ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:

כתב כמויות

24/12/2019
דף מס'001 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  051פרק 51
תת פרק  051.01פרק 51.1
מחירי ע"ע )לרבות חישוף ופירוקים( כוללים
הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר
שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות
ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור
המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן.
מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות
אספלט מצעים ומילוי מובא מסוגים שונים
כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.
מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק
למרחק כלשהו שיידרש.
איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם
באחריות הקבלן ,לרבות סגירת או שינוי מיקום
אתרי הפינוי במהלך העבודות.
תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג
שהוא במטמנה  50-90ש"ח/מ"ק להחלטת
המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים.
לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר
ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות
המקומית.
פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון ,ניפוי
והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים
ואבנים ,לרבות עבודת ידיים אם נדרש ,עירום
הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר
וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי .המדידה
והתשלום במ"ק.
שטח מוגבל -הגדרה :שטח עד  200מ"ר או
שרוחב השטח קטן מ  4מטר ו/או אופן הידוק
עפ"י דרישה מיוחדת .
בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר
הכחול הכוונה למהדורה העדכנית ליום פרסום
המכרז.
 051.01.0025חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי
פסולת ,פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות
פינוי וסילוק.

מ "ר

12000.00

3.70

44,400.00

 051.01.0030כריתה ו/או עקירה של עצים ,לרבות שורשים
כולל פינוי וסילוק.

יח'

165.00

216.00

35,640.00

להעברה בתת פרק 1.051.01
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

80,040.00
קובץ002/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'002 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
80,040.00

 051.01.0040כריתה ו/או עקירה של גדמי עצים ,לרבות
שורשים כולל פינוי וסילוק.

יח'

10.00

141.00

1,410.00

 051.01.0090פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל
סילוק הפסולת מהשטח.

מ "ר

50.00

124.10

6,205.00

 051.01.0445פירוק זהיר והעתקה של גדר רשת בגובה עד
 2.0מ' ךשימוש חוזר לרבות כל הרכיבים
והעמודים ,השלמת חומר ותיקונים ככל
שנדרש להשלמת הגדר בתוואי החדש
ואחסונה הזמני במידת הצורך.

מטר

100.00

79.20

סה"כ  051.01פרק 51.1

7,920.00
95,575.00

תת פרק  051.02פרק 51.2
 051.02.0005חפירה/חציבה ופינוי פסולת מסוגים שונים
)לרבותצמחיה( לאתר שפיכה מאושר כולל
אגרות הטמנה לכל מרחק שיידרש לאחר ניפוי
ומיון החומר ו/או סילוק פסולת )של אחרים( אל
אתר הטמנה מורשה מחוץ לגבולות הרשות
לרבות חפירה ,העמסה ,הובלה ואגרות
למיניהם ,ביצוע עפ"י הוראה בכתב מהמפקח
ולאחר חישוב הכמויות עפ"י מדידת מודד
מוסמך טרם הביצוע  .על הקבלן להציג
תעודות של אתר הסילוק המוכיחות את כמויות
החומר שמוחזר/סולק לרבות פרטי ההובלות
וחשבוניות המוכיחות את התשלום.

מ"ק

 051.02.0154חפירת גישוש זהירה לאיתור תשתיות תת"ק
בכל סוגי קרקע הכוללת כלי צמ"ה ,עבודת
ידיים במידת הצורך ,לעומק עד  1.5מ' מדידת
התשתיות הקויות )רום ומיקום( ע"י מודד
מוסמך ,וסימון בשטח.

