דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 1

מכרז לשיפוצי קי
ג כרכו נווה ימי
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 01ג כרכו  נווה ימי
 01.10עבודות ריצו
 01.10.01.0001אספקה וביצוע סילר נגד החלקה

יח'

110.00

סה"כ לעבודות ריצו
 01סילר נגד החלקה
סה"כ

 01.19מסגרות חרש
 01.19.30.0202סיכו" גגות בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח טרפזי עליו
ותחתו בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
פוליסטר מוקצ) 0קלקר( כבה מאליו F15

מ"ר

36.00

 01.19.30.0312סיכו" קירות חו 2בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח פנימי
וחיצוני בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
מ"ר
פוליאוריט מוקצ 0במשקל  40ק"ג/מ"ק

36.00

 01.19.30.0430זווית פני מפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו) 2פריסה 50/50
מ'
מ"מ(

12.00

 01.19.30.0452מסילה  Uמפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו 2לפנל בעובי 75
מ"מ )מסגרת בפתחי(

מ'

36.00

 01.19.30.0453תוספת עבור צביעת פמל מבודד בגוו  RALלבחירת האדריכל

יח'

36.00

סה"כ למסגרות חרש
 30סיכו %בלוחות פחי פלדה ופנלי מבודדי
סה"כ

 01.42ריהוט חו
 01.42.58.0009סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,על קונסטרוקציה )הנמדדת בנפרד( ,לרבות אביזרי חיבור
נדרשי .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי
אש להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165
מ"ר
ש"ח/מ"ר

25.00

סה"כ לריהוט חו
 58סככות ורשתות צל
סה"כ

 01.51סלילת כבישי ורחבות
 01.51.10.0466פירוק ריצו 0אבני משתלבות והנחת מחדש )שכבת חול במידה
ונדרש ,תשול בנפרד(
הופק ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
01
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

מ"ר

14.00
01.10.01

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 2

מכרז לשיפוצי קי
ג כרכו נווה ימי
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ לסלילת כבישי ורחבות
 10עבודות הכנה ופירוק
סה"כ

סה"כ לג כרכו  נווה ימי
10
19
42
51

עבודות ריצו
מסגרות חרש
ריהוט חו
סלילת כבישי ורחבות
סה"כ

 02ג נווה  ,נווה ימי
 02.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 02.06.10.0020דלת לבודה ע מילוי כוורת קרטו חד כנפית לפתיחה צירית ,במידות
 7080/210ס"מ ,מסגרת פנימית ע 2לב  3ס"מ ,מעטפת הדלת
מזונית או סיבית ,ציפוי טפט נייר  PLלדלת ומשקו 0מע 2אור צבוע יח'

1.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 10דלתות ע
סה"כ

 02.10עבודות ריצו וחיפוי
 02.10.31.1000חיפוי מדרגות בטו  ,רו ושלח במידות  16/28ס"מ ,באריחי גרניט
פורצל במידות  33/33ס"מ  ,מחיר יסוד  40ש"ח/מ"ר )לא כולל
פרופילי הגנה(

מ'

3.60

לרבות הדבקה בדבק אפוקסי על שלח המדרגה,לפי דרישת ת"'  2279מ'

3.60

" 02.10.63.0050נגיש"  פס משונ נגד החלקה מאלומיניו במידות  3050/4מ"מ,

סה"כ לעבודות ריצו וחיפוי
 31ריצו באריחי גרניט פורצל וקרמיקה
 63סימו נגד החלקה
סה"כ

 02.22רכיבי מתועשי בבני
 02.22.26.0009סגירה אנכית )סינר( מלוחות גבס בעובי  12.7מ"מ בגובה עד  50ס"מ
צד אחד בלבד ,בי שתי תקרות גבס במפלסי שוני ,לרבות
קונסטרוקציה )בגובה עד  1.0מ' ( הכל עדגמר מושל מוכ לצביעה מ'

2.20

מ'

2.20

 02.22.26.0032תוספת עבור סגירה אופקית ואנכית )סינר( דו צדדית

סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
 26סגירות אנכיות ואופקיות מגבס
סה"כ
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
01.51.10
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

01.51.10

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 3

מכרז לשיפוצי קי
ג נווה  ,נווה ימי
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ לג נווה  ,נווה ימי
 06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 10עבודות ריצו וחיפוי
 22רכיבי מתועשי בבני
סה"כ

 03ג אור ,נווה ימי
 03.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 03.06.10.0010דלת לבודה ע מילוי כוורת קרטו חד כנפית לפתיחה צירית ,במידות
 7080/210ס"מ ,מסגרת פנימית ע 2לב  3ס"מ ,מעטפת הדלת
מזונית או סיבית ,ציפוי טפט נייר  PLלדלת ומשקו 0ע 2אור לצבע יח'

1.00

 03.06.20.0120יחידת ארו מטבח עליו עשוי סיבית במידות  120/30/60ס"מ ,ציפוי
פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  .P.Fהארו כולל 3 :דלתות
קומפ
פתיחה רגילה 2 ,מחיצות 2 ,דפנות 3 ,מדפי

1.00

 03.06.49.0300מגיני אצבעות מ P.V.Cהמכסי את הרווח שבי המשקו 0לכנ0
הדלת בצד הפנימי ,לרבות סרגלי מפלסטיק ,בגוו לב

יח'

1.00

 03.06.49.0310גלגלו האטה לדלת

יח'

1.00

 03.06.49.0330תפס קפיצי )מעצור דלת( מותק בקיר או ברצפה

יח'

1.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 10דלתות ע
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
 49מחזירי שמ ,אביזרי בטיחות ,מעצורי וס לדלתות
סה"כ

 03.07מתקני תברואה
דודי מי חמי חשמליי
0
פירוק דודי מי חמי בכל נפח שהוא לרבות צנרת וחשמל0
התקנת דודי מי חמי בכל נפח שהוא לרבות צנרת וחשמל )לא כולל
רכישת הדוד(0
 03.07.12.0020צינורות פוליאתיל מצולב למי קרי וחמי ע גרעי אלומיניו
) P.Sאו  (M.Gקוטר  20מ"מ ללח 2עבודה  10אטמ' מותקני גלויי
מ'
או סמויי לרבות ספחי

3.00

יח'

1.00

מעוגל או ש"ע ,באור"  49.5ס"מ ,ברוחב  41.8ס"מ ובגובה  13.2ס"מ יח'

2.00

 03.07.42.9010פירוק כיור מחרס או נירוסטה ע כל אביזריה ,ללא ניתוק מנקזי
יח'
וסתימת הפתחי

2.00

 03.07.41.0010אסלות מחרס לב סוג א'  לרבות מושב ,מכסה כבד מפלסטיק ומיכל
הדחה מפלסטיק דו כמותי דוגמת "חרסה" דג " "P 302או ש"ע
 03.07.42.0031כיורי רחצה מחרס לב סוג א' דוגמת "חרסה" דג "פלמה "51

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
02.22.26
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

02.22.26

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 4

מכרז לשיפוצי קי
ג אור  ,נווה ימי
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

 03.07.49.0100נקודה לאסלה ,לרבות צינור מי קרי עד  2.0מ' ,צינור ניקוז
לשפכי מ P.V.Cעד  2.0מ' מותק גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר
לצינור איורור קיי והתקנת אסלה,מיכל הדחה וברז הקיר )לא כולל
אספקה של אסלה ,מיכל הדחה או ברז קיר וצינור גמיש אשר
ישולמו בנפרד( ,חציבה בקיר בלוקי ותיקונו לאחר ההתקנה ,הכל
קומפ
בשלמות,קומפלט

כמות

מחיר

סה"כ

1.00

סה"כ למתקני תברואה
11
12
41
42
49

כותרת חסרה
צינורות פלסטיי למי קרי וחמי
אסלות ,מיכלי הדחה ומשתנות
כיורי וקערות
נקודות תברואה וקבועות
סה"כ

 03.08מתקני חשמל
נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה
או חשיפה ,כבלי נחושת  N2XY/FRו/או מוליכי נחושת ע בידוד
 P.V.Cבחת"  1.5ממ"ר מהלוח עד היציאה0מהתקרה או הקיר ועד
המפסקי ,מפסק/י זר יחיד או כפול או דו קוטבי או חילו 0או צלב
או לחצני או מוג מי או משוריי  ,דוגמת "וויסבורד" דג
"פוקוס" או ש"ע ומולי" נוס 0עבור נקודה לתאורת חרו ,א נדרש,
לרבות וו תליה0
נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת  N2XY/FRו/או
מוליכי נחושת ע בידוד  P.V.Cבחת"  3X1.5ממ"ר ,מושחלי
בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה ,מהלוח עד בית הת0קע וכ בית
תקע  16אמפר ,דוגמת "וויסבורד" דג "פוקוס" או ש"ע ,מותק
תה"ט ,הכל מושל לרבות מתאמי

סה"כ למתקני חשמל
 10כותרת חסרה
סה"כ

 03.10עבודות ריצו וחיפוי
 03.10.31.0040שיפולי לריצו 0הנ"ל ,בגובה  7,10ס"מ

מ'

 03.10.31.1000חיפוי מדרגות בטו  ,רו ושלח במידות  16/28ס"מ ,באריחי גרניט
פורצל במידות  33/33ס"מ  ,מחיר יסוד  40ש"ח/מ"ר )לא כולל
פרופילי הגנה(

מ'

12.00

6.00

 03.10.31.9010ריצו 0באריחי קרמיקה או גרניט פורצל בהדבקה על גבי ריצו 0קיי
ממרצפות טרצו .האריחי במידות  20/20ס"מ ,מחיר יסוד 50
מ"ר
ש"ח/מ"ר

85.00

 03.10.31.9060החלפת אריחי גרניט פורצל /קרמיקה פגומי ,בשטחי קטני של
מעל  0.10מ"ר ועד  0.3מ"ר )במקב 2אחד( ,באריחי גרניט
פורצל /קרמיקה .המחיר כולל פירוק האריחי הפגומי) .אריחי
גרניט פורצל /קרמיקה יסופקו ע"י המזמי (  עבודה בלבד

6.00

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
03.07.49
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

קומפ

03.07.49

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 5

מכרז לשיפוצי קי
ג אור  ,נווה ימי
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

 03.10.31.9061החלפת אריחי גרניט פורצל /קרמיקה פגומי ,בשטחי קטני של
מעל  0.3מ"ר ועד  0.6מ"ר )במקב 2אחד( ,באריחי גרניט
פורצל /קרמיקה .המחיר כולל פירוק האריחי הפגומי) .אריחי
גרניט פורצל /קרמיקה יסופקו ע"י המזמי (  עבודה בלבד

יח'

קומפ

" 03.10.63.0050נגיש"  פס משונ נגד החלקה מאלומיניו במידות  3050/4מ"מ,
לרבות הדבקה בדבק אפוקסי על שלח המדרגה,לפי דרישת ת"'  2279מ'

כמות

מחיר

סה"כ

6.00
6.00

סה"כ לעבודות ריצו וחיפוי
 31ריצו באריחי גרניט פורצל וקרמיקה
 63סימו נגד החלקה
סה"כ

 03.11עבודות צביעה
 03.11.11.0200צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פני או גבס במריחה או בהתזה,
לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל"
או ש"ע

מ"ר

 03.11.12.9020חידוש טיח חו 2חלק קיי בצבע "סופרקריל מ.ד ".או ש"ע בשתי
שכבות ,לרבות הסרת צבע רופ ,0סתימת חורי וליטוש הקיר

מ"ר

35.00
180.00

סה"כ לעבודות צביעה
 11צבע פני
 12צבע חו
סה"כ

 03.15מתקני מיזוג אוויר
 03.15.20.0110מפוח )וונטה( " 4חד כווני ,מופעל יחד ע התאורה

יח'

1.00

סה"כ למתקני מיזוג אוויר
 20מפוחי
סה"כ

 03.19מסגרות חרש
 03.19.0001סגירת דופ מבנה בחיבור בי רצפה לאדמה באמצעות פח מגולוו
צבוע בגוו לבחירת האדריכל לרבות עיגו ופרופיל מתכת עליו

מ'

16.00

סה"כ למסגרות חרש

 03.22רכיבי מתועשי בבני
 03.22.11.0020מחיצות גבס חדקרומיות )בשני הצדדי( בעובי כולל של 95100
מ"מ ,ע מסילה עליונה ותחתונה וניצבי מפח פלדה מגולוו  ,הכל
עד גמר מושל ,מוכ לצביעה ,המדידהנטו  ללא פתחי )חיזוק
לפתחי ע ניצבי בעובי מעל  1.2מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדי
בנפרד(

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
03.10.31
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

מ"ר

15.00
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דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 6

מכרז לשיפוצי קי
ג אור  ,נווה ימי
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

 03.22.25.0010תקרת גבס ,לרבות לוח גבס בעובי  12.7מ"מ וקונסטרוקציה )בגובה
עד  1.0מ' (

יח'

כמות

מ"ר

3.00

מחיר

סה"כ

סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
 11מחיצות גבס וחיפוי פני לקירות
 25תקרות גבס ופתחי שירות
סה"כ

 03.51סלילת כבישי ורחבות
 03.51.10.0542פירוק מדרגות טרומיות מבטו בלבד והתקנת מחדש

מ'

5.00

סה"כ לסלילת כבישי ורחבות
 10עבודות הכנה ופירוק
סה"כ

סה"כ לג אור ,נווה ימי
06
07
08
10
11
15
19
22
51

נגרות אומ ומסגרות פלדה
מתקני תברואה
מתקני חשמל
עבודות ריצו וחיפוי
עבודות צביעה
מתקני מיזוג אוויר
מסגרות חרש
רכיבי מתועשי בבני
סלילת כבישי ורחבות
סה"כ

 04ג ירק נווה ירק
 04.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 04.06.10.9115כיוו כנ 0דלת קיימת

יח'

1.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 10דלתות ע
סה"כ

 04.10עבודות ריצו וחיפוי
 04.10.31.9050החלפת אריחי גרניט פורצל /קרמיקה פגומי ,בשטחי קטני של
עד  0.10מ"ר )במקב 2אחד( ,באריחי גרניט פורצל /קרמיקה .המחיר
כולל פירוק האריחי הפגומי) .אריחי גרניט פורצל /קרמיקה
קומפ
יסופקו ע"י המזמי (  עבודה בלבד

8.00

 04.10.31.9051אספקת אריחי קרמיקה בגוו דומה לקיי במחיר בסיס  50ש"ח
למ"ר

2.00

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
03.22.25
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

מ"ר

03.22.25

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 7

מכרז לשיפוצי קי
ג ירק נווה ירק
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

 04.10.31.9220השלמת שיפולי בקטעי קטני של עד  1.0מ"א ,ע שיפולי
קרמיקה או גרניט פורצל חדשי במידות  2060/7,10ס"מ שיותאמו
קומפ
לגוו וגודל השיפולי הקיימי )מחיר יסוד 60ש"ח/מ"ר(

4.00

 04.10.50.9110החלפת אריחי חרסינה או קרמיקה פגומי ,בשטחי קטני מעל
 0.10מ"ר ועד  0.3מ"ר ,באריחי חרסינה או קרמיקה שיותאמו לגוו
האריחי הקיימי .המחיר כולל פירוק האריחי הפגומי

7.00

קומפ

מחיר

סה"כ

סה"כ לעבודות ריצו וחיפוי
 31ריצו באריחי גרניט פורצל וקרמיקה
 50חיפוי קירות
סה"כ

 04.24עבודות פירוק והריסה
 04.24.0001פירוק ופינוי ארגז חול קיי

קומפ

1.00

סה"כ לעבודות פירוק והריסה

 04.42ריהוט חו
 04.42.57.0020ארגז חול מודולרי מע 2אור טבעי מחוטא )אימפרגנציה( במידות
 3.0X3.0X0.4מ' מותק בעומק  20ס"מ .החול נמדד בנפרד

קומפ

1.00

סה"כ לריהוט חו
 57ארגזי חול
סה"כ

 04.51ניקוז
 04.51.0001אספקה והתקנת תעלת ניקוז ברוחב  15סנטימטר ע סבכת מתכת
דוגמת פלג או ש"ע לרבות ביטו

מ'

4.00

סה"כ לניקוז

סה"כ לג ירק נווה ירק
06
10
24
42
51

נגרות אומ ומסגרות פלדה
עבודות ריצו וחיפוי
עבודות פירוק והריסה
ריהוט חו
ניקוז
סה"כ

 05ג אלו ,מת
 05.07מתקני תברואה

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
04.10.31
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

04.10.31

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 8

מכרז לשיפוצי קי
ג אלו  ,מת
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

 05.07.12.0020צינורות פוליאתיל מצולב למי קרי וחמי ע גרעי אלומיניו
) P.Sאו  (M.Gקוטר  20מ"מ ללח 2עבודה  10אטמ' מותקני גלויי
מ'
או סמויי לרבות ספחי
 05.07.49.0075נקודה לברז ג למי קרי או ברז למקרר ,לרבות צינור מי קרי
עד  2.0מ' אור" וברז

