"מ ובגובה 125שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר  03.08.04.0520

40ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסה  

2,380.00יח' ס"מהכל קומפלט.25טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי   9.0021,420.00

 ס"מ ובגובה140X120שוחת מעבר מלבנית מבטון טרומי במידות 03.08.04.0525

 ס"מ ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד110 

4,560.00יח' ס"מ הכל קומפלט.52 טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי 40להעמסה   3.0013,680.00

1,660.00יח' ס"מ.60שוחה כנ"ל אך בקוטר  03.08.04.0526 3.004,980.00

מכסה פח נירוסטה (במקומות שלא יותקנו בהם לוחות חשמל)03.08.04.0530

מתאים למשקל אדם. כולל בריחים לנעילת המכסה ומותאם לרוחב

290.00מ'התעלה. 4.001,160.00

 מ"מ מונח ביציקה או בקיר או25צינור מריכף חסין אש בקוטר  03.08.04.0540

ברצפה כולל חוט משיכה. הסעיף מתייחס לצנרת שאינה כלולה

10.00מ'במחיר הנקודות. 100.001,000.00

10.00מ' מ"מ.32צינור כנ"ל אך בקוטר  03.08.04.0550 100.001,000.00

 ס"מ עם מכסה35/20קופסאת מעבר מפוליקרבונט במידות עד  03.08.04.0560

330.00יח' מותקנת ומחוזקת כולל פס מהדקים.IP68אטומה  4.001,320.00

 עם פס מהדקים מותקנתIP67קופסאת מעבר מתכתית משוריינת 03.08.04.0570

130.00יח'למעבר כבלים מותקנת ומחוזקת קומפ'. 14.001,820.00

מבנה לוח פילר מעבר מארון פוליסטאר משוריין עבור משאבות או03.08.04.0580

 אוHIMEL דוגמאת IP65 ס"מ אטום 140/110/40מנועים במידות  

G.E  מ"מ,3 או ענבר עם דלתות, גגון, נעילה לדלתות פלטה מגולוונת 

 פנימיות (תיבה נפרדת עבור כל שדה) בהם יותקן כלCתיבות ו- 

הציוד, התקנת הציוד וחיווט, שילוט, מהדקים וכל העבודות וחומרי

העזר הדרושים להשלמת הלוח כולל מעמד, בסיס (סוקל)

מפוליאסטר משוריין מהווה תא כניסה לכבלים עם רגליות להתקנה

5,700.00יח'בקרקע קומפלט 2.0011,400.00

7,600.00יח'.M19מבנה כנ"ל אך עבור מערבלים ותח"ש שאיבה 03.08.04.0585 1.007,600.00

 בקיר או תקרת בטון כולל אספקת השרוול,6ביצוע שרוול עד  " 03.08.04.0590

ביטונו ואיטומו מפני מעבר גזים ו/או מכרסמים לאחר השחלת

140.00יח'הכבלים. 10.001,400.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

25עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0403.08.04

תיבת שקעים פלסטית עם תריס למאמתים לפי תוכנית פרטים03.08.04.0600

.     1X16A 10KA. מאמ"ת 3X25A ,10KA  .2. מאמ"ת 1הכוללת:   

 חד16A. ח"ק ישראלי 4X40A 30MA  .4. ממסר פחת 3                 

,CEE 5X32A. ח"ק תלת פאזי 5 יחידות.          2פאזי אטום למים   

IP65.  6 5. ח"ק תלת פזיX16A,CEE ,IP55.       7מקום שמור נוסף .