מטר

סה"כ  051.02פרק 51.2

סה"כ  051פרק 51
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

1500.00

750.00

50.00

200.00

75,000.00

150,000.00
225,000.00

320,575.00
קובץ003/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'003 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  057פרק 57
תת פרק  057.01פרק 57.1
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע
כוללים את כל מלאכת ההטמנה כולל עבודות
החפירה ו/או החציבה ,מילוי חוזר סימון וכו'.
לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפתהחול של
הצנרת לפי דרישת המתכנן.
שימוש ב  CLSMלצורך מילוי חוזר לקווי מים
ו/או ביוב יהיה אך ורק באישור המתכנן
והפיקוח ובכתב בלבד
המשך לסעיף הקודם :שרותי שדה ,כל
הבדיקות והכנות והסידורים לביצוע הבדיקות
בהתאם לפרוגרמה לבדיקות ,ריפוד ועטיפת
חול ,סרט סימון עם כיתוב מים ,מילוי חוזר
ע"פ הפרט הסטנדרטי ,הידוק שכבות ,כל
הספחים כגון קשתות ,הסתעפויות,מעבירים
וכו' וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57
במפרט הכללי.
מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק
לכל מרחק ומקום מאושר כחוק של פסולת,
עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק .למען הסר
ספק מודגש שלא יהיה תוספת או שינוי במחיר
יחידה בכל סעיף שצויין בו "בכל עומק" מכל
סיבה שתהיה כגון שינוי בעומקים ,שינוי
בתוואי וכו' .יש לקחת זאת במסגרת הצעה
למכרז.
מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל
התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים
הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם
לרבות תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע
מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת
קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים
קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על
כללי בטיחות ויציבותם.
המשך לסעיף קודם :על הקבלן לקבל אישור
מראש על יצרן הצנרת בהתאם לחלופה
המאושרת ,הן לגבי מתן שרות השדה וכתב
האחריות של יצרן על כל המערכת זאת בטרם
הזמנת צנרת והנחתם.

להעברה בתת פרק 1.057.01
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

קובץ004/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'004 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם
ביצוע באישור הפיקוח תוך רישום ביומן,לפני
הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום
בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן
לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין רישום
ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה
בוצעה
תאי אביזרים יהיו לפי הפרט הסטנדרטי.
מודגש שמחיר תא אביזרים כולל חפירה ו\או
חציבה בכלים מכניים או בידיים ,פתיחת כביש
אספלט בניסור או מדרכה במקומות שיש,מילוי
חוזר מהודק בשכבות עד למבנה
הכביש\מדרכה לפי הפרט ושיחזור מבנה
הכביש\מדרכה במקרה של פתיחת כביש.
מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון
ומחייבים קיצור שעות העבודה ביום ,אבטחה
מוגברת וכו'.
 057.01.0538קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "16
עובי דופן " 5/32לרבות השחלת הצינור ,סנדלי
סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי
סה"כ  057.01פרק 57.1

מטר

50.00

443.50

22,175.00
22,175.00

תת פרק  057.02פרק 57.2
אספקה והנחת קווי ביוב מכל סוג כוללים
חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/או חציבה
ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים
עם מכשולים על ותת קרקעיים ,עבודה
בסמיכות לתשתיות ,חציית תשתיות מעל
ומתחת ,תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח
של אותם גופים או רשויות
עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק
שהוא .תינתן תוספת בגובה  %15למחיר
היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל
באישור בכתב של יועץ הביסוס של משהב"ש.
המשך לסעיף הקודם :שרותי שדה ,כל
הבדיקות והכנות והסידורים לביצוע הבדיקות
בהתאם לפרוגרמה לבדיקות ,ריפוד ועטיפת
חול ,סרט סימון עם כיתוב ביוב ,מילוי חוזרע"פ
הפרט הסטנדרטי ,הידוק שכבות ,כל הספחים
וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57
במפרט הכללי
להעברה בתת פרק 1.057.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

קובץ005/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'005 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