קומפ

כמות

מחיר

סה"כ

10.00
2.00

סה"כ למתקני תברואה
 12צינורות פלסטיי למי קרי וחמי
 49נקודות תברואה וקבועות
סה"כ

 05.11עבודות צביעה
 05.11.12.0010צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חו ,2לרבות שכבת יסוד "יסוד
קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

מ"ר

 05.11.12.0020צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על בטו  ,לרבות שכבת יסוד "יסוד
קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

מ"ר

20.00
12.00

סה"כ לעבודות צביעה
 12צבע חו
סה"כ

 05.19מסגרות חרש
 05.19.40.0010סיכו" גגות בלוחות פי.וי.סי גלי פרופיל מלבני  76/18/1.3מ"מ ,לב ,
דוגמת "פלר" או ש"ע

מ"ר

10.00

 05.19.40.9020פירוק )בלבד( של לוחות פי.וי.סי מגג קיי בשטח עד  250מ"ר .גובה
הגג הינו עד  3.50מ' במפלס תחתו של קונסטרוקצית הגג ,המדידה
לפי שטח נטו של שיפוע הגג ,ללאחפיות .המחיר לכמות הקטנה הינו
מעל  50מ"ר ועד  150מ"ר .המחיר לכמות הגדולה הינו מעל  150מ"ר
מ"ר
ועד  250מ"ר

10.00

סה"כ למסגרות חרש
 40סיכו %בלוחות פי.וי.סי.
סה"כ

 05.22רכיבי מתועשי בבני
 05.22.21.0037תקרה אקוסטית מאריחי מינרליי מודולריי דג "דיו מקס"
תוצרת חב' '' ''Armstrongאו ש"ע aw=0.65, ,אריח במידות 60/60
ס"מ 61/61 ,ס"מ 60/120 ,ס"מ ,בעובי 19מ''מ .המחיר כולל את
הפרופילי הנושאי והמשניי ,אלמנטי התליה )בגובה עד  1.0מ'(
וגמר זוית בעובי  1.2מ"מ ליד הקירות ,עד לביצוע מושל של
העבודה )מחיר יסוד לאריחי  40ש"ח/מ"ר(

מ"ר

120.00

סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
 21תקרות מלוחות מינרליי
סה"כ
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
05.07.12
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

05.07.12

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 9

מכרז לשיפוצי קי
שיפוצי קי 2018

ג אלו  ,מת
סעי

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 05.44גידור
 05.44.11.1020בד יוטה )פלריג עבה( לכיסוי הגדר ,בגובה  2.0מ' ,עשוי מפוליפרופיל
תפור ע טבעות ,לרבות קשירה וחיזוק הבד ,בגוו לב  ,ירוק ,כחול

מ'

15.00

סה"כ לגידור
 11גדרות מתיל ,רשת ופח גלי
סה"כ

סה"כ לג אלו ,מת
07
11
19
22
44

מתקני תברואה
עבודות צביעה
מסגרות חרש
רכיבי מתועשי בבני
גידור
סה"כ

 06ג רמות ,רמות השבי
 06.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 06.06.20.0120יחידת ארו מטבח עליו עשוי סיבית במידות  120/30/60ס"מ ,ציפוי
פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  .P.Fהארו כולל 3 :דלתות
קומפ
פתיחה רגילה 2 ,מחיצות 2 ,דפנות 3 ,מדפי
 06.06.20.9040דלת לארו מטבח קיי ,מסיבית מצופה פורמיקה משני הצדדי,
לרבות פירוק הדלת הקיימת

מ"ר

1.00
3.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
סה"כ

 06.10עבודות ריצו וחיפוי
 06.10.10.9060פירוק שיפולי )פנלי( קיימי

מ'

100.00

 06.10.31.0495ריצו 0באריחי גרניט פורצל נגד החלקה דרג  R10במידות 33/33
ס"מ או  50/50ס"מ ,מחיר יסוד  60ש"ח/מ"ר

מ"ר

80.00

 06.10.31.0496שיפולי לריצו 0הנ"ל ,בגובה  7,10ס"מ

מ'

100.00

 06.10.31.9065החלפת אריחי גרניט פורצל /קרמיקה פגומי ,בשטחי קטני מעל
 0.6מ"ר ועד  1.0מ"ר )במקב 2אחד( ,באריחי גרניט פורצל /קרמיקה.
קומפ
המחיר כולל פירוק האריחי הפגומי) .מחיר יסוד  80ש"ח/מ"ר(

5.00

סה"כ לעבודות ריצו וחיפוי
 10ריצו באריחי טרצו
 31ריצו באריחי גרניט פורצל וקרמיקה
סה"כ

 06.11עבודות צביעה
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
05.22.21
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

05.22.21

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 10

מכרז לשיפוצי קי
ג רמות ,רמות השבי
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018

 06.11.11.9210חידוש צבע פני קיי על קירות ותקרות בשתי שכבות "סופרקריל"
או ש"ע ,לרבות הסרת צבע רופ ,0סתימת חורי וליטוש הקיר

יח'

כמות

מ"ר

60.00

מחיר

סה"כ

סה"כ לעבודות צביעה
 11צבע פני
סה"כ

 06.20נגרות חרש וסיכו%
 06.20.20.9030החלפת רעפי חרס שבורי או השלמת רעפי חסרי דוגמת "מרסי"
או ש"ע ,בגג קיי .המדידה ביחידות רע ,0כאשר הכמות הכללית
יח'
אינה עולה על  10יח'

10.00

 06.20.40.0010פרגולות מקורות ע 2אור פיני סוג  ,5במידות  5/20ס"מ או 5/10
ס"מ ,כל  7080ס"מ לרבות עמודי ע ,2קירוי אופקי בסרגלי מע2
אור בכל צפיפות ,עיבוד הע 2וצביעהבלכה או צבע ,לא כולל חיפוי
בצדדי .לשטח פרגולה עד  15מ"ר

מ"ר

4.50

 06.20.40.9000פירוק פרגולות מקורות ע 2לרבות עמודי ע2

מ"ר

5.00

סה"כ לנגרות חרש וסיכו%
 20סיכו %ברעפי
 40פרגולות
סה"כ

 06.42ריהוט חו
 06.42.052.0385מתק  4הגאי עשוי ע 2הכולל  4מושבי ע הגאי

קומפ

1.00

סה"כ לריהוט חו
 052מתקני משחק שוני
סה"כ

סה"כ לג רמות ,רמות השבי
06
10
11
20
42

נגרות אומ ומסגרות פלדה
עבודות ריצו וחיפוי
עבודות צביעה
נגרות חרש וסיכו%
ריהוט חו
סה"כ

 07ג כוכב ,מת
 07.07מתקני תברואה
" 07.07.45.0127נגיש"  סוללה לכיור בעמידה ,ע פיה בינונית מסתובבת ,מסדרת
"ענבר" ,מק"ט  69803דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור כרו מותק
מושל לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
06.11.11
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

יח'

3.00

06.11.11

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 11

מכרז לשיפוצי קי
ג כוכב ,מת
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

 07.07.45.9050הגבהת סוללה בקיר ,לרבות ניתוק מרשת המי ,פירוק סוללה,
פתיחת חריצי בקיר ,התקנת קטעי צנרת ,התקנת הסוללה והכנה
לחיפוי )תיקו חיפוי קרמיקה נמדד בנפרד לפיתת פרק (10.50

יח'

קומפ

כמות

מחיר

סה"כ

3.00

סה"כ למתקני תברואה
 45ברזי וסוללות
סה"כ

 07.08מתקני חשמל
 07.08.23.0215תעלות ברוחב  40מ"מ ובעומק  42מ"מ מפלסטיק ,קבועות על מבנה
או תלויות מהתקרה ,לרבות מכסה וחיזוקי ברזל ,דוגמת "פלגל" או
מ'
ש"ע

30.00

מ'

30.00

 07.08.23.0216סידור כבלי חשמל בתעלות פלסטיות ,המחיר לפי מטר התעלה

סה"כ למתקני חשמל
 23תעלות כבלי
סה"כ

 07.10עבודות ריצו וחיפוי
 07.10.31.9225התקנת שיפולי גרניט פורצל או קרמיקה ,לרבות חיתו" באתר של
האריחי לשיפולי ועיבוד רובה צמנטית אקרילית עבודה בלבד
)לרבות חומר שחור(

מ'

 07.10.41.9000קילו 0והורדת כיסוי  P.V.Cאו שטיחי מריצו 0ושיפולי קיימי,
לרבות ניקוי כל שאריות הדבק מהריצו 0והשיפולי

מ"ר

25.00

 07.10.41.9030התקנת ריצו P.V.C 0בהדבקה על משטח מיושר וקשיח )הנמדד
בנפרד( ,לרבות שכבה מקשרת )משפכטל( בעובי כ 1מ"מ ,הכנת
יריעות ה P.V.Cוישור והדבקת ע דבק מגע ,חיבור בי היריעות
בהלחמה ,איטו קצוות הריצו 0והדבקת שיפולי .השפכטל והדבק
מ"ר
כלולי במחיר  עבודה בלבד

25.00

3.00

סה"כ לעבודות ריצו וחיפוי
 31ריצו באריחי גרניט פורצל וקרמיקה
 41ריצו ב C.V.P
סה"כ

 07.12עבודות אלומיניו
 07.12.0001כיוו  ,החלפת צירי וגומיות בחלו ציר

יח'

3.00

סה"כ לעבודות אלומיניו

 07.22רכיבי מתועשי בבני

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
07.07.45
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

07.07.45

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 12

מכרז לשיפוצי קי
שיפוצי קי 2018

ג כוכב ,מת
סעי

תאור

יח'

 07.22.21.9200החלפת פלטות תקרה אקוסטית קיימת מלוחות מינרליי גודל לוח
אופייני  61/61ס"מ ,לרבות פירוק וסילוק הקיי )או חלקו( והרכבת
פלטות חדשות דוגמת הקיי ,ללא החלפת אלמנטי הקונסטרוקציה
מ"ר
)מחיר יסוד לאריחי  26ש"ח/מ"ר(

כמות

מחיר

סה"כ

3.00

סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
 21תקרות מלוחות מינרליי
סה"כ

סה"כ לג כוכב ,מת
07
08
10
12
22

מתקני תברואה
מתקני חשמל
עבודות ריצו וחיפוי
עבודות אלומיניו
רכיבי מתועשי בבני
סה"כ

 08ג ניצ צור יצחק
 08.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 08.06.20.9040דלת לארו מטבח קיי ,מסיבית מצופה פורמיקה משני הצדדי,
לרבות פירוק הדלת הקיימת

מ"ר

1.20

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
סה"כ

 08.22רכיבי מתועשי בבני
 08.22.21.9200החלפת פלטות תקרה אקוסטית קיימת מלוחות מינרליי גודל לוח
אופייני  61/61ס"מ ,לרבות פירוק וסילוק הקיי )או חלקו( והרכבת
פלטות חדשות דוגמת הקיי ,ללא החלפת אלמנטי הקונסטרוקציה
מ"ר
)מחיר יסוד לאריחי  26ש"ח/מ"ר(

3.60

סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
 21תקרות מלוחות מינרליי
סה"כ

 08.51סלילת כבישי ורחבות
סה"כ לסלילת כבישי ורחבות
 20עבודות עפר
סה"כ

סה"כ לג ניצ צור יצחק
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
07.22.21
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

07.22.21

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 13

מכרז לשיפוצי קי
ג ניצ  צור יצחק
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 22רכיבי מתועשי בבני
 51סלילת כבישי ורחבות
סה"כ

 09ג חמד שדי חמד
 09.19מסגרות חרש
 09.19.30.0202סיכו" גגות בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח טרפזי עליו
ותחתו בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
פוליסטר מוקצ) 0קלקר( כבה מאליו F15

מ"ר

36.00

 09.19.30.0312סיכו" קירות חו 2בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח פנימי
וחיצוני בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
מ"ר
פוליאוריט מוקצ 0במשקל  40ק"ג/מ"ק

36.00

 09.19.30.0430זווית פני מפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו) 2פריסה 50/50
מ'
מ"מ(

12.00

 09.19.30.0452מסילה  Uמפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו 2לפנל בעובי 75
מ"מ )מסגרת בפתחי(

מ'

36.00

 09.19.30.0453תוספת עבור צביעת פמל מבודד בגוו  RALלבחירת האדריכל

יח'

36.00

סה"כ למסגרות חרש
 30סיכו %בלוחות פחי פלדה ופנלי מבודדי
סה"כ

 09.22רכיבי מתועשי בבני
 09.22.21.9200החלפת פלטות תקרה אקוסטית קיימת מלוחות מינרליי גודל לוח
אופייני  61/61ס"מ ,לרבות פירוק וסילוק הקיי )או חלקו( והרכבת
פלטות חדשות דוגמת הקיי ,ללא החלפת אלמנטי הקונסטרוקציה
מ"ר
)מחיר יסוד לאריחי  26ש"ח/מ"ר(

5.00

סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
 21תקרות מלוחות מינרליי
סה"כ

סה"כ לג חמד שדי חמד
 19מסגרות חרש
 22רכיבי מתועשי בבני
סה"כ

 10ג שדות שדי חמד
 10.05איטו
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
08.51.20
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

08.51.20

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 14

מכרז לשיפוצי קי
ג שדות שדי חמד
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018

 10.05.0001איטו חלו אלומיניו מחיר כולל תיקו מסגרת החלו והקיר
החיצוני

יח'

כמות

קומפ

1.00

מחיר

סה"כ

סה"כ לאיטו

 10.12עבודות אלומיניו
 10.12.11.9200החלפת מנגנוני פתיחה ונעילה וידיות לחלונות

יח'

1.00

סה"כ לעבודות אלומיניו
 11חלו נגרר אג על אג )הזזה( של  2אגפי ב  2מסלולי
סה"כ

סה"כ לג שדות שדי חמד
 05איטו
 12עבודות אלומיניו
סה"כ

 11ג רות  מגשימי
 11.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 11.06.20.0020יחידת ארו מטבח תחתו עשוי סנדווי '2במידות  200/60/90ס"מ,
ציפוי פני וציפוי חו 2פורמיקה  ,P.Fסוקל תחתו סנדווי .2הארו
כולל 4 :מגירות 4 ,דלתות פתיחה רגילה 4 ,מחיצות 2 ,דפנות3 ,
מדפי

קומפ

1.00

 11.06.20.0030יחידת ארו מטבח תחתו עשוי סיבית במידות  120/60/90ס"מ,
ציפוי פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  ,F.Pסוקל תחתו
סנדווי .2הארו כולל 4 :מגירות 2 ,דלתותפתיחה רגילה 2 ,מחיצות,
קומפ
 2דפנות 2 ,מדפי

1.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
סה"כ

 11.07מתקני תברואה
" 11.07.45.0127נגיש"  סוללה לכיור בעמידה ,ע פיה בינונית מסתובבת ,מסדרת
"ענבר" ,מק"ט  69803דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור כרו מותק
מושל לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

יח'

1.00

סה"כ למתקני תברואה
 45ברזי וסוללות
סה"כ

 11.42ריהוט חו
 10.05ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

10.12.11

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 15

מכרז לשיפוצי קי
ג רות  מגשימי
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

 11.42.058.0010סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,לרבות קונסטרוקציה של  4עמודי מפלדה בקוטר " 4ובגובה
עד  8מ' מעוגני בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות
פלדה .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי אש
להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165
מ"ר
ש"ח/מ"ר

כמות

מחיר

סה"כ

100.00

סה"כ לריהוט חו
 058סככות ורשתות צל
סה"כ

סה"כ לג רות  מגשימי
 06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 07מתקני תברואה
 42ריהוט חו
סה"כ

 12ג דבורה עומר מעש
 12.15מתקני חשמל
 12.15.0001מאוורר תליה לקיר חו 2קוטר  30אינ'2

יח'

2.00

סה"כ למתקני חשמל

 12.19מסגרות חרש
 12.19.30.0202סיכו" גגות בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח טרפזי עליו
ותחתו בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
פוליסטר מוקצ) 0קלקר( כבה מאליו F15

מ"ר

21.00

 12.19.30.0312סיכו" קירות חו 2בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח פנימי
וחיצוני בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
מ"ר
פוליאוריט מוקצ 0במשקל  40ק"ג/מ"ק

21.00

 12.19.30.0430זווית פני מפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו) 2פריסה 50/50
מ"מ(

מ'

12.00

 12.19.30.0452מסילה  Uמפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו 2לפנל בעובי 75
מ"מ )מסגרת בפתחי(

מ'

21.00

 12.19.30.0453תוספת עבור צביעת פמל מבודד בגוו  RALלבחירת האדריכל

יח'

21.00

סה"כ למסגרות חרש
 30סיכו %בלוחות פחי פלדה ופנלי מבודדי
סה"כ
" 11.42.058תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