לעוד אביזר שקעים חד פזי או תלת פזי. הכל מותקן ומחווט כולל

1,330.00יח' או בלבד.LEGRANDהתקנה לקיר וחבור להזנה דוגמאת גוויס או  3.003,990.00

 כולל מגעPT-100 כניסת 24VDCיח' תצוגה לטמפ' עבור גשש טמפ' 03.08.04.0620

570.00יח'יבש מחליף תוצרת מגטרון בחדר חשמל. 2.001,140.00

העברת המתקן בדיקה ואישור מהנדס בודק כולל כל הבדיקות03.08.04.0630

תשלום לבודק תיקון ליקויים עד להשלמת המתקן וקבלתו ע"י

הבודק קומפ' הכולל צילומים תרמיים ללוח והכנת דו"ח ממצאים

-EX  . 1 CLASS , EEX1והנפקת תעודת תקינות לעמידה בתקנות 

 0 ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC'7,600.00יח 1.007,600.00

 ס"מ180/250/60נישה (גומחה) כנ"ל אך עבור לוח חשמל במידות עד  03.08.04.0635

2,380.00יח'עם גגון לפי פרט בתוכנית פרטים מותקנת ומחוזקת . 3.007,140.00

תוספת למחיר הגומחה הנ"ל עבור דלתות פח רפפה מתליות על כל03.08.04.0636

הנישה מגולוון, צבוע בצבע מקשי ובצבע סופי בתנור  דוגמאת

1,520.00קומפמולטילוקם או שהרבני או ש"ע 3.004,560.00

 ווט (משואה)100 ליבון עד  IP55מנורה אדומה פלסטית אנטי-ונדלית 03.08.04.0637

570.00יח' מחוזק לקיר מורכבת ומחוברת2מורכבת ע"ג קונזולה עשויה צינור "  1.00570.00

פירוק והתקנה מחדש של עמוד תאורה בשבילי  המט"ש הכולל03.08.04.0639

יציקת יסוד בטון חדש, אספקה והתקנה של בסיס עיגון התואם את

סוג העמוד התקנתו בחזרה והפעלתו התקינה, הכולל אספקה ושדרוג

1,810.00יח'חלפים במגש הציוד, סימון. הכול קומפ'. 3.005,430.00

מגש ציוד בפתח ציוד בעמוד  מחומר בלתי מוליך וכבה מאליו עמיד03.08.04.0640

 , פס הארקה,SOGEXIלאש כימקלים וקרוזיה כולל מהדקי מעבר 

430.00יח' הכל מותקן ומחובר1X10A, 10KA מאמתים 2מוליכי הארקה,   3.001,290.00

 ס"מ70/70/80 במידות 30יסוד בטון לעמוד התאורה הנ"ל מבטון ב- 03.08.04.0641

 מ"מ כוללX1500"1 ברגי  4כולל חפירה, יציקה, החזרת מילוי, וכן  

710.00יח'הארקת יסוד וברגי יסוד שרוולי מעבר . 3.002,130.00

 ס"מ עשויה מצינור ברזל מגולוון50זרוע כפולה/משולשת באורך  03.08.04.0642

בקוטר מותאם לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד

430.00יח'תאורה. 3.001,290.00

  לתאורת חוץ עבור תאורת בטחון להצפתLEDאו"ה של זרקור 03.08.04.0643

 לעמידות בפניduty heavyשטחים גדולים, עשוי גוף אלומיניום 

 הספקLED ALPHA דגם  ASTMB-117קורוזיה לפי תקן 

136W תוצרתHUBBELL 6 עם מערכת אופטיתX6,טמפ' צבע 

5000K(יבואן: לירד-שטייניץ) מותקן ומחובר כולל כבל מפתח ציוד 

1,520.00יח'בעמוד ועד לפנס 4.006,080.00

 ס"מ20 מטר מגולוון חתך מדורג במידות 10עמוד קוני מדורג בגובה  03.08.04.0644

כולל פתח ציוד וסידור הארקות מותקן ומחובר כולל קטע הכבל

2,660.00יח'מפתח הציוד בעמוד ועד לפנס תוצרת פ.ל.ה 3.007,980.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

26עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0403.08.04

פירוק כל ציוד החשמל והתקשורת הכולל ניתוק מפסקים, כבלים,03.08.04.0645

יחידת השאיבה, כבלי ההזנה וניתוק זינה מלוח ראשי ופינוי כבלים

מיותרים והעברתם למחסן עליו יורה המזמין עבור מבנה קיים

הכולל עבודות מנוף וציוד הובלה. הכל במסגרת הטיית תוואי כבלים

והעתקת קווי חשמל ותקשורת טרם תחילת ביצוע המבנה. הכולל

הכנת תשתית זמניתכולל עמודים, שוחות וכל מה שנדרש לצורך

23,750.00קומפתפעול תקין של  המתקן הקיים . 1.0023,750.00

 מטר ,מגולוון  מצינור פלדה מגולוון גילוון חם בקוטר3תורן בגובה  03.08.04.0650

 מטר מעל הבנין),2.5 מטר על הבנין,  1 מותקן על דופן הבנין (3" 

