
 









 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

 

 



 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 







 









 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 









 





 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 





 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



































 

 

 

 

 

 







 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 



 





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 







 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

 





סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מבנה - בריכת ויסות (500)01

פרק - עבודות עפר הערות01.01

מחירי החפירה כוללים (בין השאר):
העברת החומר המתאים למילוי חוזר, לרבות סביב

מבנים תת קרקעיים שונים (גם אם מבוצע לא
בצמוד לשלב עבודות החפירה) לרבות הידוק מבוקר

בשכבות

של 20 ס"מ וסילוק כל עודפי החפירה שנפסלו
למילוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכל מרחק

שהוא.
בתחתית החפירה יבוצעו בדיקות דקר אפריקאי
(DCP) לעומק 2 מטר ברשת בעלת עיניות 5/5

מטר.
המדידה נטו לפי תכנית חפירה ללא מרחבי עבודה.

תת פרק - הכשרת שטח01.01.10

200.003.00600.00מ"רחשיפת צמחיה וניקוי השטח.01.01.10.0010

600.00סה''כ לתת פרק - הכשרת שטח

תת פרק - חפירה ו/או חציבה01.01.30

חפירה ו/או חציבה כללית בעומק כל שהוא (בהתאם01.01.30.0010
לתכנון).

1,400.0014.0019,600.00מ"ק

19,600.00סה''כ לתת פרק - חפירה ו/או חציבה

תת פרק - מילוי מובא, מצעים והידוק01.01.50

מילוי מצע סוג א' (מובא) לרבות פיזור בשכבות של01.01.50.0010
15 ס"מ והידוק מבוקר.

190.00105.0019,950.00מ"ק

מילוי מצע סוג א' (מובא) לרבות פיזור בשכבות של01.01.50.0020
20 ס"מ והידוק מבוקר.

150.0090.0013,500.00מ"ק

הידוק מבוקר של שתית (קרקעית החפירה) ו/או פני01.01.50.0030
קרקע טבעיים.

150.007.001,050.00מ"ר

תוספת עבור הידוק מבוקר של מילוי מצע כל שהוא01.01.50.0040
בשכבות של 20, 15 ס"מ (המילוי נמדד בנפרד)

240.0013.003,120.00מ"ק

37,620.00סה''כ לתת פרק - מילוי מובא, מצעים והידוק

57,820.00סה''כ לפרק - עבודות עפר הערות

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/20191

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרק - עבודות בטון יצוק באתר הערות01.02

מחירי הבטון כוללים גם:

1) כל שטחי הבטון הגלויים לעין יהיו בטונים
חשופים, היציקה תבוצע בתבניות פלדה מתועשות.
מחיר התבניות כלול במחיר הבטונים ולא תשולם

תוספת כלשהי.2) בכל הבטונים יהיו פינות קטומות
במידות 2/2 ס"מ.3) סוג הבטון הבא במגע עם

המים ב-40 בתוספת מיקרוסילה (הכלול במחיר).

תת פרק - מצעים01.02.11

150.0055.008,250.00מ"רמצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים.01.02.11.0010

8,250.00סה''כ לתת פרק - מצעים

תת פרק - מרצפים ורצפות01.02.50

22.00550.0012,100.00מ"רמרצפי בטון ב-40 יצוקים על מצע בעובי 20 ס"מ.01.02.50.0020

75.00822.0061,650.00מ"רמרצפי בטון ב-40 יצוקים על מצע בעובי 25 ס"מ.01.02.50.0025

40.00795.0031,800.00מ"רמרצפי בטון ב-40 יצוקים על מצע בעובי 50 ס"מ.01.02.50.0040

13.001,095.0014,235.00מ"קעיבויים בטון ב 40 במרצפים במידות 25/50 ס"מ01.02.50.0100

תוספת מחיר עבור החלקת רצפת בטון/במות בטון01.02.50.0110
בהליקופטר.

120.0027.003,240.00מ"ק

123,025.00סה''כ לתת פרק - מרצפים ורצפות

תת פרק - קירות01.02.61

120.001,550.00186,000.00מ"קקירות בטון ב-40 בעובי 40 ס"מ.01.02.61.0020

186,000.00סה''כ לתת פרק - קירות

תת פרק - קורות01.02.70

קורות תחתונות תלויות בטון ב-40 בחתך 01.02.70.001020/38
ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה.

0.102,100.00210.00מ"ק

210.00סה''כ לתת פרק - קורות

תת פרק - תקרות מבטון מלא01.02.90

21.00365.007,665.00מ"רתקרות בטון מלא ב-40 בעובי 25 ס"מ.01.02.90.0020

7,665.00סה''כ לתת פרק - תקרות מבטון מלא

תת פרק - משטחים ומשולשי מדרגות01.02.92

1.10365.00401.50מ"רמשטחי ביניים בטון ב-40 בעובי 20 ס"מ במדרגות.01.02.92.0010

3.00411.001,233.00מ"רכנ"ל אך משופעים בעובי 15 ס"מ.01.02.92.0020

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/20192

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

משולשי בטון למדרגות בטון ב-40 בחתך המדרגה01.02.92.0030
29/16.75 ס"מ.

3.0092.00276.00מ'

1,910.50סה''כ לתת פרק - משטחים ומשולשי מדרגות

תת פרק - פלדת זיון01.02.99

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים01.02.99.0010
והאורכים לזיון הבטון. לרבות רשתות זיון

34,000.005.50187,000.00ק"ג

187,000.00סה''כ לתת פרק - פלדת זיון

514,060.50סה''כ לפרק - עבודות בטון יצוק באתר הערות

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/20193

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרק - עבודות איטום פנים01.05

תת פרק - איטום בטון רזה01.05.023

125.0090.0011,250.00מ"ראיטום בטון רזה01.05.023.0030

11,250.00סה''כ לתת פרק - איטום בטון רזה

תת פרק - איטום בטיח אוטם01.05.24

01.05.24.0010FX- איטום רצפה בטיח צמנטי הידראולי "טורוסיל
107", "סיקה טופ סיל 107" או ש"ע בכמות של 4

ק"ג/מ"ר, בשתי שכבות ולפי הנחיות היצרן.

100.0090.009,000.00מ"ר

9,000.00סה''כ לתת פרק - איטום בטיח אוטם

תת פרק - נדבך חוצץ רטיבות01.05.31

01.05.31.0010PROFILES 2003 SIKA עצר מים כימי מתנפח
SWELL או ש"ע מאושר.

45.0040.001,800.00מ'

1,800.00סה''כ לתת פרק - נדבך חוצץ רטיבות

תת פרק - איטום קירות בטיח אוטם01.05.35

איטום קירות פנים בטיח צמנטי הידראולי מסוג01.05.35.0010
"טורוסיל FX-100", "סיקה טופ סיל 107" או ש"ע
בכמות כוללת של 4 ק"ג/מ"ר, בשתי שכבות ולפי

הנחיות היצרן.

320.0090.0028,800.00מ"ר

28,800.00סה''כ לתת פרק - איטום קירות בטיח אוטם

50,850.00סה''כ לפרק - עבודות איטום פנים

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/20194

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרק - עבודות נגרות ומסגרות אומן01.06

תת פרק - עבודות נגרות ומסגרות אומן01.06.01

מעקה נירוסטה כמפורט בגיליון 608. המחיר כולל01.06.01.0010
תפרי התפשטות. גובה המעקה 1.10 מ'.

45.00365.0016,425.00מ'

1.0075.0075.00מ'שרשרת נירוסטה, בפתח כניסה/יציאה.01.06.01.0020

סולם עליה/ירידה "סולגון" דגם RC-3000 (עם כלוב01.06.01.0030
הגנה).

8.00350.002,800.00מ'

19,300.00סה''כ לתת פרק - עבודות נגרות ומסגרות אומן

תת פרק - מעברי צנרת01.06.02

אספקה והתקנת מעבר מאוגן צד אחד בקוטר "01.06.02.001024
.A-1 לפי פרט

2.0015,360.0030,720.00יח'

01.06.02.0020.A-1 1.0012,100.0012,100.00יח'כנ"ל אבל בקוטר "20 לפי פרט

42,820.00סה''כ לתת פרק - מעברי צנרת

62,120.00סה''כ לפרק - עבודות נגרות ומסגרות אומן

פרק - עבודות איטום חוץ01.25

תת פרק - איטום קירות מרתפים01.25.032

איטום קירות בציפוי ביטומני אלסטומרי מסוג חד01.25.032.0010
רכיבי "מסטיגום" או ש"ע, ב-3 שכבות בכמות כוללת

של 4.5 ק"ג/מ"ר בעובי 2 מ"מ ע"ג כלונסאות.

300.00100.0030,000.00מ"ר

30,000.00סה''כ לתת פרק - איטום קירות מרתפים

30,000.00סה''כ לפרק - עבודות איטום חוץ

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/20195

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מבנה - מסננים (600)02

פרק - עבודות עפר הערות02.01

מחירי החפירה כוללים (בין השאר): 1. העברת
החומר המתאים למילוי חוזר, לרבות סביב מבנים

תת קרקעיים שונים (גם אם מבוצע לא בצמוד לשלב
עבודות החפירה) לרבות הידוק מבוקר בשכבות של
20 ס"מ וסילוק כל עודפי החפירה שנפסלו למילוי

למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכל מרחק שהוא.
2. בתחתית החפירה יבוצעו בדיקות דקר אפריקאי

(DCP) לעומק 2 מטר ברשת בעלת עיניות 5/5
מטר.המדידה נטו לפי תכנית חפירה ללא מרחבי

עבודה.