11.42.058

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 16

מכרז לשיפוצי קי
ג דבורה עומר מעש
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 12.42ריהוט חו
 12.42.058.0010סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,לרבות קונסטרוקציה של  4עמודי מפלדה בקוטר " 4ובגובה
עד  8מ' מעוגני בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות
פלדה .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי אש
להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165
מ"ר
ש"ח/מ"ר

100.00

סה"כ לריהוט חו
 058סככות ורשתות צל
סה"כ

סה"כ לג דבורה עומר מעש
 15מתקני חשמל
 19מסגרות חרש
 42ריהוט חו
סה"כ

 13ג פעמו  מת
 13.11עבודות צביעה
 13.11.12.0010צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חו ,2לרבות שכבת יסוד "יסוד
קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

מ"ר

35.00

סה"כ לעבודות צביעה
 12צבע חו
סה"כ

סה"כ לג פעמו  מת
 11עבודות צביעה
סה"כ

 14ג עיד  עדני
 14.11עבודות צביעה
 14.11.12.0010צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חו ,2לרבות שכבת יסוד "יסוד
מ"ר
קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

60.00

סה"כ לעבודות צביעה
 12צבע חו
סה"כ

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
12.19.30
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

12.19.30

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 17

מכרז לשיפוצי קי
ג עיד  עדני
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 14.19מסגרות חרש
 14.19.30.0202סיכו" גגות בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח טרפזי עליו
ותחתו בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
פוליסטר מוקצ) 0קלקר( כבה מאליו F15

מ"ר

12.00

 14.19.30.0430זווית פני מפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו) 2פריסה 50/50
מ"מ(

מ'

8.00

 14.19.30.0452מסילה  Uמפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו 2לפנל בעובי 75
מ"מ )מסגרת בפתחי(

מ'

8.00

סה"כ למסגרות חרש
 30סיכו %בלוחות פחי פלדה ופנלי מבודדי
סה"כ

סה"כ לג עיד  עדני
 11עבודות צביעה
 19מסגרות חרש
סה"כ

 15ג הרדו  צור יצחק
 15.19מסגרות חרש
 15.19.30.0202סיכו" גגות בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח טרפזי עליו
ותחתו בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
פוליסטר מוקצ) 0קלקר( כבה מאליו F15

מ"ר

 15.19.30.0430זווית פני מפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו) 2פריסה 50/50
מ'
מ"מ(
 15.19.30.0452מסילה  Uמפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו 2לפנל בעובי 75
מ"מ )מסגרת בפתחי(

מ'

36.00
8.00
16.00

סה"כ למסגרות חרש
 30סיכו %בלוחות פחי פלדה ופנלי מבודדי
סה"כ

 15.041מזגני מפוצלי ויחידות מיני מרכזיות
 15.041.9020פירוק יחידה מיני מרכזית לרבות יחידת האיוד ,יחידת העיבוי,
צנרת הגז והתעלות ,ופינויי למקו עליו יורה המזמי

קומפ

6.00

סה"כ למזגני מפוצלי ויחידות מיני מרכזיות

סה"כ לג הרדו  צור יצחק
 19מסגרות חרש
 041מזגני מפוצלי ויחידות מיני מרכזיות
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
14.11.12
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

14.11.12

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 18

מכרז לשיפוצי קי
ג הרדו  0צור יצחק
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ

 16ג דובדב צור יצחק
 16.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 16.06.20.0010יחידת ארו מטבח תחתו עשוי סיבית במידות  200/60/90ס"מ,
ציפוי פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  ,F.Pסוקל תחתו
סנדווי .2הארו כולל 4 :מגירות 4 ,דלתותפתיחה רגילה 4 ,מחיצות2 ,
קומפ
דפנות 3 ,מדפי

1.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
סה"כ

 16.07מתקני תברואה
 16.07.42.0011כיורי רחצה מחרס לב סוג א' דוגמת "חרסה" דג "אוסלו  "60או
ש"ע

יח'

1.00

סה"כ למתקני תברואה
 42כיורי וקערות
סה"כ

 16.19מסגרות חרש
 16.19.40.0010סיכו" גגות בלוחות פי.וי.סי גלי פרופיל מלבני  76/18/1.3מ"מ ,לב ,
דוגמת "פלר" או ש"ע

מ"ר

 16.19.40.0030רוכב קודקוד אוניברסלי תוא ללוחות פי.וי.סי גלייי בעובי 1.3
מ"מ ,בגווני סטנדרטיי

מ'

12.00
8.00

סה"כ למסגרות חרש
 40סיכו %בלוחות פי.וי.סי.
סה"כ

סה"כ לג דובדב צור יצחק
 06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 07מתקני תברואה
 19מסגרות חרש
סה"כ

 17ג שקדשדה ורבורג
 17.12עבודות אלומיניו

15.041ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

16.06.20

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 19

מכרז לשיפוצי קי
ג שקדשדה ורבורג
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

" 17.12.53.9050נגיש"  החלפת זוג ידיות מסוג "מנו "0מנירוסטה בדלת אלומיניו
צירית )המרחק המינימלי בי אג 0הדלת לחלק הפנימי של הידית
יהיה מ 4ס"מ( הידיות בגובה 85110ס"מ מפני הרצפה לפי ת"' 1918
חלק ) ,3.1מחיר יסוד לזוג ידיות  150ש"ח( ,לרבות פירוק הידית
יח'
הקיימת

כמות

מחיר

סה"כ

2.00

סה"כ לעבודות אלומיניו
 53דלתות ציר
סה"כ

 17.42ריהוט חו
 17.42.58.0009סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,על קונסטרוקציה )הנמדדת בנפרד( ,לרבות אביזרי חיבור
נדרשי .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי
אש להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165
מ"ר
ש"ח/מ"ר

38.00

סה"כ לריהוט חו
 58סככות ורשתות צל
סה"כ

סה"כ לג שקדשדה ורבורג
 12עבודות אלומיניו
 42ריהוט חו
סה"כ

 19ג יערה צופית
 19.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 19.06.10.0005דלת לבודה ע מילוי כוורת קרטו חד כנפית לפתיחה צירית ,במידות
 7080/210ס"מ ,מסגרת פנימית ע 2לב  3ס"מ ,מעטפת הדלת
יח'
מזונית או סיבית ,משקו 0ע 2אור  ,הדלתוהמשקו 0לצבע

2.00

יח'

1.00

 19.06.10.9000פירוק דלתות ע 2חד כנפיות ומשקופיה

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 10דלתות ע
סה"כ

 19.59מרחבי מוגני ומקלטי
 19.59.40.9020זוג ידיות לדלת מרחב מוג ע רוזטות מלבניות )במחיר יסוד 150
ש"ח לזוג( ,לרבות פירוק הידיות הקיימות
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
17.12.53
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

חלקי

2.00
17.12.53

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 20

מכרז לשיפוצי קי
ג יערה צופית
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ למרחבי מוגני ומקלטי
 40מסגרות פלדה
סה"כ

סה"כ לג יערה צופית
 06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 59מרחבי מוגני ומקלטי
סה"כ

 20ג איצטרובלירחיב
 20.41גינו והשקיה
 20.41.011.0200אדמה מתאימה לגינו  ,לרבות פיזור בשטח )כמות קטנה ,משאית
אחת(

מ"ק

5.00

סה"כ לגינו והשקיה
 011עיבוד הקרקע ואדמת גינו
סה"כ

 20.42ריהוט חו
 20.42.052.0385מתק  4הגאי עשוי ע 2הכולל  4מושבי ע הגאי

קומפ

 20.42.058.0010סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,לרבות קונסטרוקציה של  4עמודי מפלדה בקוטר " 4ובגובה
עד  8מ' מעוגני בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות
פלדה .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי אש
להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165
מ"ר
ש"ח/מ"ר

1.00

100.00

סה"כ לריהוט חו
 052מתקני משחק שוני
 058סככות ורשתות צל
סה"כ

 20.44גידור
 20.44.12.0003גדר דג "כנרת" או ש"ע בגובה  2.0מ' עשויה מפרופילי ניצבי
 25/25/1.5מ"מ במרווח של  80מ"מ ,שני פרופילי אופקיי 2/40/60
מ"מ ,ועמודי מפרופיל  2/60/60מ"מ כל  3.0מ' ,לרבות יסודות בטו
מ'
בודדי

3.00

סה"כ לגידור
 12גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
19.59.40
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

19.59.40

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 21

מכרז לשיפוצי קי
ג איצטרובלירחיב
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ

 20.51סלילת כבישי ורחבות
 20.51.010.0041עקירת גדמי עצי שהיק 0גזע הנמדד בגובה  0.5מ' מעל פני הקרקע
הינו מעל  60ס"מ ועד  90ס"מ )כופר ע"ח המזמי ( ,לרבות ריסוס
יח'
הבור ,מילוי הבור והידוק

1.00

סה"כ לסלילת כבישי ורחבות
 010עבודות הכנה ופירוק
סה"כ

 20.60מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
20.44.12
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

20.44.12

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 22

מכרז לשיפוצי קי
ג איצטרובלירחיב
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018

 20.60.030.0160מחפרו אופני  60כ"ס ע פטיש הידראולי וכ 204060 0ס"מ  דג
 J.C.B 3,4מ 1995

יח'

כמות

ש"ע

8.00

מחיר

סה"כ

סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
 030ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי ,רכב משא ומיכליות מי
סה"כ

סה"כ לג איצטרובלירחיב
41
42
44
51
60

גינו והשקיה
ריהוט חו
גידור
סלילת כבישי ורחבות
מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
סה"כ

 21ג צבר  ירחיב
 21.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 21.06.20.0100יחידת ארו מטבח עליו עשוי סיבית במידות  200/30/60ס"מ ,ציפוי
פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  .P.Fהארו כולל 5 :דלתות
קומפ
פתיחה רגילה 4 ,מחיצות 2 ,דפנות 5 ,מדפי

1.00

 21.06.20.0150יחידת ארו מטבח תחתו עשוי סיבית במידות  300/60/90ס"מ,
ציפוי פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  ,F.Pסוקל תחתו
סנדווי .2הארו כולל 4 :מגירות 6 ,דלתותפתיחה רגילה 6 ,מחיצות2 ,
קומפ
דפנות 5 ,מדפי

1.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
סה"כ

 21.07מתקני תברואה
 21.07.46.0010משטח שיש )אב ( "חברו " בעובי  2ס"מ לרבות מדידה ,הובלה
והרכבה

מ"ר

2.50

סה"כ למתקני תברואה
 46משטחי שיש )אב( ,משטחי "אב קיסר" ומשטחי אקריליי
סה"כ

סה"כ לג צבר  ירחיב
 06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 07מתקני תברואה
סה"כ

" 20.60.030תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

20.60.030

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 23

מכרז לשיפוצי קי
ג צבר  ירחיב
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 22ג צבי  נווה ירק
 22.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 22.06.10.9115כיוו כנ 0דלת קיימת

יח'

 22.06.49.0300מגיני אצבעות מ P.V.Cהמכסי את הרווח שבי המשקו 0לכנ0
הדלת בצד הפנימי ,לרבות סרגלי מפלסטיק ,בגוו לב

יח'

3.00
5.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 10דלתות ע
 49מחזירי שמ ,אביזרי בטיחות ,מעצורי וס לדלתות
סה"כ

 22.44גידור
 22.44.31.0007שער חד כנפי מגולוו לגני ילדי דג "ער לפעוטות" או ש"ע במידות
 205/140ס"מ ,מסגרת מפרופיל  60/40/2.2מ"מ ,ניצבי מפרופיל
 25/25/1.5מ"מ במרווח של  80מ"מ ,לרבות משקו 0מפרופיל 60/60/2
יח'
מ"מ ,יסודות בטו  50/50/70ס"מ ובריח למנעול תלייה

1.00

סה"כ לגידור
 31שערי מפרופילי פלדה
סה"כ

סה"כ לג צבי  נווה ירק
 06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 44גידור
סה"כ

 23ג אפרוחי  רמות הבי
 23.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 23.06.20.0030יחידת ארו מטבח תחתו עשוי סיבית במידות  120/60/90ס"מ,
ציפוי פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  ,F.Pסוקל תחתו
סנדווי .2הארו כולל 4 :מגירות 2 ,דלתותפתיחה רגילה 2 ,מחיצות,
קומפ
 2דפנות 2 ,מדפי

1.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
סה"כ

 23.07מתקני תברואה
 23.07.42.0032כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דג "פלמה "51
מעוגל או ש"ע ,באור"  49.5ס"מ ,ברוחב  41.8ס"מ ובגובה  13.2ס"מ יח'

1.00

 23.07.45.0125סוללה לכיור בעמידה ,ע פיה קצרה קבועה ,מסדרת "ענבר" ,מק"ט
 69802דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור כרו מותק מושל לרבות ברזי
יח'
ניל וכל חומרי העזר

1.00

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
21.07.46
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

21.07.46

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 24

מכרז לשיפוצי קי
ג אפרוחי רמות הבי
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

 23.07.49.0020נקודה לכיור ,לרבות צינור מי קרי עד  2.0מ' וצינור דלוחי עד 2.0
מ' ,התקנת הכיור והסוללה )לא כולל אספקה של כיור ,ברז או
סוללה אשר ישולמו בנפרד( ,חציבה בקיר בלוקי ותיקונו לאחר
קומפ
ההתקנה ,הכל בשלמות קומפלט

1.00

 23.07.49.0075נקודה לברז ג למי קרי או ברז למקרר ,לרבות צינור מי קרי
עד  2.0מ' אור" וברז

1.00

קומפ

מחיר

סה"כ

סה"כ למתקני תברואה
 42כיורי וקערות
 45ברזי וסוללות
 49נקודות תברואה וקבועות
סה"כ

 23.19מסגרות חרש
 23.19.40.0010סיכו" גגות בלוחות פי.וי.סי גלי פרופיל מלבני  76/18/1.3מ"מ ,לב ,
דוגמת "פלר" או ש"ע

מ"ר

8.00

 23.19.40.0030רוכב קודקוד אוניברסלי תוא ללוחות פי.וי.סי גלייי בעובי 1.3
מ"מ ,בגווני סטנדרטיי

מ'

6.00

סה"כ למסגרות חרש
 40סיכו %בלוחות פי.וי.סי.
סה"כ

 23.42ריהוט חו
 23.42.58.0009סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,על קונסטרוקציה )הנמדדת בנפרד( ,לרבות אביזרי חיבור
נדרשי .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי
אש להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165
מ"ר
ש"ח/מ"ר

6.00

סה"כ לריהוט חו
 58סככות ורשתות צל
סה"כ

סה"כ לג אפרוחי  רמות הבי
06
07
19
42

נגרות אומ ומסגרות פלדה
מתקני תברואה
מסגרות חרש
ריהוט חו
סה"כ

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
23.07.45
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

23.07.45

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 25

מכרז לשיפוצי קי
ג אפרוחי רמות הבי
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 24ג ענבל מת
 24.11עבודות צביעה
 24.11.12.9020חידוש טיח חו 2חלק קיי בצבע "סופרקריל מ.ד ".או ש"ע בשתי
שכבות ,לרבות הסרת צבע רופ ,0סתימת חורי וליטוש הקיר

מ"ר

90.00

סה"כ לעבודות צביעה
 12צבע חו
סה"כ

 24.19מסגרות חרש
 24.19.30.0202סיכו" גגות בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח טרפזי עליו
ותחתו בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
פוליסטר מוקצ) 0קלקר( כבה מאליו F15

מ"ר

30.00

 24.19.30.0312סיכו" קירות חו 2בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח פנימי
וחיצוני בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
מ"ר
פוליאוריט מוקצ 0במשקל  40ק"ג/מ"ק

30.00

 24.19.30.0430זווית פני מפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו) 2פריסה 50/50
מ"מ(

מ'

10.00

 24.19.30.0452מסילה  Uמפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו 2לפנל בעובי 75
מ"מ )מסגרת בפתחי(

מ'

30.00

 24.19.30.0453תוספת עבור צביעת פמל מבודד בגוו  RALלבחירת האדריכל

יח'

30.00

סה"כ למסגרות חרש
 30סיכו %בלוחות פחי פלדה ופנלי מבודדי
סה"כ

 24.21ריהוט חו
 24.21.0001מחס כתר פלסטיק מידות גובה 2.5מ' עומק  3.3מ' רוחב  2.6מ'

יח'

1.00

סה"כ לריהוט חו

 24.22רכיבי מתועשי בבני
 24.22.25.0010תקרת גבס ,לרבות לוח גבס בעובי  12.7מ"מ וקונסטרוקציה )בגובה
עד  1.0מ' (

מ"ר

80.00

סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
 25תקרות גבס ופתחי שירות
סה"כ

 24.42ריהוט חו

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
23.42.58
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

23.42.58

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 26

מכרז לשיפוצי קי
שיפוצי קי 2018

ג ענבל מת
סעי

יח'