תאי בקרה יהיו לפי הפרט הסטנדרטי .מודגש
שמחיר תאי בקרה כולל חפירה ו/או חציבה
בכלים מכניים ו/וא בידיים  ,מילוי חוזר עד
למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש
במקרה של פתיחת כביש/מדרכה ,שלבי ירידה
ו/או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים ומשטחי
מנוחה לרבות מחברי שוחה
בתוספת לסעיף )אופני המדידה( במקרה של
הנחת קו ביוב בכביש קיים ההגדרה "מפני
הקרקע" היא מפני האספלט
מודגש שלא יהיו כפל בתשלומים לקבלן בכל
הנוגע להתחבריות או ביטול חיבורי ביויב בתא
בקרה קיים ,התשלום יהיה פעם אחד בלבד
לתא ללא קשר למספר הכניסות או יציאות
שמתווספות או מתבטלות לכן במקרה של
הוספת חיבורים וביטול חיבורים באותו תא
ישולם התחברות אחד בלבד ע"פ הקוטר
הגדול ביותר.
בהמשך לסעיף הקודם "כפל בתשלומים"-
במקרה של תא בקרה על קו ביוב קיים מעבר
לתוספת בגין תא על קו ביוב לא ישולם שום
התחברות לתא.
מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק
לכל מרחק ולמקום מאושר כחוק של פסולת,
עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק
מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל
התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים
הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם
לרבות תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע
מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת
קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים
קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על
כללי בטיחות ויציבותם.
על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם
ביצוע באישור הפיקוח תוך רישום ביומן,לפני
הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום
בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן
לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין רישום
ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה
בוצעה

להעברה בתת פרק 1.057.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

קובץ006/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'006 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון
המחייבים קיצור שעות העבודה ביום ,אבטחה
מוגברת וכו'.
צינורות P.V.C
 057.02.0078צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.76-ועד  2.25מ'

מטר

 057.02.0080צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.26-ועד  2.75מ'

מטר

 057.02.0096צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 250מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.76-ועד  2.25מ'

מטר

 057.02.0098צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 250מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.26-ועד  2.75מ'

מטר

 057.02.0100צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 250מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.76-ועד  3.25מ'

מטר

 057.02.0118צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 315מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.76-ועד  3.25מ'

מטר

 057.02.0120צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 315מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 3.26-ועד  3.75מ'

מטר

 057.02.0122צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 315מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 3.76-ועד  4.25מ'

מטר

 057.02.0124צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 315מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 4.26-ועד  4.75מ'

מטר

 057.02.0289צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000
פסקל ,דרג  16אטמ' בקוטר  600מ"מ ובעומק
עד  1.25מ'

מטר

להעברה בתת פרק 1.057.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

50.00

40.00

40.00

60.00

170.00

500.00

50.00

55.00

55.00

65.00

159.30

177.80

193.60

218.20

231.40

335.30

354.60

381.90

407.40

745.00

7,965.00

7,112.00

7,744.00

13,092.00

39,338.00

167,650.00

17,730.00

21,004.50

22,407.00

48,425.00

352,467.50
קובץ007/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'007 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 057.02.0311פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת
מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה
לצורך הנחנת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק
ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני
הפתיחה לרבות שחזור המבנה

סך הכל
352,467.50

מטר

180.00

97.70

17,586.00

שוחות בקרה לביוב
תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית
מיוצרת ביציקה מונוליטית
מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה
בכלים מכנים ו/או בידיים ,מילוי חוזר עד
למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש
במקרה של פתיחת כביש/מדרכה לרבות
שלביירידה או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים
ו/או משטחי מנוחה ומחבר שוחה
 057.02.0327תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 1.76-ועד  2.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון דוגמת דגם "כרמל  "33או כרמל B125
 "55עם פתח בקוטר  60ס"מ תוצרת "ולפמן"
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ
ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם
הרשות/תאגיד ,שם המערכת וכו'.

יח'

 057.02.0328תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 2.26-ועד  2.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון דוגמת דגם "כרמל  "33או "כרמלB125
 "55עם פתח בקוטר  60ס"מ תוצרת "ולפמן"
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ
ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם
הרשות/תאגיד ,שם המערכת וכו'.