תת פרק - הכשרת שטח02.01.10

410.003.001,230.00מ"רחשיפת צמחיה וניקוי השטח.02.01.10.0010

1,230.00סה''כ לתת פרק - הכשרת שטח

תת פרק - חפירה ו/או חציבה02.01.30

חפירה ו/או חציבה כללית בעומק כל שהוא (בהתאם02.01.30.0010
לתכנון).

350.0014.004,900.00מ"ק

4,900.00סה''כ לתת פרק - חפירה ו/או חציבה

תת פרק - מילוי מובא, מצעים והידוק02.01.50

מילוי מצע סוג א' (מובא) לרבות פיזור בשכבות של02.01.50.0010
15 ס"מ והידוק מבוקר.

150.00105.0015,750.00מ"ק

מילוי מצע סוג א' (מובא) לרבות פיזור בשכבות של02.01.50.0020
20 ס"מ והידוק מבוקר.

300.0096.0028,800.00מ"ק

הידוק מבוקר של שתית (קרקעית החפירה) ו/או פני02.01.50.0030
קרקע טבעיים.

410.007.002,870.00מ"ר

תוספת עבור הידוק מבוקר של מילוי מצע כל שהוא02.01.50.0040
בשכבות של 20 ס"מ (המילוי נמדד בנפרד)

620.0013.008,060.00מ"ק

55,480.00סה''כ לתת פרק - מילוי מובא, מצעים והידוק

61,610.00סה''כ לפרק - עבודות עפר הערות

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/20196

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרק - עבודות בטון יצוק באתר הערות02.02

מחירי הבטון כוללים גם:

1) כל שטחי הבטון הגלויים לעין יהיו בטונים
חשופים, היציקה תבוצע בתבניות פלדה מתועשות.
מחיר התבניות כלול במחיר הבטונים ולא תשולם

תוספת כלשהי.2) בכל הבטונים יהיו פינות קטומות
במידות 2/2 ס"מ.3) סוג הבטון הבא במגע עם

המים ב-40 בתוספת מיקרוסילה (הכלול במחיר).

תת פרק - מצעים02.02.11

390.0055.0021,450.00מ"רמצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים.02.02.11.0010

21,450.00סה''כ לתת פרק - מצעים

תת פרק - מרצפים ורצפות02.02.50

160.00420.0067,200.00מ"רמרצפי בטון ב-40 יצוקים על מצע בעובי 24 ס"מ.02.02.50.0020

90.00670.0060,300.00מ"רמרצפי בטון ב-40 יצוקים על מצע בעובי45 ס"מ.02.02.50.0030

מרצפי בטון ב - 40 יצוקים על מצע בעובי משתנה02.02.50.0050
45-74 ס"מ.

75.001,100.0082,500.00מ"ר

במות בטון ב-40 יצוקות ע"ג רצפת בטון, בעובי 02.02.50.006061
ס"מ.

95.001,300.00123,500.00מ"ק

7.501,200.009,000.00מ"קשן בטון ב 40 סביב הרצפה, במידות 30/30 ס"מ.02.02.50.0070

1.001,150.001,150.00מ"קעיבויים בטון ב-40 במרצפים במידות 40/27 ס"מ.02.02.50.0090

תוספת מחיר עבור החלקת רצפת בטון/במות בטון02.02.50.0110
בהליקופטר.

350.0030.0010,500.00מ"ר

354,150.00סה''כ לתת פרק - מרצפים ורצפות

תת פרק - קירות02.02.61

25.001,550.0038,750.00מ"קקירות בטון ב-40 בעובי 20, 25 ס"מ.02.02.61.0010

330.001,460.00481,800.00מ"קקירות בטון ב-40 בעובי 40, 33 ס"מ.02.02.61.0030

40.001,900.0076,000.00מ"קווטות בטון ב-40 מקירות בחתך טרפזי.02.02.61.0050

596,550.00סה''כ לתת פרק - קירות

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/20197

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מדרגות בטון02.02.81

גג משופע (מדרגות עליה) בעובי 15 ס"מ, בטון02.02.81.0020
ב-30

11.00205.002,255.00מ"ר

משולשי בטון למדרגות בטון ב-30, חתך מדרגות02.02.81.0030
16/28 ס"מ

32.0075.002,400.00מ'

4,655.00סה''כ למדרגות בטון

תת פרק - תקרות מבטון מלא02.02.90

110.00365.0040,150.00מ"רתקרות בטון ב-40 בעובי 20 ס"מ.02.02.90.0010

2.502,000.005,000.00מ"קשן מתקרת בטון מבטון ב-40 בחתך 10/10 ס"מ.02.02.90.0030

יצירת פינה מוגנת סביב פתחים (לפי פרט קצה02.02.90.0040
L כולל פרופילים מגולבנים C-03 פתחים) בתוכנית
100/100/10, שטוח 40/4, אורך 150 מ"מ (כל 300

מ"מ) מבוטנים בזמן ציקה.

130.00110.0014,300.00מ'

59,450.00סה''כ לתת פרק - תקרות מבטון מלא

תת פרק - קידוחים במקדח יהלום02.02.97

קידוח חורים בקוטר 12 מ"מ ובעומק 10 ס"מ02.02.97.0020
באלמנטים שונים מבטון, לרבות דבק אפוקסי

וקוצים בקוטר 12 מ"מ ובאורך 70 ס"מ והחדרתם
ע"י דפיקות פטיש.

150.0032.004,800.00יח'

4,800.00סה''כ לתת פרק - קידוחים במקדח יהלום

תת פרק - פלדת זיון02.02.99

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים02.02.99.0010
והאורכים לזיון הבטון.

78,000.005.00390,000.00ק"ג

390,000.00סה''כ לתת פרק - פלדת זיון

1,431,055.00סה''כ לפרק - עבודות בטון יצוק באתר הערות

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/20198

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרק - עבודות איטום פנים02.05

תת פרק - איטום בטיח אוטם02.05.24

02.05.24.0010FX- איטום רצפה בטיח צמנטי הידראולי "טורוסיל
107", "סיקה טופ סיל 107" או ש"ע בכמות של 4

ק"ג/מ"ר, בשתי שכבות ולפי הנחיות היצרן.

240.0087.0020,880.00מ"ר

20,880.00סה''כ לתת פרק - איטום בטיח אוטם

תת פרק - נדבך חוצץ רטיבות02.05.31

02.05.31.0010PROFILES 2003 SIKA עצר מים כימי מתנפח
SWELL או ש"ע מאושר.

135.0040.005,400.00מ'

5,400.00סה''כ לתת פרק - נדבך חוצץ רטיבות

תת פרק - איטום קירות בטיח אוטם02.05.35

איטום קירות פנים בטיח צמנטי הידראולי מסוג02.05.35.0010
"טורוסיל FX-100", "סיקה טופ סיל "107 או ש"ע
בכמות כוללת של 4 ק"ג/מ"ר, בשתי שכבות ולפי

הנחיות היצרן.

1,100.0090.0099,000.00מ"ר

99,000.00סה''כ לתת פרק - איטום קירות בטיח אוטם

125,280.00סה''כ לפרק - עבודות איטום פנים

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/20199

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרק - עבודות איטום חוץ02.06

תת פרק02.06.001

איטום רצפה וקירות ע"י מריחת דכבת פריימר 02.06.001.0010474
GS, יריעה ביטומנית משוכללת S.B.S מסוג פוליפז
או ש"ע בעובי 4 מ"מ, הגנת שכבות האיטם ביריעת
"טרובה" תוצרת "שלוטר" המשווק ע"י אייל ציפויים,
לרבות יריעות חיזוק ויריעות חיפוי, המדידה בהיטל

אופקי.

600.00148.0088,800.00מ"ר

סרגל אלומיניום מכופף סטנדרטי בחתך 50/2 מ"מ02.06.001.0020
מקובע בדיבל כל 30 ס"מ לקירות הבטון לרבות
אטימה במסטיק הסוג סיקפלקס A1 לכל אורך

הפרופיל.

300.0025.007,500.00מ'

איטום רצפות שטחים רטובים ע"י מריחת שתי02.06.001.0030
שכבות של טורוסיל או ברלסטיק או ש"ע לרבות

החלקת פני הבטון ועיבוד רולקות ומריחת הדפנות,
הכל לפי הפרטים, המדידה בשטח אופקי בלבד.

150.0076.0011,400.00מ"ר

107,700.00סה''כ לתת פרק

107,700.00סה''כ לפרק - עבודות איטום חוץ

פרק - עבודות נגרות ומסגרות אומן02.07

תת פרק - עבודות נגרות ומסגרות אומן02.07.01

מעקה נירוסטה כמפורט בגיליון 608. המחיר כולל02.07.01.0010
תפרי התפשטות.גובה המעקה 1.10 מ'.

195.00365.0071,175.00מ'

02.07.01.0020Heavy גובה 50 מ"מ mesh 26X26 סבכת הליכה
Duty תוצרת "רבידיון בע"מ" בצבע ירוק.