כמות

תאור

 24.42.58.0009סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,על קונסטרוקציה )הנמדדת בנפרד( ,לרבות אביזרי חיבור
נדרשי .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי
אש להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165
מ"ר
ש"ח/מ"ר

49.00

מחיר

סה"כ

סה"כ לריהוט חו
 58סככות ורשתות צל
סה"כ

 24.51סלילת כבישי ורחבות
 24.51.10.0466פירוק ריצו 0אבני משתלבות והנחת מחדש )שכבת חול במידה
ונדרש ,תשול בנפרד(

מ"ר

10.00

סה"כ לסלילת כבישי ורחבות
 10עבודות הכנה ופירוק
סה"כ

סה"כ לג ענבל מת
11
19
21
22
42
51

עבודות צביעה
מסגרות חרש
ריהוט חו
רכיבי מתועשי בבני
ריהוט חו
סלילת כבישי ורחבות
סה"כ

 25ג דרור מת
 25.10עבודות ריצו וחיפוי
 25.10.50.9110החלפת אריחי חרסינה או קרמיקה פגומי ,בשטחי קטני מעל
 0.10מ"ר ועד  0.3מ"ר ,באריחי חרסינה או קרמיקה שיותאמו לגוו
האריחי הקיימי .המחיר כולל פירוק האריחי הפגומי

קומפ

8.00

סה"כ לעבודות ריצו וחיפוי
 50חיפוי קירות
סה"כ

 25.42ריהוט חו

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
24.42.58
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

24.42.58

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 27

מכרז לשיפוצי קי
ג דרור מת
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

תאור

 25.42.58.0010סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,לרבות קונסטרוקציה של  4עמודי מפלדה בקוטר " 4ובגובה
עד  8מ' מעוגני בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות
פלדה .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי אש
להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165ש"ח/מ" מ"ר

30.00

מחיר

סה"כ

סה"כ לריהוט חו
 58סככות ורשתות צל
סה"כ

סה"כ לג דרור מת
 10עבודות ריצו וחיפוי
 42ריהוט חו
סה"כ

 26ג חצב שדה ורבורג
 26.01עבודות עפר
 26.01.50.0100מצע סוג א' ,לרבות פיזור בשכבות של  20ס"מ והידוק לא מבוקר,
המצע יסופק ממחצבה מאושרת

מ"ק

3.80

סה"כ לעבודות עפר
 50מילוי מובא ,מצעי והידוק
סה"כ

 26.10עבודות ריצו וחיפוי
 26.10.50.9110החלפת אריחי חרסינה או קרמיקה פגומי ,בשטחי קטני מעל
 0.10מ"ר ועד  0.3מ"ר ,באריחי חרסינה או קרמיקה שיותאמו לגוו
האריחי הקיימי .המחיר כולל פירוק האריחי הפגומי

קומפ

9.00

סה"כ לעבודות ריצו וחיפוי
 50חיפוי קירות
סה"כ

 26.11עבודות צביעה
 26.11.12.9020חידוש טיח חו 2חלק קיי בצבע "סופרקריל מ.ד ".או ש"ע בשתי
שכבות ,לרבות הסרת צבע רופ ,0סתימת חורי וליטוש הקיר

מ"ר

90.00

סה"כ לעבודות צביעה
 12צבע חו
סה"כ
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
25.42.58
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

25.42.58

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 28

מכרז לשיפוצי קי
ג חצב שדה ורבורג
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 26.15מתקני מיזוג אוויר
 26.15.41.0009מזג מפוצל )התקנה סטנדרטית( לתפוקת קירור BTU/HR 9,000
בעל דירוג אנרגטי  Aאו  Bלרבות  2.0מ"א ראשוני של צנרת גז
וחשמל

קומפ

1.00

סה"כ למתקני מיזוג אוויר
 41מזגני מפוצלי ויחידות מיני מרכזיות
סה"כ

 26.19מסגרות חרש
 26.19.40.0010סיכו" גגות בלוחות פי.וי.סי גלי פרופיל מלבני  76/18/1.3מ"מ ,לב ,
דוגמת "פלר" או ש"ע

מ"ר

 26.19.40.0030רוכב קודקוד אוניברסלי תוא ללוחות פי.וי.סי גלייי בעובי 1.3
מ"מ ,בגווני סטנדרטיי

מ'

11.00
11.00

סה"כ למסגרות חרש
 40סיכו %בלוחות פי.וי.סי.
סה"כ

 26.40פיתוח נופי
 26.40.53.0331ריצו 0באבני משתלבות בעובי  10ס"מ ,מלבניות במידות 10/20
ס"מ לעומסי כבדי ,לרבות חול  5ס"מ )לא כולל מצע( ,גוו צבעוני
מ"ר
 על בסיס מלט אפור

3.80

סה"כ לפיתוח נופי
 53ריצו באבני משתלבות
סה"כ

סה"כ לג חצב שדה ורבורג
01
10
11
15
19
40

עבודות עפר
עבודות ריצו וחיפוי
עבודות צביעה
מתקני מיזוג אוויר
מסגרות חרש
פיתוח נופי
סה"כ

 27ג ליל %צור יצחק
 27.19מסגרות חרש
 27.19.30.0202סיכו" גגות בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח טרפזי עליו
ותחתו בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
פוליסטר מוקצ) 0קלקר( כבה מאליו F15
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
26.11.12
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

מ"ר

15.00
26.11.12

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 29

מכרז לשיפוצי קי
ג ליל" צור יצחק
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018

 27.19.30.0452מסילה  Uמפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו 2לפנל בעובי 75
מ"מ )מסגרת בפתחי(

יח'

כמות

מ'

16.00

מחיר

סה"כ

סה"כ למסגרות חרש
 30סיכו %בלוחות פחי פלדה ופנלי מבודדי
סה"כ

 27.42ריהוט חו
 27.42.58.0009סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,על קונסטרוקציה )הנמדדת בנפרד( ,לרבות אביזרי חיבור
נדרשי .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי
אש להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165
מ"ר
ש"ח/מ"ר

30.00

סה"כ לריהוט חו
 58סככות ורשתות צל
סה"כ

סה"כ לג ליל %צור יצחק
 19מסגרות חרש
 42ריהוט חו
סה"כ

 28ג סיגלו רמות השבי
 28.19מסגרות חרש
 28.19.30.0202סיכו" גגות בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח טרפזי עליו
ותחתו בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
פוליסטר מוקצ) 0קלקר( כבה מאליו F15

מ"ר

25.00

 28.19.30.0312סיכו" קירות חו 2בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח פנימי
וחיצוני בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
מ"ר
פוליאוריט מוקצ 0במשקל  40ק"ג/מ"ק

30.00

 28.19.30.0430זווית פני מפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו) 2פריסה 50/50
מ'
מ"מ(

12.00

 28.19.30.0452מסילה  Uמפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו 2לפנל בעובי 75
מ"מ )מסגרת בפתחי(

מ'

30.00

 28.19.30.0453תוספת עבור צביעת פמל מבודד בגוו  RALלבחירת האדריכל

יח'

36.00

סה"כ למסגרות חרש
 30סיכו %בלוחות פחי פלדה ופנלי מבודדי
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
27.19.30
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :
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דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 30

מכרז לשיפוצי קי
ג סיגלו  רמות השבי
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ

סה"כ לג סיגלו רמות השבי
 19מסגרות חרש
סה"כ

 29ג עומר צור יצחק
 29.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 29.06.20.0010יחידת ארו מטבח תחתו עשוי סיבית במידות  200/60/90ס"מ,
ציפוי פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  ,F.Pסוקל תחתו
סנדווי .2הארו כולל 4 :מגירות 4 ,דלתותפתיחה רגילה 4 ,מחיצות2 ,
קומפ
דפנות 3 ,מדפי

1.00

 29.06.20.9080מדפי מלוח  M.D.Fבעובי  1722מ"מ מצופה מלמי  ,במידות שונות מ"ר

3.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
סה"כ

 29.07מתקני תברואה
 29.07.42.0032כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דג "פלמה "51
מעוגל או ש"ע ,באור"  49.5ס"מ ,ברוחב  41.8ס"מ ובגובה  13.2ס"מ יח'

1.00

 29.07.49.0020נקודה לכיור ,לרבות צינור מי קרי עד  2.0מ' וצינור דלוחי עד 2.0
מ' ,התקנת הכיור והסוללה )לא כולל אספקה של כיור ,ברז או
סוללה אשר ישולמו בנפרד( ,חציבה בקיר בלוקי ותיקונו לאחר
קומפ
ההתקנה ,הכל בשלמות קומפלט

1.00

סה"כ למתקני תברואה
 42כיורי וקערות
 49נקודות תברואה וקבועות
סה"כ

סה"כ לג עומר צור יצחק
 06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 07מתקני תברואה
סה"כ

 31ג שירה ג חיי
 31.05איטו
 31.05.0001איטו חלו אלומיניו מחיר כולל תיקו מסגרת החלו והקיר
החיצוני
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
28.19.30
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

קומפ

3.00
28.19.30

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 31

מכרז לשיפוצי קי
ג שירה ג חיי
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ לאיטו

 31.42ריהוט חו
 31.42.051.0340מתק משולב דג "בית האגדות" או ש"ע עשוי ע 2הכולל משטח
דריכה  +גגו דו שיפועי ,קיר טיפוס  +כבל ,סול טיפוס אנכי ,צינור
קומפ
גלישה ,מגלשה ישרה ופינת ישיבה ע ספסל

1.00

סה"כ לריהוט חו
 051מתקני משולבי
סה"כ

סה"כ לג שירה ג חיי
 05איטו
 42ריהוט חו
סה"כ

 32ג יובל אלישמע
 32.19מסגרות חרש
 32.19.40.0010סיכו" גגות בלוחות פי.וי.סי גלי פרופיל מלבני  76/18/1.3מ"מ ,לב ,
דוגמת "פלר" או ש"ע

מ"ר

30.00

 32.19.40.0030רוכב קודקוד אוניברסלי תוא ללוחות פי.וי.סי גלייי בעובי 1.3
מ"מ ,בגווני סטנדרטיי

מ'

12.00

סה"כ למסגרות חרש
 40סיכו %בלוחות פי.וי.סי.
סה"כ

 32.42ריהוט חו
 32.42.051.0340מתק משולב דג "בית האגדות" או ש"ע עשוי ע 2הכולל משטח
דריכה  +גגו דו שיפועי ,קיר טיפוס  +כבל ,סול טיפוס אנכי ,צינור
קומפ
גלישה ,מגלשה ישרה ופינת ישיבה ע ספסל

1.00

סה"כ לריהוט חו
 051מתקני משולבי
סה"כ

סה"כ לג יובל אלישמע
 19מסגרות חרש
 42ריהוט חו
סה"כ

 31.05ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

31.42.051

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 32

מכרז לשיפוצי קי
ג חרובאלישמע
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 33ג חרובאלישמע
 33.07מתקני תברואה
 33.07.43.0510אגנית מרובעת מחרס לב סוג א' במידות  90/90ס"מ דוגמת "חרסה"
יח'
או ש"ע

1.00

 33.07.49.0190נקודה למקלחת לרבות צינור מי קרי עד  2.0מ' ,צינור מי חמי
מבודד עד  2.0מ' וצינור דלוחי עד  2.0מ' ,התקנת מערכת קיר
למקלחת  3דר"  +ראש מקלחת ומחסו רצפה ,חציבה בקיר בלוקי
ותיקונו לאחר ההתקנה) .לא כולל עיבוד מיוחד של רצפת המקלחת
ו/או התקנת מוזאיקה אשר ישולמו בנפרד וכ לא כולל אספקה של
מערכת קיר  3דר"  +ראש מקלחת ,אשר ישולמו בנפרד( הכל
קומפ
בשלמות ,קומפלט

1.00

 33.07.49.2400התקנה בלבד של אגנית פלסטית/חרס במידות עד  90/90ס"מ לרבות
העיגו  ,חומרי העזר והתחברות לניקוז הדלוחי הקיי )האגנית
יח'
תסופק ע"י המזמי (

1.00

סה"כ למתקני תברואה
 43אמבטיות ואגניות
 49נקודות תברואה וקבועות
סה"כ

סה"כ לג חרובאלישמע
 07מתקני תברואה
סה"כ

 34ג נרקיס נירית
 34.04עבודות בניה
 34.04.010.9008הריסת מחיצות בנויות ומטויחות בעובי  7ס"מ או  10ס"מ ,לרבות
חגורות בטו בתו %הבניה

מ"ר

10.00

סה"כ לעבודות בניה
 010בניה בבלוקי בטו
סה"כ

 34.07מתקני תברואה
 34.07.041.0010אסלות מחרס לב סוג א'  לרבות מושב ,מכסה כבד מפלסטיק ומיכל
הדחה מפלסטיק דו כמותי דוגמת "חרסה" דג " "302 Pאו ש"ע

יח'

 34.07.041.9001פירוק אסלה קיימת ע כל אביזריה ,לרבות מיכל הדחה
)רגיל/מונובלוק(

יח'

2.00

 34.07.042.0011כיורי רחצה מחרס לב סוג א' דוגמת "חרסה" דג "אוסלו  "60או
ש"ע

יח'

2.00

 34.07.042.9010פירוק כיור מחרס או נירוסטה ע כל אביזריה  ,ללא ניתוק
מנקזי וסתימת הפתחי

יח'

2.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
33
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

2.00

33.07.43

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 33

מכרז לשיפוצי קי
ג נרקיס נירית
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

 34.07.045.0020ברז שופ"  150מ"מ מהקיר קוטר " 1/2מק"ט  300208דוגמת "חמת"
או ש"ע ע ידית פעמונית ,גימור כרו ,מותק מושל
יח'

2.00

 34.07.045.9000פירוק סוללות למי קרי וחמי לרבות ניתוק מקווי מי וסתימת
יח'
פתחי

1.00

מחיר

סה"כ

סה"כ למתקני תברואה
 041אסלות ,מיכלי הדחה ומשתנות
 042כיורי וקערות
 045ברזי וסוללות
סה"כ

 34.10עבודות ריצו וחיפוי
 34.10.031.9020ריצו באריחי קרמיקה או גרניט פורצל בהדבקה על גבי ריצו
קיי ממרצפות טרצו .האריחי במידות  3345/3345ס"מ ,מחיר
מ"ר
יסוד  40ש"ח/מ"ר

6.00

 34.10.050.0020חיפוי קירות פני באריחי גרניט פורצל /קרמיקה במידות 25/33
ס"מ או  33/33ס"מ ,מחיר יסוד  40ש"ח/מ"ר

מ"ר

15.00

 34.10.050.9000פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימי אשר אינ
מיועדי להריסה ,לרבות סיתות שכבת הטיט מהקיר

מ"ר

15.00

סה"כ לעבודות ריצו וחיפוי
 031ריצו באריחי גרניט פורצל וקרמיקה
 050חיפוי קירות
סה"כ

 34.11עבודות צביעה
 34.11.30.9660חידוש בצבע על שער חד כנפי במידות  200/145ס"מ ,מסגרת מפרופיל
 60/40מ"מ וניצבי מפרופילי מרובעי  25/25מ"מ או מצינורות
קוטר " ,3/4לרבות עמודי ,שיפשו,0צביעה בצבע יסוד "גלווקוט"
יח'
ושתי שכבות "צביעה אחת ודי  "FDאו ש"ע

1.00

סה"כ לעבודות צביעה
 30צביעת מסגרות אומ
סה"כ

 34.19מסגרות חרש
 34.19.30.0202סיכו" גגות בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח טרפזי עליו
ותחתו בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
פוליסטר מוקצ) 0קלקר( כבה מאליו F15

מ"ר

11.00

 34.19.30.0312סיכו" קירות חו 2בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח פנימי
וחיצוני בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
מ"ר
פוליאוריט מוקצ 0במשקל  40ק"ג/מ"ק

30.00

" 34.07.045תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

34.07.045

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 34

מכרז לשיפוצי קי
ג נרקיס נירית
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

תאור

 34.19.30.0430זווית פני מפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו) 2פריסה 50/50
מ"מ(

מ'

12.00

 34.19.30.0452מסילה  Uמפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו 2לפנל בעובי 75
מ"מ )מסגרת בפתחי(

מ'

15.00

 34.19.30.0453תוספת עבור צביעת פמל מבודד בגוו  RALלבחירת האדריכל

יח'

36.00

מחיר

סה"כ

סה"כ למסגרות חרש
 30סיכו %בלוחות פחי פלדה ופנלי מבודדי
סה"כ

 34.22רכיבי מתועשי בבני
 34.22.041.0020מערכת מחיצות לשרותי במידות  100/150ס"מ ,עשויה לוחות
''פנוליק'' )טרספה( דוגמת "פנל פרוייקטי" או ש"ע בעובי  12מ''מ,
אנטי ואנדליז ועמידה בפני שריטות ,שחיקה ,מי ולחות .חזית
התא ברוחב  100ס''מ ,לרבות דלת ברוחב  60ס"מ ע מנגנו סגירה
עצמית בצירי הדלת .גובה המערכת  15ס''מ מהרצפה עד לגובה 202
ס''מ מהרצפה ע פרזול מיציקת ניילו  .מחיר המערכת כולל מחיצה
קומפ
אחת וחזית דלת