יח'

 057.02.0330תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ
ובעומק מ 2.76-ועד  3.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון דוגמת דגם "כרמל  "33או "כרמל B125
 "55עם פתח בקוטר  60ס"מ תוצרת "ולפמן"
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ
ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם
הרשות/תאגיד ,שם המערכת וכו'.

יח'

להעברה בתת פרק 1.057.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

5.00

6.00

11.00

3,905.40

4,216.10

4,615.60

19,527.00

25,296.60

50,771.60

465,648.70
קובץ008/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'008 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
465,648.70

 057.02.0331תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ
ובעומק מ 3.26-ועד  3.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון דוגמת דגם "כרמל  "33או "כרמל B125
 "55עם פתח בקוטר  60ס"מ תוצרת "ולפמן"
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ
ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם
הרשות/תאגיד ,שם המערכת וכו'.

יח'

 057.02.0335תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ
ובעומק מ 3.76-ועד  4.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון דוגמת דגם "כרמל  "33או "כרמל B125
 "55עם פתח בקוטר  60ס"מ תוצרת "ולפמן"
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ
ובתיאום עם רשות\תאגיד שיכלול סמל,שם
הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

יח'

1.00

1.00

5,059.10

5,059.10

7,766.00

7,766.00

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 350ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב .קוטר
 60ס"מ ממין  40) 400Dטון( ,שלבי
דריכה/סולםוכל האביזרים ,המשך בסעיף
57.002.0424
 057.02.0424המשך מסעיף  - 57.002.0422לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה
של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג " "-910Fאו
" "910CSואטימה בין חוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  4.25מ' ועד  4.75מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

 057.02.0432המשך מסעיף  - 57.002.0422לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה
של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג " "-910Fאו
" "910CSואטימה בין חוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  5.25מ' ועד  5.75מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

1.00

1.00

48,700.00

56,800.00

48,700.00

56,800.00

 057.02.0442תוספת לשוחות בקרה עגולות טרומיות מבטון
בקוטר פנימי  350ס"מ עבור משטחי
ביניים/משטחי מנוחה )פודסטים( ,מעקה
מפלב"מ תמדד בנפרד

יח'

20.00

5,500.00

110,000.00

 057.02.0444תוספת לתא בקרה עבור מעקה מפלב"מ 316
בגובה  1.1מ'

קומפ'

20.00

1,740.00

34,800.00

להעברה בתת פרק 1.057.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

728,773.80
קובץ009/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'009 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

728,773.80

 057.02.0478תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  100ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון דוגמת
דגם כרמל  33או כרמל  55תוצרת ולפמן או
ש"י עם סגר יציקת ברזל

יח'

 057.02.0480תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  125ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון דוגמת
דגם כרמל  33או כרמל  55תוצרת ולפמן או
ש"י עם סגר יציקת ברזל

יח'

 057.02.0482תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  150ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון דוגמת
דגם כרמל  33או כרמל  55תוצרת ולפמן או
ש"י עם סגר יציקת ברזל

יח'

 057.02.0484תוספת לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק
עבור מילוי מטר עליון אחרון עד למדרכה\כביש
ב  CLSMלפי הפרט הסטנדרטי.

יח'

 057.02.0486תוספת ,מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש
ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים
משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת תא
בקרה בקוטר  100ס"מ ובכל עומק
ותיקונםלאחר הנחת התא לרבות שחזור
המבנה כביש ו/או מדרכה.

יח'

 057.02.0490תוספת מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש
ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים
משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת תא
בקרה בקוטר  150ס"מ ובכל עומק ותיקונם
לאחר הנחת התא לרבות שחזור המבנה כביש
ו/או מדרכה.

יח'

 057.02.0510חיבור קו ביוב חדש בקוטר  200מ"מ לתא
בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי
התא הקיים אם ידרש ,כל הדרוש להפסקה
זמנית של הזרמת ביוב ,עבודה בשעות לא
שגרתיות ,בצוע קדח ,מחבר איטביב או ש"ע ,
סידור המתעלים ) עיבוד( ומילוי חוזר לפי פרט
הסטנדרטי לתא בקרה.