15.00410.006,150.00מ"ר

כנ"ל, אבל סבכת פיברגלס mesh 85X26 גובה 02.07.01.003038
מ"מ Heavy Duty עם פלטה עליונה 2 מ"מ לפי

A3 'התוכניות ופרט מס

105.00500.0052,500.00מ"ר

רשת סינון מנירוסטה לתא Mudwell במידות02.07.01.0040
50x50 cm

0.25600.00150.00מ"ר

129,975.00סה''כ לתת פרק - עבודות נגרות ומסגרות אומן

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/201910

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תת פרק - מעבירי צנרת02.07.02

אספקה והתקנה מעבר צנרת פלב"מ מאוגן צד אחד02.07.02.0010
באוגני ASA בקוטר "16 לפי A-1 בתוך תאי

מסננים.

4.009,750.0039,000.00יח'

4.008,800.0035,200.00יח'כנ"ל אבל בקוטר "02.07.02.0020.14

02.07.02.0030(m 0.90 אורך הצנרת) .4.009,000.0036,000.00יח'כנ"ל אבל בקוטר "14

אספקה והתקנת מתקן מעבר צנרת פלב"מ מאוגן צד02.07.02.0040
אחד באוגני ASA בקוטר "16 לפי פרט A-1 בתוך

.Mudwell

1.009,750.009,750.00יח'

אספקה והתקנת מתקן מעבר מצינור פלב"מ בקוטר02.07.02.0050
"10 + טבעת עיגון + קשת וקטע צינור מאוגן צד

.Mudwell אחד בתוך

1.007,000.007,000.00יח'

אספקה והתקנת מתקן מעבר צנרת פלב"מ מאוגן צד02.07.02.0060
אחד באוגני ASA בקוטר "24 לפי פרט A-1 בתוך

.Clearwell

1.0015,360.0015,360.00יח'

1.0012,100.0012,100.00יח'כנ"ל אבל בקוטר "02.07.02.0070.20

אספקה והתקנת מתקן מעבר צנרת פלב"מ בקוטר02.07.02.0080
"20 + טבעת עיגון + קשת + קטעי צינור באורך

5.70 מ' + אוגן ASA משני הצדדים בתוך
.Clearwell

1.0013,000.0013,000.00יח'

כנ"ל אבל בקוטר "16 + טבעת עיגון + קשת + קטעי02.07.02.0090
צינור באורך 2.30 מ' + אוגן מצד אחד.

1.0010,500.0010,500.00יח'

177,910.00סה''כ לתת פרק - מעבירי צנרת

307,885.00סה''כ לפרק - עבודות נגרות ומסגרות אומן

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/201911

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מבנה - סככה עם גג קל (610)03

פרק - עבודות עפר הערות03.01

מחירי החפירה כוללים (בין השאר): 1. העברת
החומר המתאים למילוי חוזר, לרבות סביב מבנים

תת קרקעיים שונים (גם אם מבוצע לא בצמוד לשלב
עבודות החפירה) לרבות הידוק לא מבוקר בשכבות

של 20 ס"מ וסילוק כל עודפי החפירה שנפסלו
למילוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכל מרחק
שהוא. 2. בתחתית החפירה יבוצעו בדיקות דקר
אפקאי (DCP) לעומק 2 מטר ברשת בעלת עיניות

5/5 מטר.המדידה נטו לפי תכנית חפירה ללא
מרחבי עבודה.

תת פרק - הכשרת שטח03.01.10

400.003.001,200.00מ"רחשיפת צמחיה וניקוי השטח.03.01.10.0010

1,200.00סה''כ לתת פרק - הכשרת שטח

תת פרק - חפירה ו/או חציבה03.01.30

חפירה ו/או חציבה כללית בעומק כל שהוא (בהתאם03.01.30.0010
לתכנון).

930.0014.0013,020.00מ"ק

13,020.00סה''כ לתת פרק - חפירה ו/או חציבה

תת פרק - מילוי מובא, מצעים והידוק03.01.50

מילוי מצע סוג א' (מובא) לרבות פיזור בשכבות של03.01.50.0010
15 ס"מ והידוק מבוקר.

160.00105.0016,800.00מ"ק

הידוק מבוקר של שתית (קרקעית החפירה) ו/או פני03.01.50.0030
קרקע טבעיים.

400.006.002,400.00מ"ר

תוספת עבור הידוק מבוקר של מילוי מצע כל שהוא03.01.50.0040
בשכבות של 20 ס"מ (המילוי נמדד בנפרד)

160.0013.002,080.00מ"ק

21,280.00סה''כ לתת פרק - מילוי מובא, מצעים והידוק

35,500.00סה''כ לפרק - עבודות עפר הערות

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/201912

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרק - עבודות בטון יצוק באתר הערות03.02

מחירי הבטון כוללים גם:

1) כל שטחי הבטון הגלויים לעין יהיו בטונים
חשופים, היציקה תבוצע בתבניות פלדה מתועשות.
מחיר התבניות כלול במחיר הבטונים ולא תשולם

תוספת כלשהי.2) בכל הבטונים יהיו פינות קטומות
במידות 2/2 ס"מ.3) סוג הבטון הבא במגע עם

המים ב-40 בתוספת מיקרוסילה (הכלול במחיר).

תת פרק - מצעים03.02.11

מצע יריעות פוליאטילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת03.02.11.0020
לרצפות בטון.

1,220.009.0010,980.00מ"ר

10,980.00סה''כ לתת פרק - מצעים

תת פרק - מרצפים ורצפות03.02.50

600.00137.0082,200.00מ"רמרצפי בטון ב-30 יצוקים על מצע בעובי 20 ס"מ.03.02.50.0010

הגבהת בטון ב-30 בעובי 30 ס"מ יצוקה ע"ג רצפת03.02.50.0065
בטון קיימת. המחיר כולל גם: גמר בטון חשוף

ופינות קטומות.

9.00639.005,751.00מ"ק

עיבויים בטון ב-40 במרצפים במידות 03.02.50.008020-40/20
ס"מ.

4.50730.003,285.00מ"ק

תוספת מחיר עבור החלקת רצפת בטון/במות בטון03.02.50.0110
בהליקופטר.

600.0027.0016,200.00מ"ר

תפר ניסור לעומק 5 ס"מ. המחיר כולל גם מילוי03.02.50.0140
במסטיק דו רכיבי על בסיס פוליסולפיד פזקרול 18

או ש"ע מאושר.

200.0025.505,100.00מ'

112,536.00סה''כ לתת פרק - מרצפים ורצפות

תת פרק - קידוחים במקדח יהלום03.02.97

קידוח חורים בקוטר 12 מ"מ ובעומק 10 ס"מ03.02.97.0020
באלמנטים שונים מבטון, לרבות דבק אפוקסי

וקוצים בקוטר 12 מ"מ ובאורך 70 ס"מ והחדרתם
ע"י דפיקות פטיש.

500.0033.0016,500.00יח'

16,500.00סה''כ לתת פרק - קידוחים במקדח יהלום

תת פרק - פלדת זיון03.02.99

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים03.02.99.0010
והאורכים לזיון הבטון.

34,000.005.00170,000.00ק"ג

170,000.00סה''כ לתת פרק - פלדת זיון

310,016.00סה''כ לפרק - עבודות בטון יצוק באתר הערות

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום
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פרק - פאנלים וקונסטרוקציה03.19

קונסטרוקציה פלדה עבור סככה עם גג קל, לרבות03.19.0010
פחי קשר, פחי עיגון, ברגים וכו'.

2.0013,689.0027,378.00טון

תוספת מחיר עבור גלוון בטבילה חמה, במקום03.19.0020
שמורה, לרבות ניקוי בסילון חול.

2.003,149.006,298.00טון

סיכוך קירות בפאנל מבודד בעובי כללי 60 מ"מ,03.19.0030
בעובי פח 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע עם מילוי בדוד

צמר זכוכית.

70.00255.5017,885.00מ"ר

סיכוך גגות בפאנל מבודד בעובי כללי 50 מ"מ,03.19.0040
בעובי פח 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע עם מילוי בדוד

צמר זכוכית.

35.00237.008,295.00מ"ר

59,856.00סה''כ לפרק - פאנלים וקונסטרוקציה

פרק - כלונסאות בטון בקדיחה יבשה03.23

תת פרק - כלונסאות בטון בקדיחה יבשה03.23.01

כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה בקוטר 50 ס"מ03.23.01.0010
ובעומק עד 10 מטר.

50.00146.007,300.00מ'

7,300.00סה''כ לתת פרק - כלונסאות בטון בקדיחה יבשה

7,300.00סה''כ לפרק - כלונסאות בטון בקדיחה יבשה

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום
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מבנה - עבודות בתחום המט"ש04

פרק - קירות תומכים04.01

קירות תומכים מבטון מזויין ללא חיפוי אבן, כולל04.01.0010
יסוד, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקזים, תפרים,

עבודות עפר, זיון הקיר וכל העבודות, החומרים
הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט

בתוכנית מס' 204 עד גובה 2.50 מטרים.

55.00800.0044,000.00מ'

44,000.00סה''כ לפרק - קירות תומכים

פרק - תא מגע04.02

תת פרק - הנחת צינורות צמ"ש04.02.001

קווים ראשיים:הנחת צינורות צמ"ש.העבודה04.02.001.0010
כוללת:א. עדכון מדידה וחידושה בהתאם למפרט.ב.