570.00קומפכולל שלות לחזוק. 1.00570.00

798,690.00סה"כ לנקודות ואינסטלציה חשמלית

כיבוי וגילוי אש 03.08.05
330.00יח'גלאי עשן אופטי אנלוגי לרכזת ממוענת כולל כתובת ותושבת03.08.05.0010 22.007,260.00

תוספת למחיר גלאי עשן מכל סוג שהוא עבור זרועה תלויה ורשת03.08.05.0015

40.00יח'הגנה. 4.00160.00

יחידת כתובת (מגע יבש)יציאה מהרכזת להפעלת צופר, מיכל גז03.08.05.0020

360.00יח'לכיבוי, הפסקת חשמל וכו' מותקנת בקופסת פוליקרבונט 6.002,160.00

יחידת כתובת כנ"ל אך כניסה ממגע יבש חיצוני עבור התראות03.08.05.0030

330.00יח'חיצוניות 4.001,320.00

190.00יח'לחצן אזעקת אש מתכתי לניפוץ לרכזת ממוענת כולל כתובת03.08.05.0040 2.00380.00

130.00יח'מנורת סימון אזעקת אש03.08.05.0050 16.002,080.00

270.00יח'צופר התראה להתקנה פנימית עם נצנץ .03.08.05.0060 1.00270.00

EXצופר התראה להתקנה פנימית עם נצנץ כנ"ל אך לאווירה נפיצה 03.08.05.0065

  .1 CLASS , EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY

INTRINSIC'1,330.00יח 1.001,330.00

330.00יח'צופר התראה להתקנה חיצונית עם נצנץ03.08.05.0070 1.00330.00

 כתובות לפחות120רכזת גילוי אש ממוענת אנלוגית עם קיבולת ל  03.08.05.0080

 כתובות תצוגה דיגטלית בעברית וכל240ועם אפשרות להרחבה ל  

היתר האביזרים המפורטים  הכולל סנכרון והתחברות לרכזת

הקיימת והמותקנת במט"ש כולל כל ההתאמות והזיוודים הדרושים

6,180.00יח' הכל קומפ' .ADR7000לכך ,כדוגמת טלפייר  1.006,180.00

אספקה והשחלה של כבל גילוי אש תקני אדום תת-קרקעי גידים03.08.05.0100

ומוליכים (מסובבים גמישים) מזכוכית ומשוריינים לרכזת ממוענת

מרכזת גילוי אש במבנה משרדים דרך תשתיתתת-קרקעית עד

30.00מ'למבנים משניים ולפנלי משנה 200.006,000.00

אספקה והשחלה של כבל גילוי אש תקני המיועד להתקנה באזורים03.08.05.0105

 ,INT CLASS1נפיצים והעומד ברישות מוגן פיצות לפי הפירוט 

EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY RINSIC'60.00מ 110.006,600.00

נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו') עבור רכזת ממוענת עשויה03.08.05.0110

 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים בהתאם1כבל תקני אדום  

לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש או בתעלה פלסטית עד

1.5X1.5.140.00נק' ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה הקרובה 46.006,440.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

27עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0503.08.05

נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו') עבור רכזת ממוענת עשויה03.08.05.0115

 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים בהתאם1כבל תקני אדום  

לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש או בתעלה פלסטית עד

1.5X1.5.ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה הקרובה 

עבור אזור נפיץ. מוגן פיצוץ הכולל כל הנדרש לצורך השלמת הנקודה

380.00נק'. 6.002,280.00

 ק"ג עם צנרת פיזור,נחירים בגג לוח החשמל3,עד  FM-200מיכל גז 03.08.05.0120

בהתאם לנדרש, שסתום חשמלי מופעל ע"י הרכזת, מד לחץ,

פרסוסטט התראה חשמלי, ידית הפעלה ידנית, הכל מותקן בלוח

 וכןFM\UL ואישור NFPA 2001החשמל ומחובר קומפ' לפי תקן  

5,230.00יח'אישור מכון התקנים הישראלי קומפלט ומחובר קומפלט. 2.0010,460.00

6,180.00יח' ק"ג5 כנ"ל אך   FM-200מיכל גז 03.08.05.0130 2.0012,360.00

חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי וכיבוי03.08.05.0150

האש בכל תחום הפרויקט וכן העברתה בדיקה ואישור של מכון

4,280.00קומפהתקנים כולל תשלומים עבור מכון התקנים וליווי הבודק קומפ'. 1.004,280.00

