מועצה מקומית מעליא

מכרז

06/05/2019
דף מס'001 :

בית עלמין
תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  08פרק 8
תת פרק  08.01פרק 8.1
 08.01.0031תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר  60ס"מ
בעומק  130ס"מ כולל חפירה/חציבה כולל
שכבת חצץ של  20ס"מ ,כולל מכסה ממין
 B125כולל שילוט יעוד תא הביקורת.
יח'

1.00

 08.01.0062פתיחת מעבר בקיר ו/או בתיקרה לכניסת כבלי
חשמל והתקנת שרוול  P.V.Cבקוטר עד "4
כולל תיקוני טיח ,צבע ,אטימות והחזרת המצב
לקדמותו.
קומפ'
 08.01.0073יסוד בטון לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 5-7
מ' יצוק מבטון ב 30 -במידות  60/60/80ס"מ
כולל חפירת/חציבת הבור ,הכנת שרוולי מעבר
לפי תוכנית ,כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים
וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים
קומפלט.

יח'

1.00

2.00

 08.01.0096צינור פלסטי שרשורי )ירוק( בקוטר  110מ"מ
מטר

30.00

 08.01.0102מוליך נחושת שזור גלוי להארקה  35ממ"ר
מותקן ישירות בקרקע במקביל לצינורות כולל
חדירה לעמודים.
מטר

40.00

סה"כ  08.01פרק 8.1

תת פרק  08.02פרק 8.2
 08.02.0087כבל נחושת  (XLPE) N2XYבחתך 5X4
ממ"ר
מטר

40.00

 08.02.0165עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  7מ',
בקטרים " 3"/4"/6מצינורות פלדה מגולבנים
באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים
עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד
והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף
העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה
ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם "יובל" תוצרת
"געש אורות"" /פ.ל.ה .הנרט דופלקס במפעל
היצרן.
יח'

2.00

להעברה בתת פרק 08.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :פיתוח והסרת מפגעים 002/...

מועצה מקומית מעליא
06/05/2019
דף מס'002 :

בית עלמין
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.02.0593זרוע "עיט גדול" כנ"ל אך כפולה מק"ט
 52542401או  52522401או ש"ע מאושר.
יח'

2.00

סה"כ  08.02פרק 8.2

תת פרק  08.03פרק 8.3
 08.03.0003חפירת תעלה לכבלים בעומק  90ס"מ וברוחב
 40ס"מ
מטר
 08.03.0012פנס לתאורה דקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע
בתנור , IP65כיסוי זכוכית מחוסמת עם מתאם
להתקנה בראש עמוד או בזרוע ,דגם H.P.S
 TRILOGA 2 70-400Wמתוצרת AEC
יוניברס כולל נורת נל"ג עד  250וט ציוד
הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן בגוף
הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים
ועד לפנס קומפלט.

יח'

30.00

2.00

סה"כ  08.03פרק 8.3

סה"כ  08פרק 8
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :פיתוח והסרת מפגעים 003/...

מועצה מקומית מעליא
06/05/2019
דף מס'003 :

בית עלמין
תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  40פרק 40
תת פרק  40.06פרק 40.6
בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את עבודות
העפר ליסוד ולקיר  ,את המילוי החוזר  ,היסוד
 ,הקיר  ,התפרים  ,הנקזים וכל הנדרש לביצוע
מושלם של הקיר.

 40.06.0040קירות תומכים )כובד( מורכבים מאבן לפי
בחירת המועצה מצד אחד וגב בטון  .מאבן לפי
בחירת המועצה לפי פרט  .סוג הבטון ב. 20-
כולל :יסוד ,עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות
,מילוי גרנולרי בגב הקיר ,נקזים,קשירת
האבנים ,כל עב' החפירה הדרושות וכל יתר
העבודות לצורך ביצוע הקיר ,כמפורט בתכנית

מ"ק

400.00

 40.06.0120קיר גדר "ניקיון" בעובי כולל של  40ס"מ .מאבן
לפי בחירת המועצה מצד אחד וגב בטון  .האבן
בעיבוד טלטיש מסותתת בנדבכים כולל כיחול
 .סוג הבטון ב .20-המחיר כולל חפירה ליסוד
הקיר ויציקת היסוד  ,ציפוי דו פנים עד  25ס"מ
בצד השני ,נדבך מבטון עם פאזות,גובה הקיר
עד  120ס"מ ויימדד גובה הקיר לחישוב
מהיסוד ויכלול א ולא לפי מ"ר .
מטר

52.00

סה"כ  40.06פרק 40.6

סה"כ  40פרק 40
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :פיתוח והסרת מפגעים 004/...

מועצה מקומית מעליא
06/05/2019
דף מס'004 :

בית עלמין
תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  41פרק 41
תת פרק  41.01פרק 41.1
 .1כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר
ב"מפרט כללי לעבודות בנין" )"האוגדן
הכחול"( ,כולל אופני המדידה ,אלא אם צוין
אחרת בסעיף .בסעיפים שאינם נכללים
במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו ,יש
להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.
גודל שתילים  -מבוסס על המלצות ועדת
השתלנות להגדרת סטנדרטים )"תקנים"(
לשתילי גננות ונוי
.4כל החומרים כוללים חומר  +עבודה  +רווח
ונקובים בשקלים חדשים )ללא מע"מ(.

 41.01.0060אדמה מתאימה לגינון מפוזרת בשכבות בעובי
 20-30ס"מ בכמות מעל  10.0מ"ק
מ"ק

80.00

סה"כ  41.01פרק 41.1

סה"כ  41פרק 41
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :פיתוח והסרת מפגעים 005/...

מועצה מקומית מעליא
06/05/2019
דף מס'005 :

בית עלמין
תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  44פרק 44
תת פרק  44.01פרק 44.1
 .1כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר
ב"מפרט כללי לעבודות בנין" )"האוגדן
הכחול"( ,כולל אופני המדידה ,אלא אם צוין
אחרת בסעיף .למרות שאין פרק  44ב"אוגדן
הכחול" מחייבים שאר הפרקים שבאוגדן את
הסעיפים שבפרק זה )במידה ומתאימים(.
בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או
מנוגדים לנאמר בו ,יש להשתמש רק במקרים
ש ל דר י
.2הגלוון הינו לאחר ייצור ,בטבילה באבץ חם.

 44.01.0240גדר )מעקה( בגובה  1.1מ' כדוגמת דגם ק.אונו
או הולנדי או כנרת תוצרת גדרות אורלי או
ש"ע  .המחיר כולל כל החומרים ו/או האביזרים
עד גמר מושלם .
מטר

52.00

סה"כ  44.01פרק 44.1

סה"כ  44פרק 44
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :פיתוח והסרת מפגעים 006/...

מועצה מקומית מעליא

מכרז )ריכוז(
בית עלמין

06/05/2019
דף מס'006 :

סה"כ
פרק  08פרק 8
תת פרק  08.01פרק 8.1
תת פרק  08.02פרק 8.2
תת פרק  08.03פרק 8.3
סה"כ  08פרק 8
פרק  40פרק 40
תת פרק  40.06פרק 40.6
סה"כ  40פרק 40
פרק  41פרק 41
תת פרק  41.01פרק 41.1
סה"כ  41פרק 41
פרק  44פרק 44
תת פרק  44.01פרק 44.1
סה"כ  44פרק 44

סה"כ
סה"כ כללי
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

____________
תאריך
קובץ :פיתוח והסרת מפגעים