אספקה, הובלה ופיזור צינורות ומחברים צמ"ש
GRP קשיחותPa 10000, כל צינור 3 מ' לאורך

התוואי.ג. אספקת כל האביזרים וחומרים נדרשים.ד.
חפירה או חציבה בהתאם לתוכניות.ה. ישור תחתית

יציקת בלוקי עיגון לפי תכנון ומידות של ספק
הצנרת. ללחץ עבודה 10 אטמ'

90.004,500.00405,000.00מ'

אספקה, הובלה וביצוע מילוי בטון CLSM בתעלות04.02.001.0020
.GRP3 לצינור צמ"ש בשישה שלבים לפי פרט

220.00400.0088,000.00מ"ק

אספקה, הובלה וביצוע מילוי חול נקי A-3 מעל04.02.001.0030
הצינור מהודק בשכבות של 20 ס"מ ל-100%

מודיפייד א.א.ש.טו.

285.00150.0042,750.00מ"ק

535,750.00סה''כ לתת פרק - הנחת צינורות צמ"ש

תת פרק - אספקת והתקנת קשתות04.02.002

אספקה הובלה והתקנת קשת צמ"ש 90 מעלות04.02.002.0010
בקוטר 2000 מ"מ.

1.0045,000.0045,000.00יח'

45,000.00סה''כ לתת פרק - אספקת והתקנת קשתות

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום
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תת פרק - עטיפת בטון לצינור צמ"ש04.02.003

ביצוע עטיפת בטון מזוין בתחום דרך לפי פרט04.02.003.0010
GRP3 והתוכניות.

25.001,800.0045,000.00מ"ק

אספקה, הובלה וביצוע מילוי בטון CLSM בתעלות04.02.003.0020
.GRP3 לצינור צמ"ש בשישה שלבים לפי פרט

45.00400.0018,000.00מ"ק

אספקה, הובלה וביצוע מילוי חול נקי A-3 מעל04.02.003.0030
הצינור מהודק בשכבות של 20 ס"מ ל-100%

מודיפייד א.א.ש.טו.

6.00150.00900.00מ"ק

04.02.003.0040m אספקה, הובלה וביצוע בלוק עיגון במידות
L*H*B) 2.0*2.6*2.6) מבטון ב-30 לצינור צמ"ש

בקוטר 2000 מ"מ

15.00600.009,000.00מ"ק

אספקה, הובלה וביצוע בלוק עיגון על צינור "04.02.003.005020
לפני תא מגע במידות 3.0*0.8*2.0 (L*B*H) מבטון

ב-30.

5.30600.003,180.00מ"ק

76,080.00סה''כ לתת פרק - עטיפת בטון לצינור צמ"ש

656,830.00סה''כ לפרק - תא מגע

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/201916

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרק - ביצוע קווי צינורות04.03

תת פרק - ביצוע צינורות פלדה04.03.001

ביצוע קווים מצינור פלדה כמצויין במפרט המיוחד04.03.001.0010
והתכניות.המחיר כולל:א. אספקה, הובלת הצנרת,
הקשתות, תאים ואביזרים ופיזורם לאורך התוואי
בתאום עם המזמין.ב. הכנת התוואי.ג. חפירה או

חציבה בעומק לפי החתך לאורך. ד. השחלת
הצינורות מתחת למכשולים.ה. ריתוך הצינורות כול

440.00650.00286,000.00מ'

כנ"ל אבל צנרת פלדה בקוטר "24 למים פסולים. (קו04.03.001.0020
.(30

305.00650.00198,250.00מ'

כנ"ל אבל צנרת פלדה בקוטר "20 להזנת מסננים.04.03.001.0030
(קו 13).

55.00585.0032,175.00מ'

כנ"ל אבל צנרת פלדה בקוטר "20 לקו קולחים אחרי04.03.001.0040
סינון והכלרה (קו 14).

50.00585.0029,250.00מ'

כנ"ל אבל צנרת פלדה בקוטר "20 לקו קולחים04.03.001.0050
פסולים אחרי סינון (15) וחיטוי (19).

90.00585.0052,650.00מ'

כנ"ל אבל צנרת פלדה בקוטר "8 לקו הזנת קולחים04.03.001.0060
מטופלים (32) .

135.00230.0031,050.00מ'

כנ"ל אבל צנרת פלדה בקוטר "4 להזנת מים04.03.001.0070
שפירים.

300.00165.0049,500.00מ'

678,875.00סה''כ לתת פרק - ביצוע צינורות פלדה

04.03.002PE-100 תת פרק - ביצוע צינורות

04.03.002.0010PE -100 ביצוע קו אספקת מים שפירים מצינורות
דרג 10 בתוך הקרקע לפי ת"י 5392/4427.המחיר
כולל:א. חידוש מדידה.ב. אספקה, הובלה, פריקה

ופיזור הצינורות והאביזרים לאורך התוואי.ג.
חפירת תעלות בהתאם לתוכניות.ד. יישור והחלקת
תחתית התעלה, ופיזור מצע חול נקי בעובי של 2

165.00620.00102,300.00מ'

כנ"ל אבל צינורות PE 100 בקוטר 315 מ"מ לקו04.03.002.0020
קולחים פסולים לתחילת התהליך (קו 18).

400.00380.00152,000.00מ'

כנ"ל אבל צינורות PE 100 בקוטר 160 מ"מ לקו04.03.002.0030
בוצה לטיפול קדם (קו 16).

110.00190.0020,900.00מ'

PE-100 275,200.00סה''כ לתת פרק - ביצוע צינורות

954,075.00סה''כ לפרק - ביצוע קווי צינורות

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום
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פרק - מתקן הכלרה04.04

באחריות הקבלן להגיש למתכנן תכנון מפורט של
המתקן המוצע כולל רשימת ציוד לאישור לפני

תחילת ביצוע.

35.008.00280.00מ"קחפירה ו/או חציבה כללית בעומק 0.6 מ04.04.0010

60.006.00360.00מ"רהידוק של שתית.04.04.0020

מילוי מצע סוג א' (מובא) לרבות פיזור בשכבות של04.04.0030
20 ס"מ והידוק לצפיפות 98% מודופייד א.א.ש.טו.

30.00105.003,150.00מ"ק

ביצוע של מתקן הכלרה, מאצרת בטון וסככה להגנת04.04.0040
מיכלי הכלור מפני השמש לפי תכנית מס' 609

ורשימת חומרים.

1.00465,000.00465,000.00קומפ

אספקה והתקנת מיכלים בנפח 10000 ליטר,04.04.0050
כמפורט.

2.0045,000.0090,000.00קומפ

אספקה והתקנת מערך ניתור איסוף נתונים ובקרה04.04.0060
למתקן הכלרה לפי מפרט מיוחד, כולל מדים ניידים.

1.0058,000.0058,000.00קומפ

לוח חשמל זרם חזק, פיקוד ובקרה כולל בקר04.04.0070
מתוכנת אשר שולט על המערכות ומעביר מידה
IPNP -כולל אספקת מערך ה ,IPNP-למערך ה

ושילובו במערך הכללי.

1.0068,000.0068,000.00קומפ

684,790.00סה''כ לפרק - מתקן הכלרה

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום
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פרק - ביצוע פרטי פלדה04.05

04.05.0010
ביצוע פרטי פלדה מקטעי צינורות ואביזרים

המחיר כולל:

א. אספקה, הובלה ופיזור הצינורות, קשתות
חרושתיות והאביזרים ממקום אספקתם.
ב. עבודות חפירה, גילוי, ניקוז קווים וכו'.

ג. כל החיתוכים והריתוכים הדרושים, עשיית כל
התבריגים.

ד. הרכבת הפרט וחיבורו לרשת לכל צדיו.
ה. זיפות או עטיפת כל חלקי הפרט שמתחת לפני

הקרקע לפי דרישת המפעל.
ו. צביעת כל חלקי הפרט מעל פני הקרקע כולל
אביזרים בצבע עליון בהתאם להוראות המפרט.

ז. אספקת כל חומרי העזר ע"י הקבלן:
ברגים, אומים, אטמים, אוגני עגון לדרסר תוצרת

"קראוס", ברגים לאזני עגון + אומים, זפת, לקה, ניר
סיבי זכוכית, סרטי עטיפה, שרוולים מתכווצים

לצינור מצופה A.P.C. , סרט טפלון לתבריגים, צבע
יסוד לצינור פלדה, צבע עליון וחומרי עזר לביצוע

העבודה והריתוכים.
ח. כל ההוראות הנוספות המודפסות על גוף

המפרט.
ט. פרוק פרטים של מערכות, מגופים ומדי מים

קיימים ליחידים ומסירתם לבא כח הישוב.
י. פרוק והעברת מדי מים למערכות החדשות כולל

אספקת רקורדים חדשים.
יא. כל ההוראות הנוספות המודפסות על גוף

המפרט.
יב. ביצוע גישור על מדי מים ביתיים כולל אספקת

כל החומרים לפי דרישות חברת החשמל.

אספקה, הובלה והתקנת צינורות כניסה ויציאה
בבריכת וויסות.

הכל קומפלט בהתאם לגיליון 500.