חיבור לוח מסופק ע"י אחרים למערך גילוי האש כולל מגעים03.08.05.0160

330.00יח'דיסקרטים קומפלט . 8.002,640.00

 ,EX  . 1 CLASSזוג גלאי אש מסוג קרן המיועד לאווירה נפיצה 03.08.05.0170

EEX1-  0 ZONE  , 1 DIVISION , SAFETY INTRINSIC'7,410.00יח 2.0014,820.00

87,350.00סה"כ לכיבוי וגילוי אש

מערך תקשורת והעברת נתונים 03.08.06
ס"מ , דלת זכוכית60 , עומק  20U, גובה 19תיבת תקשורת רוחב " 03.08.06.0010

2 מדפים לנשיאת עודפי כבלים, דפנות מתפרקות,  ,N6ננעלת, שקע 

 מבואהCAT-6A  24מדפים קבועים לוח ניתוב לכבלי נחושתמסוג 

2,090.00יח'עם פנל מברשות, הכל מושלם, כמפורט קומפ 2.004,180.00

 לפי הצורך לחיבורST-SP נקודות כולל מתאמים 8לוח ניתוב אופטי  03.08.06.0020

כל סיבי הכבלים האופטים, מגש לאיחסון עודפי סיבים אופטיים

860.00קומפמותקן ומחובר כמפורט קומפ 2.001,720.00

60.00יח' מטר כמפורט קומפ.2 באורך   ST-SCמגשר אופטי 03.08.06.0050 6.00360.00

10.00יח' מטר תקעים כנדרש1מגשר נחושת באורך   03.08.06.0060 24.00240.00

03.08.06.0070 GBIC  MBps  100/1000.710.00יח' תואם למתג הנבחר 8.005,680.00

התקנה מושלמת של כל ציוד התקשורת במבנה קדם, חווט והפעלה,03.08.06.0080

3,800.00קומפהכל מושלם, כמפורט קומפ. 1.003,800.00

30.00יח'קונקטור אופטי לקצה סיב, מותקן ומחובר כמפורט קומפ03.08.06.0090 12.00360.00

 דקות כולל30 כולל מצברי גיבוי ל  2000VA חד פזית U.P.Sמערכת .03.08.06.0100

סימון מתח, סימון תקלה, עוקף סטטי, סימון צריכת זרם, דוגמאת

2,850.00יח'גמטרוניקס או ש"ע מותקנת ומחוברת. 2.005,700.00

16 בעל 19אספקה והתקנה וחיווט מתג תעשייתי מנוהל (סוויטץ') " 03.08.06.0105

  לפחות ושתי מבואות אופטיים  ,  תוצרתTX10/100/1000פורטים 

HP או Cisco.4,750.00יח' או ש"ע 2.009,500.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

28עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות חשמל

03.08.0603.08.06

TUBE LOOS MINI סיבים מולטי מוד מסוג 6כבל אופטי משוריין  03.08.06.0110

 מ"מ - מבנה14.50 - קוטר חיצוני  62.5M- קוטר ליבת הסיב 

CABLE MINI TUBE LOOS עם JEL צבע שונה לכל סוג ,MINI

CABLE מעטה פנימי LSOH,עטוף חומר חוסם לחות, שריון פלדה ,

 אוDATWYLERמעטה חיצוני פוליאסטר שחור כדוגמת: תוצרת 

30.00מ'ש"ע 340.0010,200.00

 CAT7,GIGA-DORאספקה והתקנה של כבל תקשורת מסוכך 03.08.06.0120

מאושר ע"י המזמין, כולל מעטה משוריין ומסוכך כל זוג בנפרד

NYBY.40.00מ' להתקנה תת-קרקעית 250.0010,000.00

הזמנת תיכנון והגדרת רשת תקשורת  מקומית באתר באמצעות03.08.06.0130

חברת תקשורת מאושרת. למטרת שילוב כל המערכות, שידור נתונים

ממערכות ולוחות ספקי חוץ כוללת הקמת והגדרת רשת תקשורת

קווית באתר ביצוע קונפיגורציה בין מרכיבי המערכות השונות

מערכת בקרה, רכזת גילוי אש, פנלי תצוגה וכו' קליטת ואגירת

נתונים מכל המערכות בנפרד ושידורם בהתאם ליעודם למרכז

הבקרה והצפייה, ניהול הרשאות. המחיר כולל כל העבודות

7,600.00קומפוהתוכנות הדרושות להשלמת העבודה קומפלט. 1.007,600.00

59,340.00סה"כ למערך תקשורת והעברת נתונים

סה"כ לעבודות חשמל 
429,870.00לוח מתח נמוך01

204,030.00מערכת בקרה02

144,480.00אביזרי פיקוד והארקות03

798,690.00נקודות ואינסטלציה חשמלית04

87,350.00כיבוי וגילוי אש05

59,340.00מערך תקשורת והעברת נתונים06

1,723,760.00סה"כ

סה"כ לעבודות חשמל 
1,723,760.00עבודות חשמל08

1,723,760.00סה"כ

פיתוח שטח 04

עבודות בטון וקירות תומכים 04.02

קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזוין 04.02.02
, ללא חיפוי אבן. כולל עבודות30קירות תומכים מבטון מזויין ב- 04.02.02.0010

עפר, בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב

הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות

1,412.00מ"קכמפורט בתכניות. 20.0028,240.00

גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או לירון04.02.02.0011

 מ' מפני היסוד,2"בתחונית" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של  

 מ'3 מ"מ כל 60/60/2 מחוט פלדה ועמודים 50/50/4.5משבצות  

230.00מ'לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה. 60.0013,800.00
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

29עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח שטח

04.02.0204.02.02

42,040.00סה"כ לקירות תומכים וקירות גדר - בטון מזוין

סה"כ לעבודות בטון וקירות תומכים 
42,040.00קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזוין02

42,040.00סה"כ

פיתוח האתר 04.40

ריצוף שבילים, מדרכות 04.40.01

 ס"מ. מחיר ריצוף5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד  

באבן משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.

.52עבודות אספלט מדרכות ומגרשי ספורט ראה המחירון בפרק  

 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  04.40.01.0190

81.00מ"ר או שו"ע לפי תכנית .20/20, 10/20מלבנית,   30.002,430.00

אבני שפה, גן ותיחום

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף

גם לאבנים קשתיות.

 ס"מ מעל המסעה על15 או 10אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה  

פי ה"הנחיות לתכנון רחובות בערים".

 ס"מ  עם ספייסרים17/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך  04.40.01.0470

75.00מ'וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע 25.001,875.00

 ס"מ בגוון אפור.  (המחיר כולל10/100/20אבן גן טרומה במידות  04.40.01.0700

48.40מ'יסוד משענת בטון) 100.004,840.00

9,145.00סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות

סה"כ לפיתוח האתר 
9,145.00ריצוף שבילים, מדרכות01

9,145.00סה"כ

כבישים ופיתוח 04.51

עבודות הכנה ופירוק 04.51.01

מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר

שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, למעט תשלום אגרה

במידת הצורך.

מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה

מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור

בשכבות ובאישור המפקח.

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא

מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו.

במידת הצורך למקרים חריגים, תוספת עבור הובלת

 ק"מ למרחקי הובלה הגבוהים מהנדרש1חומר/פסולת/צמחיה לכל  

 ? למ"ק/ק"מ.1.20בחוזה,  
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

30עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח שטח

04.51.0104.51.01

4 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 200שטח מוגבל- הגדרה: שטח עד  

מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת .

בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה

העדכנית ליום פרסום המכרז.

איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות

סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.

50-90תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה   

?/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים.

במקרה של עלות חריגה למ"ק עבור תוספת אגרה בגין הטמנת

פסולת, או עבודות עפר, יש להציג מסמכים מתאימים. לא ישולם

עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה

והרשות המקומית.

.%5ישולם רווח קבלן בנפרד עבור האגרות בשעור של  

פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי

עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת

בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.

המדידה והתשלום במ"ק.