2.00

סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
 041מערכת מחיצות לשרותי ומקלחות
סה"כ

 34.42ריהוט חו
 34.42.051.0340מתק משולב דג "בית האגדות" או ש"ע עשוי ע 2הכולל משטח
דריכה  +גגו דו שיפועי ,קיר טיפוס  +כבל ,סול טיפוס אנכי ,צינור
קומפ
גלישה ,מגלשה ישרה ופינת ישיבה ע ספסל

1.00

 34.42.058.0010סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,לרבות קונסטרוקציה של  4עמודי מפלדה בקוטר " 4ובגובה
עד  8מ' מעוגני בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות
פלדה .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי אש
להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165
מ"ר
ש"ח/מ"ר

100.00

סה"כ לריהוט חו
 051מתקני משולבי
 058סככות ורשתות צל
סה"כ

סה"כ לג נרקיס נירית
 04עבודות בניה
 07מתקני תברואה
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
34.19.30
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

34.19.30

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 35

מכרז לשיפוצי קי
ג נרקיס נירית
סעי
10
11
19
22
42

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

עבודות ריצו וחיפוי
עבודות צביעה
מסגרות חרש
רכיבי מתועשי בבני
ריהוט חו
סה"כ

 35ג פאק ירקונה
 35.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 35.06.20.0030יחידת ארו מטבח תחתו עשוי סיבית במידות  120/60/90ס"מ,
ציפוי פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  ,F.Pסוקל תחתו
סנדווי .2הארו כולל 4 :מגירות 2 ,דלתותפתיחה רגילה 2 ,מחיצות,
קומפ
 2דפנות 2 ,מדפי

0.00

 35.06.32.0010דלת פלדה רב זרועית במידות  88/210ס"מ ע מנעול בנעילה
גאומטרית ומג צלינדר מפלדה ,לרבות משקו 0פלדה וציפוי וינוריט
יח'
או צביעה בתנור

1.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
 32דלתות פלדה רב זרועיות
סה"כ

 35.42ריהוט חו
 35.42.058.0010סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,לרבות קונסטרוקציה של  4עמודי מפלדה בקוטר " 4ובגובה
עד  8מ' מעוגני בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות
פלדה .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי אש
להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165
מ"ר
ש"ח/מ"ר

100.00

סה"כ לריהוט חו
 058סככות ורשתות צל
סה"כ

סה"כ לג פאק ירקונה
 06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 42ריהוט חו
סה"כ

 36ג רעות נווה ירק
" 34.42.058תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

34.42.058

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 36

מכרז לשיפוצי קי
ג רעות נווה ירק
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 36.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 36.06.20.0100יחידת ארו מטבח עליו עשוי סיבית במידות  200/30/60ס"מ ,ציפוי
פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  .P.Fהארו כולל 5 :דלתות
קומפ
פתיחה רגילה 4 ,מחיצות 2 ,דפנות 5 ,מדפי

1.00

 36.06.20.0150יחידת ארו מטבח תחתו עשוי סיבית במידות  300/60/90ס"מ,
ציפוי פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  ,F.Pסוקל תחתו
סנדווי .2הארו כולל 4 :מגירות 6 ,דלתותפתיחה רגילה 6 ,מחיצות2 ,
קומפ
דפנות 5 ,מדפי

1.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
סה"כ

 36.07מתקני תברואה
 36.07.46.0010משטח שיש )אב ( "חברו " בעובי  2ס"מ לרבות מדידה ,הובלה
והרכבה

מ"ר

2.50

סה"כ למתקני תברואה
 46משטחי שיש )אב( ,משטחי "אב קיסר" ומשטחי אקריליי
סה"כ

 36.42ריהוט חו
 36.42.051.0340מתק משולב דג "בית האגדות" או ש"ע עשוי ע 2הכולל משטח
דריכה  +גגו דו שיפועי ,קיר טיפוס  +כבל ,סול טיפוס אנכי ,צינור
קומפ
גלישה ,מגלשה ישרה ופינת ישיבה ע ספסל

1.00

קומפ

1.00

 36.42.052.0385מתק  4הגאי עשוי ע 2הכולל  4מושבי ע הגאי

סה"כ לריהוט חו
 051מתקני משולבי
 052מתקני משחק שוני
סה"כ

סה"כ לג רעות נווה ירק
 06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 07מתקני תברואה
 42ריהוט חו
סה"כ

 37ג צבעוני מעש
 37.11עבודות צביעה
 37.11.12.9020חידוש טיח חו 2חלק קיי בצבע "סופרקריל מ.ד ".או ש"ע בשתי
שכבות ,לרבות הסרת צבע רופ ,0סתימת חורי וליטוש הקיר

מ"ר

85.00

סה"כ לעבודות צביעה
 36.06ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

36.06.20

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 37

מכרז לשיפוצי קי
ג צבעוני מעש
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 12צבע חו
סה"כ

 37.19מסגרות חרש
 37.19.30.0202סיכו" גגות בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח טרפזי עליו
ותחתו בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
פוליסטר מוקצ) 0קלקר( כבה מאליו F15

מ"ר

28.00

 37.19.30.0312סיכו" קירות חו 2בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח פנימי
וחיצוני בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
מ"ר
פוליאוריט מוקצ 0במשקל  40ק"ג/מ"ק

35.00

 37.19.30.0430זווית פני מפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו) 2פריסה 50/50
מ'
מ"מ(

12.00

 37.19.30.0452מסילה  Uמפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו 2לפנל בעובי 75
מ"מ )מסגרת בפתחי(

מ'

12.00

 37.19.30.0453תוספת עבור צביעת פמל מבודד בגוו  RALלבחירת האדריכל

יח'

36.00

סה"כ למסגרות חרש
 30סיכו %בלוחות פחי פלדה ופנלי מבודדי
סה"כ

 37.42ריהוט חו
 37.42.058.0010סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,לרבות קונסטרוקציה של  4עמודי מפלדה בקוטר " 4ובגובה
עד  8מ' מעוגני בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות
פלדה .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי אש
להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165
מ"ר
ש"ח/מ"ר

100.00

סה"כ לריהוט חו
 058סככות ורשתות צל
סה"כ

 37.51סלילת כבישי ורחבות
 37.51.10.0466פירוק ריצו 0אבני משתלבות והנחת מחדש )שכבת חול במידה
ונדרש ,תשול בנפרד(

מ"ר

30.00

סה"כ לסלילת כבישי ורחבות
 10עבודות הכנה ופירוק
סה"כ
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
37.11.12
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

37.11.12

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 38

מכרז לשיפוצי קי
ג צבעוני מעש
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ לג צבעוני מעש
11
19
42
51

עבודות צביעה
מסגרות חרש
ריהוט חו
סלילת כבישי ורחבות
סה"כ

 38ג אמנו ותמר צור יצחק
 38.12עבודות אלומיניו
 38.12.061.0015ויטרינת כניסה במידות  200/210ס"מ אלומיניו מאולג /צבוע
וזכוכית  6מ"מ מחוסמת ובה משולב חלו במידות  90/90ס"מ,
זכוכית  6מ"מ מחוסמת שקופה ,זוג ידיות

יח'

1.00

 38.12.061.9000פירוק ויטרינה מאלומיניו  ,לרבות המשקו ופינויה

מ"ר

4.50

סה"כ לעבודות אלומיניו
 061ויטרינות כניסה
סה"כ

 38.19מסגרות חרש
 38.19.40.0010סיכו" גגות בלוחות פי.וי.סי גלי פרופיל מלבני  76/18/1.3מ"מ ,לב ,
דוגמת "פלר" או ש"ע

מ"ר

25.00

 38.19.40.0030רוכב קודקוד אוניברסלי תוא ללוחות פי.וי.סי גלייי בעובי 1.3
מ"מ ,בגווני סטנדרטיי

מ'

12.00

סה"כ למסגרות חרש
 40סיכו %בלוחות פי.וי.סי.
סה"כ

 38.42ריהוט חו
 38.42.58.0010סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,לרבות קונסטרוקציה של  4עמודי מפלדה בקוטר " 4ובגובה
עד  8מ' מעוגני בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות
פלדה .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי אש
להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165ש"ח/מ" מ"ר

16.00

סה"כ לריהוט חו
 58סככות ורשתות צל
סה"כ

סה"כ לג אמנו ותמר צור יצחק
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
37.51.10
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

37.51.10

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 39

מכרז לשיפוצי קי
ג אמנו ותמר צור יצחק
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 12עבודות אלומיניו
 19מסגרות חרש
 42ריהוט חו
סה"כ

 39ג שיבולי  צור יצחק
 39.19מסגרות חרש
 39.19.40.0010סיכו" גגות בלוחות פי.וי.סי גלי פרופיל מלבני  76/18/1.3מ"מ ,לב ,
דוגמת "פלר" או ש"ע

מ"ר

35.00

 39.19.40.0030רוכב קודקוד אוניברסלי תוא ללוחות פי.וי.סי גלייי בעובי 1.3
מ"מ ,בגווני סטנדרטיי

מ'

12.00

סה"כ למסגרות חרש
 40סיכו %בלוחות פי.וי.סי.
סה"כ

סה"כ לג שיבולי  צור יצחק
 19מסגרות חרש
סה"כ

 40ג גורי צור יצחק
 40.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 40.06.20.0120יחידת ארו מטבח עליו עשוי סיבית במידות  120/30/60ס"מ ,ציפוי
פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  .P.Fהארו כולל 3 :דלתות
קומפ
פתיחה רגילה 2 ,מחיצות 2 ,דפנות 3 ,מדפי

1.00

 40.06.20.9080מדפי מלוח  M.D.Fבעובי  1722מ"מ מצופה מלמי  ,במידות שונות מ"ר

4.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
סה"כ

 40.07מתקני תברואה
 40.07.46.0010משטח שיש )אב ( "חברו " בעובי  2ס"מ לרבות מדידה ,הובלה
והרכבה

מ"ר

6.00

 40.07.49.0075נקודה לברז ג למי קרי או ברז למקרר ,לרבות צינור מי קרי
עד  2.0מ' אור" וברז

קומפ

1.00

סה"כ למתקני תברואה
 46משטחי שיש )אב( ,משטחי "אב קיסר" ומשטחי אקריליי
 49נקודות תברואה וקבועות
סה"כ

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
38.42.58
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

38.42.58

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 40

מכרז לשיפוצי קי
ג גוריצור יצחק
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ לג גורי צור יצחק
 06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 07מתקני תברואה
סה"כ

 41ג תותי צור יצחק
 41.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 41.06.20.0120יחידת ארו מטבח עליו עשוי סיבית במידות  120/30/60ס"מ ,ציפוי
פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  .P.Fהארו כולל 3 :דלתות
קומפ
פתיחה רגילה 2 ,מחיצות 2 ,דפנות 3 ,מדפי

1.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
סה"כ

סה"כ לג תותי צור יצחק
 06נגרות אומ ומסגרות פלדה
סה"כ

 42ג צאלו  צור יצחק
 42.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 42.06.20.0120יחידת ארו מטבח עליו עשוי סיבית במידות  120/30/60ס"מ ,ציפוי
פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  .P.Fהארו כולל 3 :דלתות
קומפ
פתיחה רגילה 2 ,מחיצות 2 ,דפנות 3 ,מדפי

1.00

 42.06.20.9080מדפי מלוח  M.D.Fבעובי  1722מ"מ מצופה מלמי  ,במידות שונות מ"ר

6.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
סה"כ

סה"כ לג צאלו  צור יצחק
 06נגרות אומ ומסגרות פלדה
סה"כ

 44ג לוט חגור
 44.19מסגרות חרש
 44.19.30.0312סיכו" קירות חו 2בפנל מבודד בעובי  75מ"מ ,הפנל עשוי מפח פנימי
וחיצוני בעובי  0.4מ"מ מגולוו וצבוע בצבע לב ) (RAL 9016בצידו
החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי )לכיוו הבידוד( ,ע בידוד
מ"ר
פוליאוריט מוקצ 0במשקל  40ק"ג/מ"ק
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
40.07.49
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

5.00
40.07.49

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 41

מכרז לשיפוצי קי
ג לוט חגור
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

 44.19.30.0452מסילה  Uמפח בעובי  0.6מ"מ מגולוו וצבוע מבחו 2לפנל בעובי 75
מ"מ )מסגרת בפתחי(

יח'

כמות

מ'

5.00

מחיר

סה"כ

סה"כ למסגרות חרש
 30סיכו %בלוחות פחי פלדה ופנלי מבודדי
סה"כ

סה"כ לג לוט חגור
 19מסגרות חרש
סה"כ

 45ג סביו חגור
 45.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 45.06.20.0010יחידת ארו מטבח תחתו עשוי סיבית במידות  200/60/90ס"מ,
ציפוי פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  ,F.Pסוקל תחתו
סנדווי .2הארו כולל 4 :מגירות 4 ,דלתותפתיחה רגילה 4 ,מחיצות2 ,
קומפ
דפנות 3 ,מדפי

2.00

 45.06.20.0100יחידת ארו מטבח עליו עשוי סיבית במידות  200/30/60ס"מ ,ציפוי
פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  .P.Fהארו כולל 5 :דלתות
קומפ
פתיחה רגילה 4 ,מחיצות 2 ,דפנות 5 ,מדפי

1.00

 45.06.20.0190תוספת במידות  50/60/90ס"מ לארו מטבח תחתו עשוי סיבית.
ציפוי פני מלמי  ,ציפוי חו 2פורמיקה  P.Fסוקל תחתו סנדווי.2
הארו כולל 4 :מגירות ומחיצה אחת

1.00

קומפ

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
סה"כ

 45.07מתקני תברואה
 45.07.45.0112סוללה לכיור להתקנה מהקיר מסדרת "רות" ע פיה ארוכה
מסתובבת מק"ט  900520דוגמת "חמת" או ש"ע ,גימור כרו מותק
יח'
מושל ע כל חומרי העזר

2.00

 45.07.46.0020משטח שיש )אב ( "חברו " בעובי  3ס"מ לרבות מדידה ,הובלה
והרכבה

3.00

מ"ר

סה"כ למתקני תברואה
 45ברזי וסוללות
 46משטחי שיש )אב( ,משטחי "אב קיסר" ומשטחי אקריליי
סה"כ

 45.42ריהוט חו

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
44.19.30
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

44.19.30

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 42

מכרז לשיפוצי קי
שיפוצי קי 2018

ג סביו חגור
סעי

תאור

יח'

 45.42.051.0340מתק משולב דג "בית האגדות" או ש"ע עשוי ע 2הכולל משטח
דריכה  +גגו דו שיפועי ,קיר טיפוס  +כבל ,סול טיפוס אנכי ,צינור
קומפ
גלישה ,מגלשה ישרה ופינת ישיבה ע ספסל

כמות

מחיר

סה"כ

1.00

סה"כ לריהוט חו
 051מתקני משולבי
סה"כ

 45.51סלילת כבישי ורחבות
 45.51.10.0466פירוק ריצו 0אבני משתלבות והנחת מחדש )שכבת חול במידה
ונדרש ,תשול בנפרד(

מ"ר

18.00

סה"כ לסלילת כבישי ורחבות
 10עבודות הכנה ופירוק
סה"כ

סה"כ לג סביו חגור
06
07
42
51

נגרות אומ ומסגרות פלדה
מתקני תברואה
ריהוט חו
סלילת כבישי ורחבות
סה"כ

 46ג גפ  סירקי
 46.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 46.06.10.0005דלת לבודה ע מילוי כוורת קרטו חד כנפית לפתיחה צירית ,במידות
 7080/210ס"מ ,מסגרת פנימית ע 2לב  3ס"מ ,מעטפת הדלת
יח'
מזונית או סיבית ,משקו 0ע 2אור  ,הדלתוהמשקו 0לצבע

2.00

 46.06.10.0100דלת לבודה ע מילוי כוורת קרטו חד כנפית לפתיחה צירית ,במידות
 90/210ס"מ ,מסגרת פנימית ע 2לב  3ס"מ ,מעטפת הדלת מזונית או
יח'
סיבית ,ציפוי טפט נייר  PLלדלתולמשקו 0מע 2אור

2.00

 46.06.20.0010יחידת ארו מטבח תחתו עשוי סיבית במידות  200/60/90ס"מ,
ציפוי פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  ,F.Pסוקל תחתו
סנדווי .2הארו כולל 4 :מגירות 4 ,דלתותפתיחה רגילה 4 ,מחיצות2 ,
קומפ
דפנות 3 ,מדפי