1.009,500.009,500.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע צינור כניסה לבריכת וויסות. הכל04.05.0020
קומפלט בהתאם לגיליון 501.

1.0075,000.0075,000.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע מערכת הזנה למסננים. הכל04.05.0030
קומפלט בהתאם לגיליון 502.

1.0088,000.0088,000.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע מערך פלוקולנטים. הכל קומפלט04.05.0040
בהתאם לגיליון 503.

1.0024,000.0024,000.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע צינורות למערכת כניסה למסננים04.05.0050
(צינור INFLUENT). הכל קומפלט בהתאם לגיליון

.601

1.0090,000.0090,000.00קומפ

04.05.0060Dirty כנ"ל אבל ביצוע מערכת שטיפה לאחור (צינור
Back Wash). הכל קומפלט בהתאם לגיליון 602.

1.0083,000.0083,000.00קומפ

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים
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כנ"ל אבל ביצוע צינור EFFLUENT ומכון שאיבה04.05.0070
למי שטיפת מסננים (Clean Back Wash). הכל

קומפלט בהתאם לגיליון 603.

1.00256,000.00256,000.00קומפ

04.05.0080Back Wash AIR) כנ"ל אבל ביצוע מערכת אוויר
SUPPLY). הכל קומפלט בהתאם לגיליונות 604.

1.0085,000.0085,000.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע מכון שאיבה MUDWELL. הכל04.05.0090
קומפלט בהתאם לגיליון 605.

1.0036,000.0036,000.00קומפ

04.05.0100CLEAR כנ"ל אבל ביצוע צינור גלישת חרום מתא
WELL. הכל קומפלט לפי גיליון 606.

1.0027,000.0027,000.00קומפ

04.05.0110.CLEAR WELL כנ"ל אבל ביצוע צינור יציאה מתא
הכל קומפלט לפי פרט 607.

1.0012,000.0012,000.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע צינור גלישת חרום מבריכת קולחים04.05.0120
שלישוניים קיימת. הכל קומפלט לפי גיליון 611.

1.0028,500.0028,500.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע שוחת בטון עם מערבל סטטי. הכל04.05.0130
קומפלט בהתאם לגיליון 900.

1.0052,000.0052,000.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע מערכת מדידה אחרי תא מגע. הכל04.05.0140
קומפלט בתהאם לפרט 902.

1.0096,500.0096,500.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע מפרט מגופים לפני תא מגע. הכל04.05.0150
קומפלט בהתאם לפרט 901.

1.0094,000.0094,000.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע מערכת מגופים בתוך שוחה כולל04.05.0160
יציקת שוחה מבטון. הכל קומפלט לפי גיליונות

.907 ,906

1.0078,000.0078,000.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע שסתום אויר, ברז דיגום והכנה למד04.05.0170
כלור. הכל קומפלט בהתאם לגיליון 908.

2.004,000.008,000.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע חיבור גיבוי לגינון עירוני דימונה.04.05.0180
הכל קומפלט בהתאם לפרט 909.

1.008,000.008,000.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע מערכת מדידה לקו גיבוי. הכל04.05.0190
בהתאם לגיליון 910.

1.009,500.009,500.00קומפ

כנ"ל אבל ביצוע צינור כניסה לבריכת קולחים04.05.0200
שלישוניים קיימת. הכל קומפלט בהתאם לפרט 911.

1.004,800.004,800.00קומפ

כנ"ל אבל אספקה והתקנת הידרנט בקוטר "3 לפי04.05.0220
.BS פרט

3.005,500.0016,500.00יח'

כנ"ל אבל ביצוע חיבור קווים פסולים לשוחת04.05.0230
ביקורת קיימת

2.004,000.008,000.00יח'

ביצוע משטח בטון יצוק באתר 2.0x10.5.0 מ',04.05.0240
מזויין ברשת ברזל עליונה ותחתונה, מבטון ב-30

בעובי 20 ס"מ ע"ג 40 ס"מ מצע סוג א' מהודק
ל-98% מודיפייד א.א.ש.טו., בהתאם לפרטים

בגליון 502.

5.001,800.009,000.00מ"ק

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים
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ביצוע משטח בטון יצוק באתר 2.0x2.0 מ', מזוין04.05.0250
ברשת ברזל עליונה ותחתונה, מבטון ב-30 בעובי
20 ס"מ, ע"ג שתי שכבות מהודקות של מצע סוג א'
ל-98% מודיפייד א.א.ש.טו., בהתאם לפרט מס' 13.

2.001,200.002,400.00מ"ק

אספקה והתקנת שער פשפש ברוחב 80 ס"מ לגדר04.05.0260
רשת כולל סגר לנעילה ומנעול אנטי וונדלי כדוגמאת

"רב בריח" לפי פרט 13.

2.006,500.0013,000.00יח'

מגוף טריז בקוטר "AVK 4 עם ציפוי פנים אמייל04.05.0270
וציפוי חוץ אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים ומחבר

אוגן.

2.004,000.008,000.00יח'

04.05.0280GG-20 עם מכסה AVK תא מיציקת פלדה תוצרת
ואוגן תמיכה. הכל קומפלט כמפורט במפרט המיוחד

ופרט 34 - מגוף עם מאריך.

2.00400.00800.00יח'

מאריך קומפלט למגוף עד 1 מטר לכל מגוף בכל04.05.0290
קוטר.

2.00210.00420.00קומפ

גילוי ופרוק צנרת מים קיימת בקוטר "4 וסילוק04.05.0300
לאתר מאושר.

30.0030.00900.00מ'

התחברות קו מים חדש בקוטר "4 לקו מים קיים04.05.0310
בכל קוטר, לרבות עבודות ההכנה הדרושות, איתור

הקו, סגירתו, ניקוזו והחזרת המצב לקדמותו.

2.001,600.003,200.00יח'

1,227,020.00סה''כ לפרק - ביצוע פרטי פלדה

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים
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מבנה - עבודות חשמל05

פרק - עבודות חשמל05.01

תת פרק - לוח חשמל ראשי05.01.01

מפסק ראשי ח"א 4X800A 50KA כולל ידית מצמד05.01.01.0010
חיצונית

1.0013,689.0013,689.00יח'

1.00365.00365.00יח'תוספת סליל הפסקה למפסק ראשי05.01.01.0020

תוספת למפסק ראשי עבור מפסק 4X800 כולל05.01.01.0030
10-50A הגנת זליגה אינטגרלית בתחום

1.003,194.003,194.00קומפ

מבנה לוח ראשי עשוי עמודות פח תעשייתי כולל05.01.01.0040
פסי צבירה פתחי איורור ומפוחי אורור לכל תא

חומרי עזר חיווט שילוט ותוכניות

14.003,892.0054,488.00מ"ר

4.002,281.009,124.00יח'מפ"ז ח"א 3X160A 50KA כולל מגעי עזר05.01.01.0050

2.001,095.002,190.00יח'מפ"ז ח"א 3X125A 50KA כנ"ל05.01.01.0060

4.002,190.008,760.00יח'מגען תלת פאזי למנוע עד 125 כ"ס05.01.01.0070

2.001,643.003,286.00יח'מגען כנ"ל למנוע עד 100 כ"ס05.01.01.0080

6.00593.003,558.00יח'מפ"ז ח"א 3X100A 50KA כנ"ל05.01.01.0090

2.00593.001,186.00יח'מפ"ז ח"א 3X32A 50KA כנ"ל05.01.01.0100

2.00593.001,186.00יח'מפ"ז ח"א 3X25A 50KA כנ"ל05.01.01.0110

1.00319.00319.00יח'מגירת נתיכים 3X63A כולל נתיכים05.01.01.0120

1.001,551.001,551.00יח'מגן מתחי יתר 4X80KA כולל מ"ע05.01.01.0130

מונה אנרגיה רב מודד תלת פאזי כולל תצוגה05.01.01.0140
דיגיטלית דגם PM172E תוצרת סאטק, כולל פלט

חשמלי לבקר הגנת מתח ושלושה משני זרם

1.002,738.002,738.00יח'

1.00319.00319.00יח'ממסר חוסר / היפוך פאזה05.01.01.0150

05.01.01.01603X10A 2.00274.00548.00יח'מתמע תרמו מגנטי עד

05.01.01.01703X6A 6.00228.001,368.00יח'מתמע תרמו מגנטי עד

05.01.01.01804X40A 30MA 1.00274.00274.00יח'ממסר פחת

05.01.01.01903X20A 10KA 10.00182.001,820.00יח'מא"ז תלת פאזי עד

05.01.01.02001X20A 10KA 25.0046.001,150.00יח'מא"ז חד פאזי עד

05.01.01.02101X16A+N 9.00128.001,152.00יח'מא"ז ניתוק אפס עד

5.00365.001,825.00יח'מגען תלת פאזי עד 15KW כולל מגעי עזר05.01.01.0220

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים
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17.00119.002,023.00יח'מגען תלת פאזי עד 5KW כולל מגעי עזר05.01.01.0230