9.70מ'פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .04.51.01.0130 100.00970.00

18.00מ"רפירוק משטחי אספלט קיים .04.51.01.0131 40.00720.00

25.00מ'פירוק גדר רשת קיימת .04.51.01.0132 70.001,750.00

150.00מ'פירוק והריסה קיר גדר/או קיר תומך מבטון ו/או אבן .04.51.01.0133 40.006,000.00

התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק04.51.01.0190

461.10יח'תקרה. 3.001,383.30

החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למכסה04.51.01.0200

975.90יח' ס"מ.60 טון בקוטר 40ותושבת כביש   3.002,927.70

 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת30התאמת גובה עד  04.51.01.0220

399.50יח'בכל קוטר שהוא. 3.001,198.50

פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק,כולל איטום הצינור ומילוי04.51.01.0430

588.00יח' (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) .CLSMהבור הנוצר בתערובת  1.00588.00

 ס''מ לרבות טאטוא, פינוי0.0-10.0קרצוף אספלט בעובי משתנה  04.51.01.0510

8.00מ"רוסילוק. 450.003,600.00

1,500.00יח'פירוק והעתקה עמוד תאורה.04.51.01.0600 2.003,000.00

22,137.50סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר 04.51.02
23.00מ"ק מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד  04.51.02.0020 1,000.0023,000.00

2.70מ"רהידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.04.51.02.0160 1,000.002,700.00

ס"מ יישור פילוס10חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים לעומק עד  04.51.02.0190

6.20מ"רוהידוק מבוקר. המחיר כולל פינוי עודפי חפירה ושימוש חוזר במילוי. 50.00310.00

26,010.00סה"כ לעבודות עפר

מילוי מובא מחומר נברר 04.51.03
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח שטח

04.51.0304.51.03

מצעים ותשתית

 ס"מ,20 ס"מ ועד 15מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ-  04.51.03.0120

93.00מ"ק לפי מודיפייד אאשטו.%100לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של   600.0055,800.00

55,800.00סה"כ למילוי מובא מחומר נברר

סה"כ לכבישים ופיתוח 
22,137.50עבודות הכנה ופירוק01

26,010.00עבודות עפר02

55,800.00מילוי מובא מחומר נברר03

103,947.50סה"כ

עבודות אספלט 04.52

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 04.52.01

מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

%18 מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ- 

למחיר הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים

המתומחרים לפי טון.

%8 מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של  

למחיר הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים

המתומחרים לפי טון.

 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ  04.52.01.0090

PG68-10.29.00מ"ר 750.0021,750.00

 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 19תא"צ  04.52.01.0200

PG70-10.33.00מ"ר 1,200.0039,600.00

61,350.00סה"כ לשכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

שונות 04.52.02
1.60מ"ר ק"ג/מ"ר.0.8-1.2ריסוס ביטומן יסוד בשיעור  04.52.02.0010 750.001,200.00

1.00מ"ר ק"ג/מ"ר.0.3-0.5ריסוס ביטומן מאחה בשיעור  04.52.02.0020 1,200.001,200.00

22.00מ'מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור.04.52.02.0040 50.001,100.00

מישק התחברות אספלט קיים ואבן שפה חדשה כולל ניסור, ניקוי,04.52.02.0050

22.00מ' מטר .0.5השלמת מצע וריסוס ביטומן. עד רוחב   25.00550.00

4,050.00סה"כ לשונות

סה"כ לעבודות אספלט 
61,350.00שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות01

4,050.00שונות02

65,400.00סה"כ
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

32עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח שטח

04.52.0204.52.02

סה"כ לפיתוח שטח 
42,040.00עבודות בטון וקירות תומכים02

9,145.00פיתוח האתר40

103,947.50כבישים ופיתוח51

65,400.00עבודות אספלט52

220,532.50סה"כ
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עב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם
שדרוג מט"ש רמת השרון

33עמוד   18/10/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כ לעב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם

סה"כ לעב' הנדסה אזרחית חשמל והתקנות - טיפול קדם 
5,151,660.00עבודות הנדסה אזרחית01

1,061,000.00אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני ומכשור02

1,723,760.00עבודות חשמל03

220,532.50פיתוח שטח04

8,156,952.50סה"כ

17.00%1,386,681.93מע"מ

9,543,634.43סה"כ כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 
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