1.00

 46.06.20.0030יחידת ארו מטבח תחתו עשוי סיבית במידות  120/60/90ס"מ,
ציפוי פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  ,F.Pסוקל תחתו
סנדווי .2הארו כולל 4 :מגירות 2 ,דלתותפתיחה רגילה 2 ,מחיצות,
קומפ
 2דפנות 2 ,מדפי

1.00

 46.06.20.0190תוספת במידות  50/60/90ס"מ לארו מטבח תחתו עשוי סיבית.
ציפוי פני מלמי  ,ציפוי חו 2פורמיקה  P.Fסוקל תחתו סנדווי.2
הארו כולל 4 :מגירות ומחיצה אחת

1.00

קומפ

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 10דלתות ע
" 45.42.051תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

45.42.051

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 43

מכרז לשיפוצי קי
ג גפ  סירקי
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 20ארונות מטבח ומשטחי עבודה
סה"כ

 46.07מתקני תברואה
 46.07.45.0112סוללה לכיור להתקנה מהקיר מסדרת "רות" ע פיה ארוכה
מסתובבת מק"ט  900520דוגמת "חמת" או ש"ע ,גימור כרו מותק
יח'
מושל ע כל חומרי העזר

2.00

 46.07.46.0020משטח שיש )אב ( "חברו " בעובי  3ס"מ לרבות מדידה ,הובלה
והרכבה

11.00

מ"ר

סה"כ למתקני תברואה
 45ברזי וסוללות
 46משטחי שיש )אב( ,משטחי "אב קיסר" ומשטחי אקריליי
סה"כ

 46.19מסגרות חרש
 46.19.40.0010סיכו" גגות בלוחות פי.וי.סי גלי פרופיל מלבני  76/18/1.3מ"מ ,לב ,
דוגמת "פלר" או ש"ע

מ"ר

16.00

 46.19.40.0030רוכב קודקוד אוניברסלי תוא ללוחות פי.וי.סי גלייי בעובי 1.3
מ"מ ,בגווני סטנדרטיי

מ'

6.00

סה"כ למסגרות חרש
 40סיכו %בלוחות פי.וי.סי.
סה"כ

 46.42ריהוט חו
 46.42.51.0340מתק משולב דג "בית האגדות" או ש"ע עשוי ע 2הכולל משטח
דריכה  +גגו דו שיפועי ,קיר טיפוס  +כבל ,סול טיפוס אנכי ,צינור
קומפ
גלישה ,מגלשה ישרה ופינת ישיבה עספסל

1.00

 46.42.58.0010סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,לרבות קונסטרוקציה של  4עמודי מפלדה בקוטר " 4ובגובה
עד  8מ' מעוגני בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות
פלדה .הרשת מאושרת ע"י משרד החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי אש
להתקנה בסביבה של ילדי ובוגרי .מחיר יסוד לרשת  165ש"ח/מ" מ"ר

100.00

סה"כ לריהוט חו
 51מתקני משולבי
 58סככות ורשתות צל
סה"כ

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
46.06.20
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

46.06.20

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 44

מכרז לשיפוצי קי
שיפוצי קי 2018

ג גפ  סירקי
סעי

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ לג גפ  סירקי
06
07
19
42

נגרות אומ ומסגרות פלדה
מתקני תברואה
מסגרות חרש
ריהוט חו
סה"כ

 47בית ספר ירקו
 47.08מתקני חשמל
 47.08.35.0010מוליכי נחושת גלויי בחת"  16ממ"ר ,טמוני בקרקע ו/או
מושחלי בצינור ו/או על סול כבלי לרבות חיבור בשני הקצוות,
מ'
משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

100.00

 47.08.40.0050נקודת הארקה במולי" נחושת  16ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלי
נק'
לאלמנט מתכתי ,או לצנרת מי ,לרבות צנרת מג ושלה תקנית

6.00

סה"כ למתקני חשמל
 35מוליכי נחושת גלויי
 40הארקות והגנות אחרות
סה"כ

 47.09עבודות טיח
 47.09.21.9040חידוש טיח חו 2מותז קיי ע"י שטיפה בסילו מי

מ"ר

 47.09.21.9078תיקוני טיח חו 2קיי בשטחי קטני של עד  0.25מ"ר ,לרבות
סיתות טיח קיי רופ0

יח'

500.00
10.00

סה"כ לעבודות טיח
 21טיח חו
סה"כ

 47.10עבודות ריצו וחיפוי
 47.10.50.9007החלפת אריחי גרניט פורצל /קרמיקה פגומי ,בשטחי קטני של
עד  0.10מ"ר )במקב 2אחד( ,באריחי גרניט פורצל /קרמיקה .המחיר
כולל פירוק האריחי הפגומי) .אריחיגרניט פורצל /קרמיקה
קומפ
יסופקו ע"י המזמי (  עבודה בלבד

6.00

סה"כ לעבודות ריצו וחיפוי
 50חיפוי קירות
סה"כ

 47.11עבודות צביעה
 47.11.12.9020חידוש טיח חו 2חלק קיי בצבע "סופרקריל מ.ד ".או ש"ע בשתי
שכבות ,לרבות הסרת צבע רופ ,0סתימת חורי וליטוש הקיר

מ"ר

500.00

סה"כ לעבודות צביעה
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
46.42.58
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

46.42.58

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 45

מכרז לשיפוצי קי
בית ספר ירקו
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 12צבע חו
סה"כ

 47.22רכיבי מתועשי בבני
 47.22.21.0115תקרה אקוסטית מאריחי מינרליי מודולריי דוגמת ""AMF
דג "סביו  "A  Antarisאו ש"ע ,0.90NRC= (0.95=(aw ,אריח
במידות  61/61ס"מ ,בעובי  19מ"מ .המחיר כולל את הפרופילי
הנושאי והמשניי ,אלמנטי התליה )בגובה עד  1.0מ'( וגמר זוית
בעובי  1.2מ"מ ליד הקירות ,עד לביצוע מושל של העבודה )מחיר
יסוד לאריחי  59ש"ח/מ"ר(

מ"ר

70.00

סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
 21תקרות מלוחות מינרליי
סה"כ

 47.40פיתוח נופי
 47.40.52.0016מדרגות טרומיות מבטו בחת"  40/1517ס"מ )רו ושלח( ,גוו
צבעוני לרבות משטח בטו ב 30משופע ,מצע מהודק וזיו הבטו .
מדרגות טרומיות במחיר יסוד  120ש"ח/מ"א

מ'

7.50

סה"כ לפיתוח נופי
 52מדרגות וחגורות בטו
סה"כ

 47.41גינו והשקיה
 47.41.30.0305דשא סינטטי דג "אלפא פלוס" דוגמת "דשא עוז" או ש"ע ,בעל
סיבי מפוצלי מפוליפרופיל בגובה  27מ"מ בצפיפות  19000תפר
למ"ר ,בעל מג  UVנגד נזקי שמש ,משטח תחתו לייטקס
ופוליפרופיל מותק על מצע ,בטו או ריצו 0קיימי ופיזור חול
סיליקט בעובי  10מ"מ ,מתאי בעיקר לגני ילדי ,מעגלי תנועה
וכד' 3 ,שנות אחריות כנגד דהייה ,מחיר יסוד  95ש"ח/מ"ר .המחיר
לכמות הגדולה הינו לשטח עד  500מ"ר

מ"ר

50.00

 47.41.30.9040פירוק דשא סינטטי קיי

מ"ר

50.00

סה"כ לגינו והשקיה
 30שתילת דשא והנחת דשא סינטטי
סה"כ

 47.44גידור
 47.44.21.0130גדר דג "ער משופר" או ש"ע בגובה  1.11.2מ' עשויה מפרופילי
ניצבי  25/25/1.5מ"מ במרווח של  99מ"מ ,שני פרופילי אופקיי
 2/40/60מ"מ ,ועמודי מפרופיל  60/60/2מ"מ כל  3.0מ' ,לרבות
מ'
יסודות בטו בודדי
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
47.11.12
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

25.00
47.11.12

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 46

מכרז לשיפוצי קי
שיפוצי קי 2018

בית ספר ירקו
סעי

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ לגידור
 21מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחי ציבוריי וגדרות
סה"כ

 47.51סלילת כבישי ורחבות
 47.51.10.0466פירוק ריצו 0אבני משתלבות והנחת מחדש )שכבת חול במידה
ונדרש ,תשול בנפרד(

מ"ר

200.00

סה"כ לסלילת כבישי ורחבות
 10עבודות הכנה ופירוק
סה"כ

סה"כ לבית ספר ירקו
08
09
10
11
22
40
41
44
51

מתקני חשמל
עבודות טיח
עבודות ריצו וחיפוי
עבודות צביעה
רכיבי מתועשי בבני
פיתוח נופי
גינו והשקיה
גידור
סלילת כבישי ורחבות
סה"כ

 48בית ספר צור יצחק
 48.11עבודות צביעה

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
47.44.21
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

47.44.21

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 47

מכרז לשיפוצי קי
בית ספר צור יצחק
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018

 48.11.012.9020חידוש טיח חו חלק קיי בצבע "סופרקריל מ.ד ".או ש"ע בשתי
שכבות ,לרבות הסרת צבע רופ ,סתימת חורי וליטוש הקיר

יח'

כמות

מ"ר

35.00

מחיר

סה"כ

סה"כ לעבודות צביעה
 012צבע חו
סה"כ

 48.40פיתוח נופי
 48.40.80.0060שורת אבני מסלעה מגושי סלע מובאי ,טבעיי וקשיחי ,בנפח כ
 0.5מ"ק ,לרבות חפירה לצור" הנחת תושבת לסלעי .מרווח בי
מ'
הסלעי עד  0.5מ' ,במילוי קרקע מקומיתבעובי  20ס"מ

5.00

סה"כ לפיתוח נופי
 80מסלעות גנניות
סה"כ

 48.41גינו והשקיה
 48.41.11.0200אדמה מתאימה לגינו  ,לרבות פיזור בשטח )כמות קטנה ,משאית
אחת(

מ"ק

5.00

סה"כ לגינו והשקיה
 11עיבוד הקרקע ואדמת גינו
סה"כ

 48.42ריהוט חו
 48.42.61.2860גגו מתכת בכניסה לבית הספר

מ"ר

12.00

 48.42.61.2870גגו מתכת מעל הכניסה

מ"ר

13.00

סה"כ לריהוט חו
 61מתקני משחק סטנדרטיי
סה"כ

 48.60מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
 48.60.054.0100פיגו ע גלגלי ,מסגרת אופקית  213X213ס"מ לכל מטר גובה 
מחיר השכרה ל  14ימי

יח'/שבועיי 2.00

 48.60.054.0200הובלת המגדלי הניידי והפיגומי במשאית קלה  טנדר למרחק
עד  50ק"מ לכיוו אחד

2.00

קומפ

סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
 054מגדל פיגו נייד על גלגלי
סה"כ

סה"כ לבית ספר צור יצחק
" 48.11.012תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

48.11.012

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 48

מכרז לשיפוצי קי
בית ספר צור יצחק
תאור
סעי
11
40
41
42
60

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

עבודות צביעה
פיתוח נופי
גינו והשקיה
ריהוט חו
מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
סה"כ

 49בית ספר מת
 49.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 49.06.10.2275אג 0דלת לבודה אטומה ,לפתיחה צירית ע מילוי  100%ע 2לב
בחצי אג 0הדלת התחתו עד לגובה של  1.0מ' ומילוי ע 2של לפחות
 50%בחצי העליו של אג 0הדלת )מגובה  0.1ומעלה( ,קנט גושני
בצידי הדלת ,מעטפת הדלת מע 2לבוד בעובי מינימלי  5מ"מ ,לרבות
צבע ,במידות סטנדרט  70100/210ס"מ .המשקו 0יסופק ע"י
יח'
המזמי

7.00

יח'

7.00

 49.06.10.9065פירוק כנ 0של דלת ע2

 49.06.20.0010יחידת ארו מטבח תחתו עשוי סיבית במידות  200/60/90ס"מ,
ציפוי פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  ,F.Pסוקל תחתו
סנדווי .2הארו כולל 4 :מגירות 4 ,דלתותפתיחה רגילה 4 ,מחיצות2 ,
קומפ
דפנות 3 ,מדפי
 49.06.20.9001פירוק ארו מטבח תחתו ברוחב  60ס"מ ובגובה  90ס"מ .פירוק
השיש נמדד בנפרד

1.00

מ'

2.00

 49.06.031.9050פירוק דלתות פח דו כנפיות ומשקופיה

יח'

4.00

 49.06.033.0500תוספת לדלת פלדה עבור מנגנו בהלה ללא נעילה ,תקני ,דג
"איזיאו" או ש"ע

יח'

4.00

 49.06.49.0300מגיני אצבעות מ P.V.Cהמכסי את הרווח שבי המשקו 0לכנ0
הדלת בצד הפנימי ,לרבות סרגלי מפלסטיק ,בגוו לב

יח'

7.00

 49.06.49.0320גלגלו האטה לדלת כבדה )פלדה( דג " "HEAVY DUTYדוגמת
"דלתות שהרבני" או ש"ע

יח'

7.00

 49.06.052.9020הגבהת מעקה קיי )מסוג כלשהו  מתכת ,בטו וכו'( ע"י מעקה
פלדה בגובה עד  0.5מ' אופקי ו/או משופע .המאחז מפרופיל מלבני
חלול במידות  50/25/2מ"מ ,העמודי במרחק עד  1.5מ' מפרופיל
 50/50/2מ"מ .בתחתית המעקה פרופיל שטוח .למאחז ולפרופיל
השטוח מרותכי מוטות ברזל קוטר  10מ"מ כל  10ס"מ

מ'

44.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
10
20
031
033
49
052

דלתות ע
ארונות מטבח ,משטחי עבודה ודלפקי
דלתות פלדה ומשקופי פח
דלתות פלדה חסינות אש
מחזירי שמ ,אביזרי בטיחות ,מעצורי וס לדלתות
מעקות פלדה
סה"כ

 49.07מתקני תברואה
" 48.60.054תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

48.60.054

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 49

מכרז לשיפוצי קי
בית ספר מת
סעי

שיפוצי קי 2018
יח'

כמות

תאור

יח'

1.00

 49.07.45.0164סוללה לקערת מטבח בעמידה ,ע פיה בינונית מסתובבת  ,45°מזל0
נשל 0מסדרת "אופק" מק"ט  70810דוגמת "מדגל" או ש"ע ,גימור
יח'
כרו ,מותק מושל ,לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

1.00

 49.07.45.9000פירוק סוללות למי קרי וחמי לרבות ניתוק מקווי מי וסתימת
יח'
פתחי

1.00

 49.07.46.0066משטח קוור 2של "אב קיסר" )קבוצה  (1דג ,3350 ,9141
 3040,3200בעובי  2ס"מ וברוחב עד  65ס"מ ,לרבות עיבוד קנט ישר
בעובי המשטח ע פאזה עדינה ,עיבוד פתחילכיור במידות 40/60
ס"מ בהתקנה תחתונה ,לכיור סטנדרט ולברז "פרח" )ברז מהשיש(

מ'

2.00

 49.07.46.0210תוספת עבור הגבהה אחורית ממשטח קוור 2של "אב קיסר" או
"סטו איטליאנו" )קבוצה  ,(1בגובה עד  15ס"מ ,מוצמד לקיר

מ'

 49.07.42.0311קערות מטבח מחרס לב סוג א' במידות  50/40ס"מ

מחיר

סה"כ

2.00

סה"כ למתקני תברואה
 42כיורי וקערות
 45ברזי וסוללות
 46משטחי שיש )אב( ,משטחי "אב קיסר" ומשטחי אקריליי
סה"כ

 49.10עבודות ריצו וחיפוי
 49.10.043.9100קילו והורדת שטיחי מודבקי מקירות ,לרבות לייסטי מע

מ"ר

700.00

סה"כ לעבודות ריצו וחיפוי
 043ריצו בשטיחי
סה"כ

 49.11עבודות צביעה
 49.11.11.9208חידוש צבע פני קיי על קירות ותקרות בשתי שכבות "סופרקריל"
מ"ר
או ש"ע
 49.11.11.9209הסרת לוחות מעיה מלבד בכיתות

יח'

700.00
9.00

סה"כ לעבודות צביעה
 11צבע פני
סה"כ

 49.12עבודות אלומיניו
 49.12.011.9200החלפת מנגנוני פתיחה ונעילה וידיות לחלונות

יח'

4.00

 49.12.053.0450דלת ציר שני אגפי מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל  4500או ש"ע,
בשטח מעל  3.0מ"ר ועד  4.0מ"ר

מ"ר

4.00

סה"כ לעבודות אלומיניו
 011חלו נגרר אג על אג )הזזה( של  2אגפי ב  2מסלולי
 053דלתות ציר
סה"כ
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
49.07.42
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

49.07.42

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 50

מכרז לשיפוצי קי
בית ספר מת
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 49.15מתקני מיזוג אוויר
 49.15.041.0055מזג מפוצל אינוורטר )התקנה סטנדרטית( לתפוקת קירור נומינלית
 23,000 BTU/HRלרבות  2.0מ"א ראשוני של צנרת גז וחשמל