15.00137.002,055.00יח'מפסק בורר פקט תלת קוטבי לפיקוד05.01.01.0240

50.0064.003,200.00יח'מנורת סימון קוטר 05.01.01.025022

80.0082.006,560.00יח'ממסר פיקוד + בסיס במתחים שונים05.01.01.0260

10.00319.003,190.00יח'ממסר הגנת חום מנוע או ממסר זיהוי סף זרם05.01.01.0270

1.00182.00182.00יח'ממסר השהיה אלקטרוני05.01.01.0280

8.00410.003,280.00יח'ממסר זרם מתכוונן 0-10A AC כולל יציאת ממסר05.01.01.0290

חיישן טמפרטורה בקופסא כולל מתמר לתחום 4 עד05.01.01.0300
20 מליאמפר

6.00730.004,380.00יח'

ממיר תדר למנוע משאבה בהספק עד 125 כ"ס כולל05.01.01.0310
IP54 התקנה מחוץ ללוח דרגת אטימות

2.0022,815.0045,630.00יח'

מתנע רך כולל מגען עוקף מתוצרת סולקון למשאבה05.01.01.0320
עד 125 כ"ס

2.0010,951.0021,902.00יח'

מתנע רך כולל מגען עוקף מתוצרת סולקון למשאבה05.01.01.0330
עד 100 כ"ס

2.008,213.0016,426.00יח'

מתנע רך כולל מגען עוקף מתוצרת סולקון למשאבה05.01.01.0340
עד 20 כ"ס

2.003,650.007,300.00יח'

מתנע רך כולל מגען עוקף מתוצרת סולקון למשאבה05.01.01.0350
עד 10 כ"ס

2.002,920.005,840.00יח'

236,058.00סה''כ לתת פרק - לוח חשמל ראשי

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים
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תת פרק - לוח תפעול מגופי הסינון פיקוד05.01.02
ובקרה

מבנה לוח מפח במידות 2000X1200X500 מ"מ05.01.02.0010
כולל פלטות , חומרי עזר, חיווט, שילוט ותוכניות

1.007,300.007,300.00קומפ

05.01.02.00205A 24 לזרם נומינליVDC 5.00456.002,280.00יח'ספק כח

20.0082.001,640.00יח'בורר פיקוד מחליף 1-0-2 דו קטבי05.01.02.0030

60.0064.003,840.00יח'ממסר מעבר ליציאת בקר05.01.02.0040

46.0050.002,300.00יח'מנורת סימון קוטר 22 מ"מ05.01.02.0050

05.01.02.0060230/24V 100VA 1.00274.00274.00יח'שנאי פיקוד

1.00192.00192.00יח'הגנה תרמו מגנטית לשנאי 4-6 אמפר05.01.02.0070

התקנה וחיווט בקר וצג HMI כולל כל אבזרי05.01.02.0080
התקשורת, מתאמים ספקים וכרטיסים - ציוד זה

יסופק ע"י אחרים

1.002,738.002,738.00יח'

חיווט כניסה או יציאה אנלוגית כולל 3 מהדקים,05.01.02.0090
סימון ובדיקה

40.0023.00920.00יח'

חיווט כניסה או יציאה דיסקרטים כולל 2 מהדקים05.01.02.0100
,סימון ובדיקה

224.0014.003,136.00יח'

התקנה וחיווט מתאם תקשורת לבקרה מרחוק05.01.02.0110
ומודם סלולרי - ציוד זה יסופק ע"י אחרים

1.00274.00274.00קומפ

תוכנה למערכת הבקר והפנל על פי התוכניות05.01.02.0120
המפרט והתפמ שיימסר בהמשך ע"י מתכנן

המערכת כולל בדיקה של התוכנה ותיקון השינויים
במסגרת תקופת ההרצה

1.0027,378.0027,378.00קומפ

בקר מתוכנת דגם s7-315 PN/DP כולל זיכרון,05.01.02.0130
בסיסים, ספקים, כבלי תקשורת ומתאמים לכרטיסים

1.0010,039.0010,039.00קומפ

מתאם תקשורת לרשת בקרה מרכזית של המטש05.01.02.0140
כולל אבזר חומרה ותוכנה דרושה

1.002,281.502,281.50קומפ

1.00730.00730.00קומפמתג תקשורת תעשיתי כולל 5 פורטים05.01.02.0150

20.00274.005,480.00קומפכרטיס 8 יציאות דסקרטיות לבקר הנ"ל05.01.02.0160

8.00301.002,408.00קומפכרטיס 8 כניסות דסקרטיות לבקר הנ"ל05.01.02.0170

8.001,095.008,760.00קומפכרטיס 4 כניסות אנלוגיות זרם לנ"ל05.01.02.0180

4.001,003.004,012.00קומפכרטיס 2 יציאות אנלוגיות זרם לנ"ל05.01.02.0190

צג מפעיל צבעוני מסוג מגע בגודל 10 אינטש05.01.02.0200
מתוצרת סימנס כולל כבלים מתאמי תקשורת

והתאמה לבקר הנ"ל

1.004,731.004,731.00קומפ

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים

[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/201924

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מתאם תקשורת לאינטרנט הסלולרי כולל מודם,05.01.02.0210
ספקים וחבילת תקשורת לשנה

1.001,935.001,935.00קומפ

מערכת אל פסק לציוד הבקרה והתקשורת הספק05.01.02.0220
2000 ו"א למשך 60 דקות

1.004,107.004,107.00קומפ

סה''כ לתת פרק - לוח תפעול מגופי הסינון פיקוד
ובקרה

96,755.50

תת פרק - עבודות וציוד חשמל05.01.03

עבודות חפירה, כיסוי וסימון כבלים באדמה בעומק05.01.03.0010
100 ס"מ

200.00110.0022,000.00הערה

צינור PVC 6 אינטש תקן חח"י להנחה בין גומחה05.01.03.0020
לבין עמוד חח"י

30.0041.001,230.00הערה

צינור שרשורי מסוג קוברה בקוטר 110 מ"מ כולל05.01.03.0030
חבל משיכה

200.0027.005,400.00הערה

100.0018.001,800.00הערהצינור פוליטילאן 50 ממ"ר כולל חבל משיכה05.01.03.0040

30.00365.0010,950.00הערהסולם כבלים מגולוון מסוג כבד ברוחב 05.01.03.0050400

05.01.03.0060200X80 30.00137.004,110.00הערהתעלת רשת מגולוונת

05.01.03.0070100X80 50.00110.005,500.00הערהתעלת רשת נירוסטה

05.01.03.0080100X80 45.00110.004,950.00הערהתעלת רשת מגולוונת

אבזרי פלדה מגולוונת, ברזלי זווית, כיסויי פח05.01.03.0090
ופרופילים

30.0068.002,040.00ק"ג

05.01.03.01004X240 NA2XY 145.00255.5037,047.50הערהכבל

05.01.03.01103X95+50 N2BXY 150.00319.0047,850.00הערהכבל

05.01.03.01203X95+50 N2XY 180.00319.0057,420.00הערהכבל

05.01.03.01303X70+35 N2XY 160.00182.0029,120.00הערהכבל

05.01.03.0140PVC 30.00146.004,380.00הערהחוט נחושת 150 מצופה

150.0050.007,500.00הערהחוט נחושת 50 גלוי05.01.03.0150

05.01.03.0160PVC 50.0027.001,350.00הערהחוט נחושת 16 מצופה

05.01.03.01705X6 N2XY 120.0027.003,240.00הערהכבל

05.01.03.01805X4 N2XY 150.0023.003,450.00הערהכבל

05.01.03.019010X1.5 N2XY 1,000.0027.0027,000.00הערהכבל

05.01.03.02005X2.5 N2XY 100.0017.001,700.00הערהכבל

05.01.03.02105X1.5 N2XY 400.0013.005,200.00הערהכבל

מט"ש דימונה
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[מפרט כללי ומיוחד 128-017]
מעיינות הדרום

עמוד 13/02/201925

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 539אתר דקל



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

05.01.03.02203X2.5 N2XY 200.0011.002,200.00הערהכבל

05.01.03.02303X1.5 N2XY 400.007.002,800.00הערהכבל

800.0016.0012,800.00הערהכבל מכשור מסוכך עם בידוד NYY 4 זוגות כז"מ05.01.03.0240

תיבת חיבורים לציוד מכשור ובקרה מפוליאסטר05.01.03.0250
משוריין בגודל 500X400 כולל 20 מהדקים

מסומנים וכניסות כבל

8.00730.005,840.00הערה

קומפלט שקעים כולל: שקע תלת פאזי 5X16A / שני05.01.03.0260
שקעים תקן ישראלי / ממסר פחת והגנות

2.001,095.002,190.00יח'

שקע חד פאזי מוגן מים לחיבור מערכת הכלרה או05.01.03.0270
מכשיר מדידה

3.0073.00219.00יח'

ג"ת פלורסנטי הרמטי 2X40W כולל מפסק צנרת05.01.03.0280
וקופ' חיבורים וכל הדרוש להשלמת נקודה

10.00255.502,555.00יח'

20.00182.503,650.00יח'מפסק בטחון עד 3X16A בקופ' מוגנת מים כולל גגון05.01.03.0290

חיבור מנוע בהספק עד 20 כ"ס כולל צנרת הגנה05.01.03.0300
וחומרי עזר כולל חיבור כבלי פיקוד והגנת חום מנוע

וחימום מנוע

12.00137.001,644.00יח'