קומפ

 49.15.041.9020פירוק יחידה מיני מרכזית לרבות יחידת האיוד ,יחידת העיבוי,
צנרת הגז והתעלות ,ופינויי למקו עליו יורה המזמי

קומפ

6.00
6.00

סה"כ למתקני מיזוג אוויר
 041מזגני מפוצלי ויחידות מיני מרכזיות
סה"כ

 49.22רכיבי מתועשי בבני

" 49.12.053תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

49.12.053

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 51

מכרז לשיפוצי קי
שיפוצי קי 2018

בית ספר מת
סעי

תאור

 49.22.022.9000החלפת פסי בתקרה אקוסטית קיימת מלוחות פח מגולוו צבוע
ומחורר ברוחב  10ס"מ לרבות פירוק וסילוק הקיי )או חלקו(
והרכבת פסי חדשי דוגמת הקיי  ,ללא החלפת אלמנט
הקונסטרוקציה

יח'

מ"ר

כמות

מחיר

סה"כ

50.00

סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
 022תקרות אלומיניו ופח מגולוו
סה"כ

 49.44גידור
 49.44.011.9020התקנה בלבד של גדר רשת בגובה עד  2מ' ,לרבות התקנת עמודי
מעוגני בקרקע בעומק של  0.7מ' כל  3מ'

מ'

14.00

סה"כ לגידור
 011גדרות מתיל ,רשת ופח גלי
סה"כ

סה"כ לבית ספר מת
06
07
10
11
12
15
22
44

נגרות אומ ומסגרות פלדה
מתקני תברואה
עבודות ריצו וחיפוי
עבודות צביעה
עבודות אלומיניו
מתקני מיזוג אוויר
רכיבי מתועשי בבני
גידור
סה"כ

 50בית ספר קיבו עינת
 50.02עבודות בטו
 50.02.0001סיתות מדרגה קיימת בכיתת צאלו ויציקת מדרגה חדשה במידות
 145/40ס"מ .גמר המדרגה בטו חשו0

קומפ

1.00

 50.02.0002כיתת הרדו 0יציקת מדרגת בטו במידות  210/25ס"מ לרבות
השלמת ריצו0

קומפ

1.00

 50.02.0003חדר מוסיקה תיקו מדרגת בטו באמצעות סיקה ראפ או ש"ע
במידות  215/35ס"מ לרבותת תיקו סדקי במשטח הבטו

קומפ

1.00

סה"כ לעבודות בטו

 50.05עבודות איטו

" 49.22.022תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

49.22.022

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 52

מכרז לשיפוצי קי
בית ספר קיבו 2עינת
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018

 50.05.13.9000איטו גגות על גבי איטו קיי ,ביריעות ביטומניות משוכללות
לרבות :חיתו" והסרת בועות וחלקי רופפי לרבות ברולקות.
ניקוי יסודי של הגג לרבות הסרת שייריסיד .מריחת שכבת יסוד
ביטומנית וייבוש למש"  24שעות .איטו ביריעות ביטומניות
משוכללות מולחמות לאיטו הקיי ,היריעה בעובי  5מ"מ ומכילה
פולימר אלסטומרי.ע שריו לבד פוליאסטר במשקל  250גר'/מ"ר,
לרבות ציפוי אגרגט עליו  .איטו רולקות ב 2שכבות של יריעות
ביטומניות משוכללות SBS,

יח'

מ"ר

כמות

מחיר

סה"כ

60.00

סה"כ לעבודות איטו
 13איטו גגות ביריעות ביטומניות משוכללות
סה"כ

 50.06מסגרות
 50.06.0001ביצוע גגו מעל הכניסה במידות  500/400ס"מ  .בגגו יבנה
מקונסטרוקצית מתכת לרבות חיפוי עמיד במי .כל הפרטי יאושרו
מ"ר
על ידי המזמי
 50.06.0002גגו מעל מתק קולר לרבות פירוק ופינוי גגו קיי

מ"ר

20.00
1.80

סה"כ למסגרות

 50.20נגרות חרש וסיכו%
 50.20.20.9000פירוק זהיר ,ניקוי והרכבה מחדש של רעפי גג קיי ,לאחר חיזוק
הקונסטרוקציה של הגג )חיזוק הקונסטרוקציה נמדד בנפרד(

מ"ר

50.00

 50.20.20.9040החלפת רעפי חרס שבורי או השלמת רעפי חסרי דוגמת "מרסי"
או ש"ע ,בגג קיי .המדידה ביחידות רע ,0כאשר הכמות הכללית
יח'
עולה על  10יח'

30.00

יח'

20.00

 50.20.20.9050החלפת רוכבי בטו שבורי או השלמת רוכבי חסרי בגג קיי

סה"כ לנגרות חרש וסיכו%
 20סיכו %ברעפי
סה"כ

 50.40פיתוח נופי
 50.40.53.0310ריצו 0באבני משתלבות בעובי  6ס"מ ,מלבניות במידות  10/20ס"מ
או רבועיות במידות  20/20ס"מ ,לרבות חול  5ס"מ )לא כולל מצע(,
מ"ר
גוו אפור

20.00

סה"כ לפיתוח נופי
 53ריצו באבני משתלבות
סה"כ

 50.51סלילת כבישי ורחבות
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
50.05.13
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

50.05.13

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 53

מכרז לשיפוצי קי
בית ספר קיבו 2עינת
תאור
סעי

שיפוצי קי 2018

 50.51.30.0009מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר ,המצע יסופק ממחצבה
מאושרת .המחיר הינו לכמות של עד  500מ"ק

יח'

כמות

מ"ק

6.00

מחיר

סה"כ

סה"כ לסלילת כבישי ורחבות
 30מצעי ותשתיות
סה"כ

סה"כ לבית ספר קיבו עינת
02
05
06
20
40
51

עבודות בטו
עבודות איטו
מסגרות
נגרות חרש וסיכו%
פיתוח נופי
סלילת כבישי ורחבות
סה"כ

 53בית ספר צופית
 53.04עבודות בניה
 53.04.10.9003הריסת קירות בנויי ומטויחי בעובי  15ס"מ או  20ס"מ ,ללא
הריסת חגורות בטו בתו" הבניה

מ"ר

 53.04.10.9030הריסת קירות בנויי ומטויחי בעובי  25ס"מ ,לרבות חגורות בטו
בתו" הבניה

מ"ר

15.00
17.00

סה"כ לעבודות בניה
 10בניה בבלוקי בטו
סה"כ

 53.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 53.06.10.0100דלת לבודה ע מילוי כוורת קרטו חד כנפית לפתיחה צירית ,במידות
 90/210ס"מ ,מסגרת פנימית ע 2לב  3ס"מ ,מעטפת הדלת מזונית או
יח'
סיבית ,ציפוי טפט נייר  PLלדלתולמשקו 0מע 2אור

3.00

 53.06.49.0200מחזיר שמ עליו הדראולי לדלת פנימית ברוחב עד  70ס"מ )משקל
כנ 0הדלת  1530ק"ג( דירוג כח סגירה ברמה 1

יח'

3.00

 53.06.49.0300מגיני אצבעות מ P.V.Cהמכסי את הרווח שבי המשקו 0לכנ0
הדלת בצד הפנימי ,לרבות סרגלי מפלסטיק ,בגוו לב

יח'

3.00

 53.06.49.0310גלגלו האטה לדלת

יח'

3.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 10דלתות ע
 49מחזירי שמ ,אביזרי בטיחות ,מעצורי וס לדלתות
סה"כ

 53.08מתקני חשמל
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
50.51.30
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

50.51.30

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 54

מכרז לשיפוצי קי
בית ספר צופית
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

תוספת לנקודת מאור עבור נקודה במעגל ע צינורות פלסטיי
קשיחי בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית  X 15 15מ"מ0
עמדת עבודה הכוללת :רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א .פלסט דג D18
לרבות 1 :נקודת בית תקע מושלמת בכבל  N2XYע  4אביזרי
 A16דג ישראלי 4 ,נקודות תקשורת מושלמות ב0כבל CAT5E
כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות
בדיקת בדיקת מתק חשמל מסחרי בגודל מעל  250X3אמפר עד 910
אמפר ע"י בודק מוסמ" לרבות תשלו עבור הבדיקה ,הגשת תוכניות
וסיוע לבודק בעריכת המדידות0
 53.08.10.0008ביצוע התאמות בלוח חשמל לצור" חיבור נקודות מאור בתחנות
הסעה לרבות מאמ"ט ,שעו שבת וכל הדרוש לביצוע מושל0

יח'

0.00

ניתוק וביטול נקודת בית תקע לרבות פירוק מוליכי ושקע0
 53.08.31.0090כבלי נחושת מסוג ) XLPE) N2XYבחת"  3X2.5ממ"ר קבועי
למבנה ,מונחי על סולמות או בתעלות או מושחלי בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות ,משווק ע"י "ארכה" אוש"ע

מ'

 53.08.85.0080גו 0תאורה פרוזקטור לד  30wע סנסור )גלאי נית לכיונו ( ,מוג
מי  IP65 220Vבעל פיזור חו יעיל ,גו 0אלומיניו כיסוי זכוכית
מחוסמת ,מק"ט  EL200226Sדוגמתהמשווק ע"י חב' "גלר
חשמל" או ש"ע ,מותק מושל ""ecoled

יח'

40.00

15.00

סה"כ למתקני חשמל
 10כותרת חסרה
 31כבלי נחושת (YX2N (EPLX
 85תאורת לדי
סה"כ

 53.10עבודות ריצו וחיפוי
 53.10.10.0037שיפולי טרצו לריצו 0הנ"ל ,בגובה  7,10ס"מ

מ'

 53.10.10.9135השלמת ריצו 0ברצועות ברוחב עד  60ס"מ ,ע מרצפות טרצו חדשות
במידות  30/30ס"מ על בסיס צמנט לב שיותאמו לגוו וגודל הריצו0
מ'
הקיי )מרצפות הטרצו יסופקו ע"יהמזמי (  עבודה בלבד
 53.10.10.9136אספקת אריחי טרצו דוגמת הקיי

מ"ר

30.00

5.50
6.00

סה"כ לעבודות ריצו וחיפוי
 10ריצו באריחי טרצו
סה"כ

 53.15מתקני מיזוג אוויר
 53.15.41.9030פירוק יחידת מאייד בלבד של יחידה מיני מרכזית ,לרבות התעלות,
ופינויי למקו עליו יורה המזמי

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
53.08.10
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

קומפ

2.00

53.08.10

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 55

מכרז לשיפוצי קי
בית ספר צופית
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

 53.15.41.9180התקנה בלבד של מזג מפוצל שפורק במקו אחר )בשטח האתר(,
בתפוקת קירור  BTU/HR 17,500 27,000 (23כ"ס( ,לרבות ניקוי
המסנני והשלמת צנרת גז וכבל חשמל באור"של עד  15מ' בי
המעבה למאייד ,התקנת יח' פנימית ויח' חיצונית על גבי תושבת,
חיבור לחשמל וניקוז .ההתקנה כוללת מילוי גז ושמ  .המזג  ,תושבת,
קומפ
נקודות ניקוזוחשמל יסופקו ע"י המזמי

כמות

מחיר

סה"כ

2.00

סה"כ למתקני מיזוג אוויר
 41מזגני מפוצלי ויחידות מיני מרכזיות
סה"כ

 53.22רכיבי מתועשי בבני
 53.22.11.0020מחיצות גבס חדקרומיות )בשני הצדדי( בעובי כולל של 95100
מ"מ ,ע מסילה עליונה ותחתונה וניצבי מפח פלדה מגולוו  ,הכל
עד גמר מושל ,מוכ לצביעה ,המדידהנטו  ללא פתחי )חיזוק
לפתחי ע ניצבי בעובי מעל  1.2מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדי
בנפרד(

מ"ר

40.00

סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
 11מחיצות גבס וחיפוי פני לקירות
סה"כ

 53.42ריהוט חו
 53.42.67.0010סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה .הרשת עשויה
מחוט פוליאתיל בצפיפות גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,91%98%עמידה בפני  ,U.Vהרשת עשויה מחומרי מעכבי
בעירה לפי ת"י  ,5093דג "פגודה" דוגמת חב' " סככות ראשו " או
ש"ע ,לרבות קונסטרוקציה של  4עמודי מפלדה בקוטר " 4ובגובה
עד  8מ' מעוגני בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות
פלדה ,לרבות אביזרי חיבור נדרשי .הרשת מאושרת ע"י משרד
החינו" ,משרד הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדי
מ"ר
ובוגרי .מחיר יסוד לרשת   165ש"ח/מ"

80.00

סה"כ לריהוט חו
 67סככות ורשתות צל
סה"כ

סה"כ לבית ספר צופית
04
06
08
10
15
22
42

עבודות בניה
נגרות אומ ומסגרות פלדה
מתקני חשמל
עבודות ריצו וחיפוי
מתקני מיזוג אוויר
רכיבי מתועשי בבני
ריהוט חו
סה"כ

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
53.15.41
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :
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דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ
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מכרז לשיפוצי קי
בית ספר צופית
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 54בית ספר יחדיו
 54.01עבודות עפר
 54.01.20.0490חפירה בעבודת ידיי לאלמנטי שוני ,לפי דרישה

מ"ק

3.00

סה"כ לעבודות עפר
 20חפירה
סה"כ

 54.07מתקני תברואה
 54.07.042.0032כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דג "פלמה "51
מעוגל או ש"ע ,באור"  49.5ס"מ ,ברוחב  41.8ס"מ ובגובה  13.2ס"מ יח'

1.00

יח'

1.00

 54.07.042.9010פירוק כיור מחרס או נירוסטה ע כל אביזריה  ,ללא ניתוק
מנקזי וסתימת הפתחי

סה"כ למתקני תברואה
 042כיורי וקערות
סה"כ

 54.19מסגרות חרש
 54.19.01.0001סככה מפרופילי פלדה מגולווני לרבות סיכו" בפח איסכורית

מ"ר

17.00

 54.19.01.0002אישור מהנדס לסככה

מ"ר

1.00

סה"כ למסגרות חרש
 01סככות
סה"כ

 54.22רכיבי מתועשי בבני
 54.22.21.0157תקרה אקוסטית מאריחי מינרליי מודולריי דג "טרופיק"
תוצרת חב' '' ''Rockfonאו ש"ע ,NRC (0.95=aw=0.90) ,אריח
במידות  60/60ס"מ 61/61 ,ס"מ 60/120 ,ס"מ 1/1226 ,ס"מ ,בעובי
 15.9מ"מ ,עמידות בלחות  .100%המחיר כולל את הפרופילי
הנושאי והמשניי ,אלמנטי התליה )בגובה עד  1.0מ'( ופרופילי גמר
'' ''Lמאלומיניו סביב הקירות ,עד לביצוע מושל של העבודה
מ"ר
)מחיר יסוד לאריחי  55ש"ח/מ"ר(

145.00

מ"ר

145.00

 54.22.21.9010פירוק תקרה אקוסטית או תקרת גבס קיימת לרבות פירוק אלמנטי
התליה ,גופי התאורה והבידוד )במידה וקיי(

סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
 21תקרות מלוחות מינרליי
סה"כ

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
53.42.67
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

53.42.67

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ
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מכרז לשיפוצי קי
בית ספר יחדיו
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 54.30ריהוט וציוד מורכב בבני
" 54.30.011.0540נגיש"  ידית אחיזה  60ס"מ ממתכת מצופה כרו ,להתקנה על כנ0
דלת תא שירותי נכי ,לפי תק ישראלי  1918חלק 3

יח'

" 54.30.011.0550נגיש"  מאחז יד בצורת  Lקבוע ,בגודל  60/60עד  75/75ס"מ,
ממתכת מצופה כרו ,ניקל אופלסטיק לשירותי נכי להתקנה על
הקיר ליד האסלה ,לפי תק ישראלי  1918חלק 3

יח'

" 54.30.011.0560נגיש"  מאחז יד מתרומ לשרותי נכי להתקנה על הקיר ,באור"
 7390ס"מ ע ציר מובנה מוג היתפסות ,עשויה ממתכת,
צבועה/מצופה כרו 22 ,ניוטו כוח הרמה ,לפי תק ישראלי 1918
חלק 3

יח'

2.00

1.00

1.00

סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבני
 011אביזרי במקלחת ובשירותי
סה"כ

 54.40פיתוח נופי
 54.40.51.0012משטח בטו ב 30לשבילי ומדרכות יצוק באתר בעובי  12ס"מ,
לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר  8מ"מ כל  20/20ס"מ ,החלקת פני
הבטו ומישקי

מ"ר

90.00

 54.40.53.0310ריצו 0באבני משתלבות בעובי  6ס"מ ,מלבניות במידות  10/20ס"מ
או רבועיות במידות  20/20ס"מ ,לרבות חול  5ס"מ )לא כולל מצע(,
מ"ר
גוו אפור