חיבור מנוע בהספק עד 100 כ"ס כולל צנרת הגנה05.01.03.0310
וחומרי עזר כולל חיבור כבלי פיקוד והגנת חום מנוע

וחימום מנוע

6.00456.002,736.00יח'

חיישן לחץ אנלוגי עם יציאה 4-20 מיליאמפר05.01.03.0320
מתוצרת אירופית לתחום 0-10 בר

3.001,095.003,285.00יח'

מד מפלס אולטראסוני דגם black box משווק עי05.01.03.0330
מגטרון כולל חיישן למרחק עד 10 מטרים

8.007,300.0058,400.00יח'

חיבור אבזר פיקוד כגון מד מים, ברז חשמלי, מפסק05.01.03.0340
זרימה וכו כולל קופ' חיבורים וחומרי עזר

50.00119.005,950.00יח'

אלקטרודת הארקה מסוג קופרוולד בקוטר 19 מ"מ05.01.03.0350
ובאורך 3 מ' כולל שוחת ביקורת משולטת רוטק 40

6.00456.002,736.00יח'

ג"ת חוץ מסוג הצפה (אלומניום) עם נורה וציוד05.01.03.0360
150W נל"ג

12.001,095.0013,140.00יח'

עמוד מגולוון וצבוע 2" להתקנת גוף תאורת חוץ05.01.03.0370
סגור מלמעלה ומותקן על קיר כולל כל הדרוש

להתקנה מושלמת

12.00319.003,828.00יח'

קליטה וחיבורים של כבלי ההזנה הפיקוד05.01.03.0380
והתקשורת אשר יסופקו ויותקנו ע"י אחרים

1.002,555.002,555.00הערה

ביצוע והשלמת הארקת יסודות ומתקן הארקות כולל05.01.03.0390
פס השוואה, חיבור שילוט ובדיקות

1.002,281.002,281.00הערה

הובלה והתקנה של לוח חשמל ראשי ולוח הבקרה05.01.03.0400
כולל חיבור כל הכבלים כח פיקוד והארקות

1.002,737.002,737.00הערה

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים
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מערכת מזוג אויר מפוצל לחדר חשמל הספק 4 כ"ס05.01.03.0410
תוצרת תדיראן או אלקטרה

2.007,300.0014,600.00הערה

העברת ביקורת מהנדס חשמל בודק למתקן כולו05.01.03.0420
כולל תשלום בעבור הבדיקה הגשת תוכניות וליווי

צוות הבדיקה

1.002,737.002,737.00הערה

432,120.50סה''כ לתת פרק - עבודות וציוד חשמל

תת פרק - מערכת גילוי וכיבוי אש בלוח ראשי05.01.05

העברת מתקן גילוי וכיבוי אש בדיקה של מכון05.01.05.0010
התקנים הישראלי

1.001,825.001,825.00הערה

מערכת גילוי וכיבוי אש בלוח ראשי כולל רכזת , 05.01.05.00208
שלאים, צופר ונצנצים, מערכת גז לכיבוי אוטומטי
וכל הדרוש להשלמת המתקן לפי דרישות התקן

כולל חיווי התראה למערכת התקשורת

1.0041,067.0041,067.00הערה

סה''כ לתת פרק - מערכת גילוי וכיבוי אש בלוח
ראשי

42,892.00

תת פרק - מערכת גלאים נגד פריצה05.01.06

רכזת פריצה כולל מקודד מחוברת אל 4 זוגות גלאי05.01.06.0010
קרן שיותקנו בחצר המתק כולל צופר וחיווי התראות

למערכת התקשורת

1.009,126.009,126.00הערה

9,126.00סה''כ לתת פרק - מערכת גלאים נגד פריצה

816,952.00סה''כ ל פרק - עבודות חשמל

מט"ש דימונה
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מבנה - אספקה והתקנת ציוד אלקטרו מכאני06
ופיקוח על התקנתו

פרק - בריכת ויסות06.01

תת פרק06.01.01

אספקה, הובלה והתקנת משאבת טורבינה אנכית06.01.01.0010
דגם 16DKL , ספיקה 560 מק"ש, לחץ 20 מ'

מפוקדת VFD, או ש"ע לפי הוראות המפרט המיוחד
והתוכניות בבריכת הויסות.

2.00110,000.00220,000.00יח'

2.00450.00900.00קומפפיקוח על התקנת המשאבה ואישורה.06.01.01.0020

220,900.00סה''כ לתת פרק

220,900.00סה''כ לפרק - בריכת ויסות

פרק - מערכת סינון06.02

06.02.0010T אספקה והתקנת מערכת מפזרים תחתית מטיפוס
המותקנים בשלושה תאים כולל ספייסרים. הכל עפ"י

תוכנית ופרטים מצורפים.

4.0051,000.00204,000.00קומפ

אספקה והתקנת תעלות הולכת אוויר עשויה06.02.0020
מפלב"מ 304, ומונחת על גבי רצפת תא הסינון.

סה"כ לשלושה תאי סינון. כל תעלה מורכבת משני
חלקים מאוגנים עפ"י פרט חיבור המופיע בתוכנית.

4.0065,000.00260,000.00קומפ

אספקה והתקנת מערכת פיזור אוויר עשויה צינורות06.02.0030
פלב"מ DN 40 בשלושת תאי סינון.

4.0050,000.00200,000.00קומפ

אספקה והתקנת פלטות כיסוי תעלת האיסוף06.02.0040
SUMP COVER עפ"י מפרט התקנות בשלושה תאי
סינון כולל ברזל הכנה ליציקה אליו ירותכו הפלטות.

4.0039,000.00156,000.00קומפ

4.008,100.0032,400.00קומפאספקה והתקנת זוויות ריתוך לכיסוי התעלה.06.02.0050

אספקה והתקנת פלטת מגלש מלבני מפלב"מ 06.02.0060304
בעובי 3 מ"מ, בגובה 40 ס"מ כולל חיזוקים,

חריצים, ברגים ועגונים לבטון.

4.0037,500.00150,000.00קומפ

אספקה והתקנת לוח פיקוד למערך הסינון הכולל06.02.0070
בקר מתוכנת, מסך מגע צבעוני, מערך בוררים לכל

תא סינון ולציוד הנילווה. הכל עפ"י המפורט.

1.00180,000.00180,000.00יח'

אספקת והתקנת לוח סרגל סולונואידים 3*5 לכל06.02.0080
מגוף פניאומטי.

20.004,400.0088,000.00יח'

אספקת והתקנת משדר גובה אולטראסוני 4 חוטי06.02.0090
הכולל מעמד פלב"מ וארון הגנה.

6.009,000.0054,000.00יח'

אספקת והתקנת מצע חצץ תומך בחמש שכבות06.02.0100
גודל שונות עפ"י תוכנית. המצע מסופק בשקי ענק

של 1.5 טון.

80.001,900.00152,000.00טון

מט"ש דימונה
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אספקת והתקנת מצע סינון 3-2 מ"מ בעל תוכנות06.02.0110
פיזקליות כמפורט. המצע מסופק בשקי ענק 1.5

טון.

400.001,900.00760,000.00טון

1.0058,000.0058,000.00קומפאספקת סט תוכניות, העמדה וחתכים.06.02.0120

הדרכה וליווי התקנה ע"י מהנדס היצרן לפרק זמן06.02.0130
שלא יקטן מ-10 ימי עבודה באתר כחלק ממחיר

אספקת הציוד ולא ישולם עבורם בנפרד.

1.0023,000.0023,000.00קומפ

פיקוח על הקמה, התקנה, הרצה והפעלה ע"י נציג06.02.0140
מקומי מנוסה (עפ"י הגדרות המפרט) של היצרן ככל

שידרש באתר אך לא יפחת מביקור דו שבועי
באתר.

1.0075,000.0075,000.00קומפ

2,392,400.00סה''כ לפרק - מערכת סינון

פרק - סינון ציוד נילווה06.03

אספקת והתקנת מפוחי אוויר ואביזרים, כולל מגוף06.03.0010
ניתוק, מגוף אל חוזר, מד טמפרטורה, משדר לחץ

וברזים כדוריים ומשחרר אוויר מכאני. ספיקה 2800
.ROBUSCHI מק"ש ללחץ 7.0 מ'. תוצרת

2.00150,000.00300,000.00יח'

1.001,500.001,500.00קומפפיקוח על התקנת ציוד של מפוח אוויר ואישורו.06.03.0020

אספקה, הובלה והתקנת משאבה להתקנה יבשה06.03.0030
תוצרת "FLYGT"- דגם HT - 3127 - NT , ספיקה
75 מק"ש, לחץ 10 מ' או ש"ע, לפי הוראות המפרט

.MUDWELL המיוחד והתוכניות ביציאה מ

2.0045,000.0090,000.00יח'

2.001,000.002,000.00קומפפיקוח על התקנת המשאבה ואישורה.06.03.0040

אספקה, הובלה והתקנת משאבה להתקנה יבשה06.03.0050
תוצרת "FLYGT" דגם MT - 3171 - NT , ספיקה
450 מק"ש, לחץ 8 מ' או ש"ע, לפי הוראות המפרט

.CLEARWELL המיוחד והתוכניות ביציאה מ

2.0065,000.00130,000.00יח'

2.001,000.002,000.00קומפפיקוח על התקנת המשאבה ואישורה.06.03.0060

אספקת והתקנת מכשירים למערכת אוויר - מדחס06.03.0070
אוויר, ספיקה 17 מק"ש, לחץ 70 מ'. מערכת שירות

אויר הכוללת מיבש ומסנן חלקיקים ושמן, צנרת
מקשרת ואביזרים, ברזים כדוריים ומד לחץ.