30.00

 54.40.54.0600אב ג במידות  10/20/100ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטו  ,גוו אפור מ'

25.00

סה"כ לפיתוח נופי
 51משטחי ושבילי
 53ריצו באבני משתלבות
 54אבני שפה וג ,אבני תיחו וסריג לעצי
סה"כ

 54.41גינו והשקיה
 54.41.011.0200אדמה מתאימה לגינו  ,לרבות פיזור בשטח )כמות קטנה ,משאית
אחת(

מ"ק

5.00

סה"כ לגינו והשקיה
 011עיבוד הקרקע ואדמת גינו
סה"כ

 54.44גידור

 54.30ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

54.30.011

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ
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מכרז לשיפוצי קי
בית ספר יחדיו
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

 54.44.013.0040גדר רשת מרותכת דג "מיטל" או "ניו ג'רסי" או "תחו חלקה" או
ש"ע בגובה  1.1מ' ע מסגרת מברזל שטוח  40/5מ"מ ,פינות
מרובעות או עגולות ורשת מרותכת במשבצות  50/150/5מ"מ,
עמודי מפרופיל  50/50/2.2מ"מ או מצינור קוטר " 2ועובי  2מ"מ כל
 2.142.16מ' ,לרבות כיפות ,אביזרי חיבור מגולווני ויסודות בטו
מ'
בודדי

82.00

 54.44.21.0130גדר דג "ער משופר" או ש"ע בגובה  1.11.2מ' עשויה מפרופילי
ניצבי  25/25/1.5מ"מ במרווח של  99מ"מ ,שני פרופילי אופקיי
 2/40/60מ"מ ,ועמודי מפרופיל  60/60/2מ"מ כל  3.0מ' ,לרבות
מ'
יסודות בטו בודדי

35.00

מחיר

סה"כ

סה"כ לגידור
 013גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות
 21מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחי ציבוריי וגדרות
סה"כ

 54.51סלילת כבישי ורחבות
 54.51.10.0011פינוי פסולת )של אחרי( הקיימת באתר  לפני תחילת עבודות
הקבל בשטח .פינוי והובלת הפסולת ע"י מכולה בנפח  12מ"ק.
המחיר כולל העמסה ואגרת פינוי .העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד

קומפ

1.00

 54.51.10.0020חישו 0השטח בעובי עד  20ס"מ

מ"ר

140.00

 54.51.30.0009מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר ,המצע יסופק ממחצבה
מאושרת .המחיר הינו לכמות של עד  500מ"ק

מ"ק

50.00

סה"כ לסלילת כבישי ורחבות
 10עבודות הכנה ופירוק
 30מצעי ותשתיות
סה"כ

 54.57קווי מי  ,ביוב ותיעול
 54.57.67.0040קידוחי ניקוז קוטר  60ס"מ ע שרוול מבד גיאוטכני לא ארוג
במשקל של לפחות  250ג"ר למ"ר בעומק מעל  3מ' ועד  6מ' לרבות
מילוי בחצ 2עד גודל "1 1/2

יח'

6.00

 54.57.67.0090תוספת לקידוח ניקוז עבור חוליה מבטו טרו בקוטר פני  80ס"מ
וגובה עד  50ס"מ ע תקרת בטו לרבות כובע רשת קוטר  60ס"מ
יח'
מחוזק לתקרה ע"י ברגי

1.00

 54.57.67.0200תוספת לקידוח ניקוז עבור צינור ספירלי מחורר ,קוטר  40ס"מ
מפוליאתיל ) (HDPEמחוזק בפלדה מסוג "קזפלקס" או ש"ע
במקו שרוול מבד גיאוטכני

מ'

6.00

 54.57.67.0201אספקה והתקנת תעלת ניקוז מפלסטיק כבד דוגמת "פלג" ברוחב 15
ס"מ לרבות רשת מתכת .המחיר כולל אספקה והתקנה לרבות
מ'
התחברות לבור חילחול

6.00

סה"כ לקווי מי  ,ביוב ותיעול
 67קידוחי ניקוז
סה"כ
" 54.44.013תוכנת דקל"  חיפה 048145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

54.44.013

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 59

מכרז לשיפוצי קי
בית ספר יחדיו
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ לבית ספר יחדיו
01
07
19
22
30
40
41
44
51
57

עבודות עפר
מתקני תברואה
מסגרות חרש
רכיבי מתועשי בבני
ריהוט וציוד מורכב בבני
פיתוח נופי
גינו והשקיה
גידור
סלילת כבישי ורחבות
קווי מי  ,ביוב ותיעול
סה"כ

 55אהרונובי
 55.06נגרות אומ ומסגרות פלדה
 55.06.10.9220התאמת דלת ע 2קיימת לסגירה ונעילה מושלמת ,לרבות ניסור
והקצעה כנדרש

יח'

7.00

 55.06.10.9255צילינדר חדש מסוג "ירדני" או "ייל" או ש"ע )במחיר יסוד  75ש"ח(
למנעול בדלת ע 2קיימת ,לרבות פירוק הצילינדר הקיי

יח'

7.00

 55.06.10.9259זוג ידיות דקורטיביות ממתכת ,לרבות רוזטות או שלט ומנעול
חדשי )במחיר יסוד כולל של  100ש"ח( בדלת ע 2קיימת ,לרבות
פירוק המנעול והידיות הקיימי

קומפ

7.00

 55.06.20.0010יחידת ארו מטבח תחתו עשוי סיבית במידות  200/60/90ס"מ,
ציפוי פני מלמי יצוק וציפוי חו 2פורמיקה  ,F.Pסוקל תחתו
סנדווי .2הארו כולל 4 :מגירות 4 ,דלתותפתיחה רגילה 4 ,מחיצות2 ,
קומפ
דפנות 3 ,מדפי

2.00

 55.06.20.9001פירוק ארו מטבח תחתו ברוחב  60ס"מ ובגובה  90ס"מ .פירוק
השיש נמדד בנפרד

מ'

4.00

 55.06.033.0500תוספת לדלת פלדה עבור מנגנו בהלה ללא נעילה ,תקני ,דג
"איזיאו" או ש"ע

יח'

6.00

 55.06.033.9030החלפת מנגנו בהלה לדלת קיימת לרבות פירוק מנגנו קיי
)המנגנו יסופק ע"י המזמי(

יח'

6.00

סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
 10דלתות ע
 20ארונות מטבח ,משטחי עבודה ודלפקי
 033דלתות פלדה חסינות אש
סה"כ

 55.07מתקני תברואה
 55.07.42.0345קערות מטבח מפלב"מ )נירוסטה( במידות חו 63.5/55.8 2ס"מ ,דג
"סיאטל עליו " דוגמת " ,"Pacificלהתקנה עליונה
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
54.57.67
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

יח'

4.00
54.57.67

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 60

מכרז לשיפוצי קי
שיפוצי קי 2018

אהרונובי2
סעי

תאור

יח'

כמות

 55.07.45.0139סוללה לכיור בעמידה ,ע פיה קשתית בינונית מסתובבת ,מסדרת
"גליל" ,מק"ט  59806דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור כרו מותק
מושל לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

יח'

4.00

 55.07.45.9000פירוק סוללות למי קרי וחמי לרבות ניתוק מקווי מי וסתימת
פתחי

יח'

4.00

 55.07.46.0061משטח קוור 2של "אב קיסר" )קבוצה  (1בעובי  2ס"מ ,דג ,9141
 ,3200 ,3040 ,3350לרבות מדידה ,הובלה והרכבה

מ"ר

4.00

 55.07.46.0161תוספת למשטחי שיש )אב ( ולמשטחי קוור ,2עבור חיתו" פתח לכיור
יח'
כפול חרסה  80/45ס"מ

4.00

 55.07.46.0180תוספת למשטחי שיש )אב ( ולמשטחי קוור ,2עבור חיתו" פתח לברז
בעמידה

יח'

4.00

 55.07.46.0210תוספת עבור הגבהה אחורית ממשטח קוור 2של "אב קיסר" או
"סטו איטליאנו" )קבוצה  ,(1בגובה עד  15ס"מ ,מוצמד לקיר

מ'

 55.07.47.0001הגבהת כיורי בשרותי מורי לרבות פירוק  3ברזי ,משטח שיש
וכיורי קיימי לשימוש חוזר ,הגבהת  3ברזי מקיר כולל פירוק
אריחי קרמיקה והתקנת המשטח והברזי מחדש .הכל כולל את כל
קומפ
התיקוני  ,חומרי לביצוע מושל

מחיר

סה"כ

4.00

1.00

סה"כ למתקני תברואה
42
45
46
47

כיורי וקערות
ברזי וסוללות
משטחי שיש )אב( ,משטחי "אב קיסר" ומשטחי אקריליי
שרותי מורי
סה"כ

 55.09עבודות טיח
 55.09.21.9000סיתות והסרת טיח חו 2קיי על שטחי מישוריי ,עד גילוי פני
הקיר

מ"ר

10.00

 55.09.21.9070תיקוני טיח חו 2חלק קיי בתחתית תקרות או גגוני חיצוניי,
לרבות סיתות הטיח הפגו והרופ 0וביצוע שכבת שליכטה שחורה

מ"ר

10.00

 55.09.21.9080תיקוני טיח חו 2קיי בשטחי בשטחי מעל  0.5מ"ר ועד  1.0מ"ר,
יח'
לרבות סיתות טיח קיי רופ0

5.00

סה"כ לעבודות טיח
 21טיח חו
סה"כ

 55.10עבודות ריצו וחיפוי
 55.10.50.0010חיפוי קירות פני באריחי גרניט פורצל /קרמיקה במידות 20/20
ס"מ ,מחיר יסוד  45ש"ח/מ"ר

מ"ר

20.00

סה"כ לעבודות ריצו וחיפוי
 50חיפוי קירות
סה"כ

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
55.07.45
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

55.07.45

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 61

מכרז לשיפוצי קי
אהרונובי2
סעי

שיפוצי קי 2018
תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 55.22רכיבי מתועשי בבני
 55.22.011.0010מחיצות גבס חדקרומיות )בשני הצדדי( בעובי כולל של  75מ"מ,
ע מסילה עליונה ותחתונה וניצבי מפח פלדה מגולוו  ,הכל עד גמר
מושל ,מוכ לצביעה ,המדידה נטו  ללא פתחי )חיזוק לפתחי ע
מ"ר
ניצבי בעובי מעל  1.2מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדי בנפרד(
 55.22.41.9008מנעול מיציקת ניילו לדלת תא שירותי ,לרבות פירוק המנעול
הקיי

יח'

30.00
8.00

סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
 011מחיצות גבס וחיפוי פני לקירות
 41מערכת מחיצות לשרותי ומקלחות
סה"כ

 55.30ריהוט וציוד מורכב בבני
 55.30.50.0010צלו ונציאני אטו משלבי אלומיניו ברוחב  25מ"מ ,לרבות כבלי
פלדה מצופי ניילו ומושחלי בצידי הצלו לעיגו ומנגנו WAND
מ"ר
) MAGICמוט הקס(
 55.30.50.0011וילו להסתרת יחידות סינו אב"כ בממ"ק מחומר חסי אש לרבות
כל אביזרי התליה הדרושי

מ"ר

241.00
28.00

סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבני
 50צלוני ווילונות
סה"כ

 55.40פיתוח נופי
 55.40.51.0010משטח בטו ב 30לשבילי ומדרכות יצוק באתר בעובי  10ס"מ,
לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר  8מ"מ כל  20/20ס"מ ,החלקת פני
הבטו ומישקי

מ"ר

4.00

סה"כ לפיתוח נופי
 51משטחי ושבילי
סה"כ

 55.41גינו והשקיה
 55.41.011.0200אדמה מתאימה לגינו  ,לרבות פיזור בשטח )כמות קטנה ,משאית
אחת(

מ"ק

20.00

סה"כ לגינו והשקיה
 011עיבוד הקרקע ואדמת גינו
סה"כ

 55.42ריהוט חו
 55.42.61.0340נדנדת כונ משולשת ע מושב אחד ק לציפור ושני מושבי נוספי
יח'
פעוטות/בוגרי מגומי
ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
55.10.50
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

1.00
55.10.50

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 62

מכרז לשיפוצי קי
שיפוצי קי 2018

אהרונובי2
סעי

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ לריהוט חו
 61מתקני משחק סטנדרטיי
סה"כ

 55.51סלילת כבישי ורחבות
 55.51.10.0466פירוק ריצו 0אבני משתלבות והנחת מחדש )שכבת חול במידה
ונדרש ,תשול בנפרד(

מ"ר

11.00

סה"כ לסלילת כבישי ורחבות
 10עבודות הכנה ופירוק
סה"כ

סה"כ לאהרונובי
06
07
09
10
22
30
40
41
42
51

נגרות אומ ומסגרות פלדה
מתקני תברואה
עבודות טיח
עבודות ריצו וחיפוי
רכיבי מתועשי בבני
ריהוט וציוד מורכב בבני
פיתוח נופי
גינו והשקיה
ריהוט חו
סלילת כבישי ורחבות
סה"כ

 60בטיחות במוסדות חינו%
 60.00בטיחות
 60.00.000.0000ביצוע תיקוני בטיחות בכל מוסדות החינו" ע"פ דו"ח מצור 0עד
לקבלת אישור מיוע 2הבטיחות כולל תשלו ליועצי לביקורת
חוזרת.

קומפ

1.00

סה"כ לבטיחות
 000בטיחות
סה"כ

סה"כ לבטיחות במוסדות חינו%
 00בטיחות
סה"כ

ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
55.42.61
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

55.42.61

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 63

מכרז לשיפוצי קי
שיפוצי קי 2018
סה"כ למכרז לשיפוצי קי

10
19
42
51
06
22
07
08
11
15
24
44
20
12
05
041
59
41
60
21
01
40
04
09
02
30
57
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22

סה"כ סכו פרקי לפי מבני )לא כולל הנחות/תוספות ברמת המבני (
סה"כ לעבודות ריצו וחיפוי
סה"כ למסגרות חרש
סה"כ לריהוט חו
סה"כ לסלילת כבישי ורחבות
סה"כ לנגרות אומ ומסגרות פלדה
סה"כ לרכיבי מתועשי בבני
סה"כ למתקני תברואה
סה"כ למתקני חשמל
סה"כ לעבודות צביעה
סה"כ למתקני מיזוג אוויר
סה"כ לעבודות פירוק והריסה
סה"כ לגידור
סה"כ לנגרות חרש וסיכו%
סה"כ לעבודות אלומיניו
סה"כ לעבודות איטו
סה"כ למזגני מפוצלי ויחידות מיני מרכזיות
סה"כ למרחבי מוגני ומקלטי
סה"כ לגינו והשקיה
סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
סה"כ לריהוט חו
סה"כ לעבודות עפר
סה"כ לפיתוח נופי
סה"כ לעבודות בניה
סה"כ לעבודות טיח
סה"כ לעבודות בטו
סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבני
סה"כ לקווי מי  ,ביוב ותיעול
סה"כ לבטיחות
סה"כ למכרז לשיפוצי קי
ג כרכו  נווה ימי
ג נווה  ,נווה ימי
ג אור ,נווה ימי
ג ירק נווה ירק
ג אלו ,מת
ג רמות ,רמות השבי
ג כוכב ,מת
ג ניצ צור יצחק
ג חמד שדי חמד
ג שדות שדי חמד
ג רות  מגשימי
ג דבורה עומר מעש
ג פעמו  מת
ג עיד  עדני
ג הרדו  צור יצחק
ג דובדב צור יצחק
ג שקדשדה ורבורג
ג יערה צופית
ג איצטרובלירחיב
ג צבר  ירחיב
ג צבי  נווה ירק

הופק ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ

 20/06/2018עמוד 64

מכרז לשיפוצי קי
שיפוצי קי 2018
סעי

תאור
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
53
54
55
60

יח'

כמות

מחיר

ג אפרוחי  רמות הבי
ג ענבל מת
ג דרור מת
ג חצב שדה ורבורג
ג ליל %צור יצחק
ג סיגלו רמות השבי
ג עומר צור יצחק
ג שירה ג חיי
ג יובל אלישמע
ג חרובאלישמע
ג נרקיס נירית
ג פאק ירקונה
ג רעות נווה ירק
ג צבעוני מעש
ג אמנו ותמר צור יצחק
ג שיבולי  צור יצחק
ג גורי צור יצחק
ג תותי צור יצחק
ג צאלו  צור יצחק
ג לוט חגור
ג סביו חגור
ג גפ  סירקי
בית ספר ירקו
בית ספר צור יצחק
בית ספר מת
בית ספר קיבו עינת
בית ספר צופית
בית ספר יחדיו
אהרונובי
בטיחות במוסדות חינו%
סה"כ
17.00%

מע"מ
סה"כ לתשלו כולל מע"מ

סה"כ במילי :
מדד מכרז/הצעה:

תארי %מדד:

חתימה:

חותמת:

חתימה:

חותמת:

הופק ע"י "תוכנת דקל"  חיפה 048145410
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

סה"כ