2.0026,000.0052,000.00יח'

פיקוח על התקנת ציוד צנרת אוויר דחוס ומדחסי06.03.0080
אוויר ואישורו.

1.001,000.001,000.00קומפ

אספקה והתקנת משדר לחץ אוויר על גבי צינור06.03.0090
אוויר בקוטר "8.

1.003,550.003,550.00קומפ

582,050.00סה''כ לפרק - סינון ציוד נילווה

מט"ש דימונה
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פרק- מערכת צנטריפוגות06.04

אספקת והתקנת צנטירפוגה לספיקה של 25 מק"ש06.04.0001
כמתואר בסעיף 4,1,6 למפרט.

1.00710,000.00710,000.00יח'

אספקת והתקנת לוח פיקוד לצנטירפוגות כמתואר06.04.0002
בסעיף 4.1.5.7 למפרט הספקה וחיבורו למערך

בקרה ראשי

1.00165,000.00165,000.00יח'

התאמת מערכת להמסה והזנת פולימרים קיימת06.04.0003
לרבות משאבות הזנה, לוח פיקוד, משנה תדר

למשאבות, צנרת הכל קומפלט לעבודה עם
הצנטריפוגה

1.0025,000.0025,000.00קומפ

1.0095,000.0095,000.00יח'אספקת והתקנת מסוע חלזוני להוצאת בוצה06.04.0004

התאמת משאבות הזנת בוצה לצנטריפוגות בורגיות06.04.0005
קיימת.

1.0013,000.0013,000.00יח'

1.0020,000.0020,000.00קומפפיקוח על הרכבת מערכת צנטריפוגות06.04.0006

אספקת פולימר להתחלת התהליך כמפורט בסעיף06.04.0007
4.1.5.5 למפרט האספקה.

200.001,000.00200,000.00ק"ג

אספקה ואחסנת מדף במט"ש של משאבה לבוצה06.04.0008
עודפת דוגמת הקיים

1.0060,000.0060,000.00יח'

אספקה ואחסנת מדף במט"ש של משאבה לבוצה06.04.0009
מעוכלת דוגמת הקיים

1.0082,000.0082,000.00יח'

אספקה ואחסנת מדף במט"ש של משאבת מינון06.04.0010
פולימרים לבור מערך סחיטה דוגמת הקיים

1.0028,000.0028,000.00יח'

1,398,000.00סה''כ לפרק- מערכת צנטריפוגות

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים
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ריכוז תתי פרקים לטיפול שלישוני קולחים

714,850.50מבנה - בריכת ויסות (500)01

57,820.00פרק - עבודות עפר הערות01.01

600.00תת פרק - הכשרת שטח01.01.10

19,600.00תת פרק - חפירה ו/או חציבה01.01.30

37,620.00תת פרק - מילוי מובא, מצעים והידוק01.01.50

514,060.50פרק - עבודות בטון יצוק באתר הערות01.02

8,250.00תת פרק - מצעים01.02.11

123,025.00תת פרק - מרצפים ורצפות01.02.50

186,000.00תת פרק - קירות01.02.61

210.00תת פרק - קורות01.02.70

7,665.00תת פרק - תקרות מבטון מלא01.02.90

1,910.50תת פרק - משטחים ומשולשי מדרגות01.02.92

187,000.00תת פרק - פלדת זיון01.02.99

50,850.00פרק - עבודות איטום פנים01.05

11,250.00תת פרק - איטום בטון רזה01.05.023

9,000.00תת פרק - איטום בטיח אוטם01.05.24

1,800.00תת פרק - נדבך חוצץ רטיבות01.05.31

28,800.00תת פרק - איטום קירות בטיח אוטם01.05.35

62,120.00פרק - עבודות נגרות ומסגרות אומן01.06

19,300.00תת פרק - עבודות נגרות ומסגרות אומן01.06.01

42,820.00תת פרק - מעברי צנרת01.06.02

30,000.00פרק - עבודות איטום חוץ01.25

30,000.00תת פרק - איטום קירות מרתפים01.25.032

2,033,530.00מבנה - מסננים (600)02

61,610.00פרק - עבודות עפר הערות02.01

1,230.00תת פרק - הכשרת שטח02.01.10

4,900.00תת פרק - חפירה ו/או חציבה02.01.30

55,480.00תת פרק - מילוי מובא, מצעים והידוק02.01.50

1,431,055.00פרק - עבודות בטון יצוק באתר הערות02.02

21,450.00תת פרק - מצעים02.02.11

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים
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354,150.00תת פרק - מרצפים ורצפות02.02.50

596,550.00תת פרק - קירות02.02.61

4,655.00מדרגות בטון02.02.81 4,655.00מדרגות בטון02.02.81

59,450.00תת פרק - תקרות מבטון מלא02.02.90

4,800.00תת פרק - קידוחים במקדח יהלום02.02.97

390,000.00תת פרק - פלדת זיון02.02.99

125,280.00פרק - עבודות איטום פנים02.05

20,880.00תת פרק - איטום בטיח אוטם02.05.24

5,400.00תת פרק - נדבך חוצץ רטיבות02.05.31

99,000.00תת פרק - איטום קירות בטיח אוטם02.05.35

107,700.00פרק - עבודות איטום חוץ02.06

107,700.00תת פרק02.06.001

307,885.00פרק - עבודות נגרות ומסגרות אומן02.07

129,975.00תת פרק - עבודות נגרות ומסגרות אומן02.07.01

177,910.00תת פרק - מעבירי צנרת02.07.02

412,672.00מבנה - סככה עם גג קל (610)03

35,500.00פרק - עבודות עפר הערות03.01

1,200.00תת פרק - הכשרת שטח03.01.10

13,020.00תת פרק - חפירה ו/או חציבה03.01.30

21,280.00תת פרק - מילוי מובא, מצעים והידוק03.01.50

310,016.00פרק - עבודות בטון יצוק באתר הערות03.02

10,980.00תת פרק - מצעים03.02.11

112,536.00תת פרק - מרצפים ורצפות03.02.50

16,500.00תת פרק - קידוחים במקדח יהלום03.02.97

170,000.00תת פרק - פלדת זיון03.02.99

59,856.00פרק - פאנלים וקונסטרוקציה03.19

7,300.00פרק - כלונסאות בטון בקדיחה יבשה03.23

7,300.00תת פרק - כלונסאות בטון בקדיחה יבשה03.23.01

3,566,715.00מבנה - עבודות בתחום המט"ש04

44,000.00פרק - קירות תומכים04.01

656,830.00פרק - תא מגע04.02

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים
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535,750.00תת פרק - הנחת צינורות צמ"ש04.02.001

45,000.00תת פרק - אספקת והתקנת קשתות04.02.002

76,080.00תת פרק - עטיפת בטון לצינור צמ"ש04.02.003

954,075.00פרק - ביצוע קווי צינורות04.03

678,875.00תת פרק - ביצוע צינורות פלדה04.03.001

04.03.002PE-100 275,200.00תת פרק - ביצוע צינורות

684,790.00פרק - מתקן הכלרה04.04

1,227,020.00פרק - ביצוע פרטי פלדה04.05

816,952.00מבנה - עבודות חשמל05

816,952.00פרק - עבודות חשמל05.01

236,058.00תת פרק - לוח חשמל ראשי05.01.01

96,755.50תת פרק - לוח תפעול מגופי הסינון פיקוד ובקרה05.01.02

432,120.50תת פרק - עבודות וציוד חשמל05.01.03

42,892.00תת פרק - מערכת גילוי וכיבוי אש בלוח ראשי05.01.05

9,126.00תת פרק - מערכת גלאים נגד פריצה05.01.06

4,593,350.00מבנה - אספקה והתקנת ציוד אלקטרו מכאני ופיקוח על התקנתו06

220,900.00פרק - בריכת ויסות06.01

220,900.00תת פרק06.01.01

2,392,400.00פרק - מערכת סינון06.02

582,050.00פרק - סינון ציוד נילווה06.03

1,398,000.00פרק- מערכת צנטריפוגות06.04

12,138,069.50סה"כ

2,063,471.82מע''מ בשיעור 17%

14,201,541.32סה''כ כולל מע''מ

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים
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סה''כ לטיפול שלישוני קולחים

סה''כ לטיפול שלישוני קולחים

714,850.50מבנה - בריכת ויסות (500)01

2,033,530.00מבנה - מסננים (600)02

412,672.00מבנה - סככה עם גג קל (610)03

3,566,715.00מבנה - עבודות בתחום המט"ש04

816,952.00מבנה - עבודות חשמל05

4,593,350.00מבנה - אספקה והתקנת ציוד אלקטרו מכאני ופיקוח על התקנתו06

12,138,069.50סה''כ עלות

2,063,471.82מע''מ בשיעור 17%

14,201,541.32סה''כ כולל מע''מ

סה''כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

חותמת:חתימה:

חותמת:חתימה:

מט"ש דימונה
טיפול שלישוני קולחים
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