יח'

 057.02.0522תוספת לחיבור לתא בקרה קיים עבור מילוי
חוזר ב  CLSMשל מטר העליון עד למבנה
הכביש ואו המדרכה בהתאם לפרט הסטנדרטי
לתא בקרה

יח'

להעברה בתת פרק 1.057.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

סך הכל

11.00

12.00

1.00

8.00

5.00

1.00

3.00

3.00

727.80

727.80

1,499.50

528.00

106.50

230.60

887.90

237.60

8,005.80

8,733.60

1,499.50

4,224.00

532.50

230.60

2,663.70

712.80

755,376.30
קובץ010/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'010 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 057.02.0524תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל
קוטר ובכל עומק על קו ביוב קיים ובכל קוטר
ובכל עומק לרבות כל הנדרש להתקנת מחברי
שוחה בכל הכניסות ויציאות ,כל הנדררש
להפסקה זמנית זרימת הביוב ,עבודה בשעות
לא שגרתיות ,סידור המתעלים )עיבוד( הכל
בהתאם לפרט סטנדרטי לתא בקרה.

סך הכל
755,376.30

יח'

3.00

3,276.30

1,092.10

הכנות לחיבור קווי ביוב )כולל עמוד סימון(
 057.02.0532הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי
 SN8לפי ת"י  884בקוטר  200מ"מ ובכל
עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי
סי ,מעבר דרך או מתחת לקיר בטון\גדר וכל
ההכנות והסידורים לצילום וידאו

מטר

 057.02.0901תוספת לסעיף  57.2.289עבור השחלת
הצינור בתוך שרוול פלדה חדש שהותקן
בדחיקה לרבות סנדלי סמך ואיטום הקצוות

מטר

 057.02.0902המשך מסעיף  - 57.002.0422לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה
של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג " "-910Fאו
" "910CSואטימה בין חוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  6.75מ' ועד  7.25מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

 057.02.0903המשך מסעיף  - 57.002.0422לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה
של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג " "-910Fאו
" "910CSואטימה בין חוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  8.25מ' ועד  8.75מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

 057.02.0904המשך מסעיף  - 57.002.0422לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה
של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג " "-910Fאו
" "910CSואטימה בין חוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  9.75מ' ועד  10.25מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

להעברה בתת פרק 1.057.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

30.00

65.00

1.00

1.00

4.00

5,703.00

190.10

71,500.00

1,100.00

72,000.00

89,000.00

72,000.00

89,000.00

428,000.00 107,000.00

1,424,855.60
קובץ011/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'011 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

1,424,855.60

 057.02.0905המשך מסעיף  - 57.002.0422לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה
של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג " "-910Fאו
" "910CSואטימה בין חוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  10.25מ' ועד  10.75מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

113,000.00 113,000.00

 057.02.0906המשך מסעיף  - 57.002.0422לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה
של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג " "-910Fאו
" "910CSואטימה בין חוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  10.75מ' ועד  11.25מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

 057.02.0907המשך מסעיף  - 57.002.0422לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה
של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג " "-910Fאו
" "910CSואטימה בין חוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  11.25מ' ועד  11.75מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

 057.02.0908המשך מסעיף  - 57.002.0422לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה
של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג " "-910Fאו
" "910CSואטימה בין חוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  11.75מ' ועד  12.25מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

 057.02.0909המשך מסעיף  - 57.002.0422לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה
של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג " "-910Fאו
" "910CSואטימה בין חוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  12.25מ' ועד  12.75מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

סה"כ  057.02פרק 57.2

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

121,000.00 121,000.00

132,000.00 132,000.00

145,000.00 145,000.00

156,000.00 156,000.00
2,091,855.60

קובץ012/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'012 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  057.09פרק 57.9
על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם
ביצוע באישור הפיקוח תוך רישום ביומן ,לפני
הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ,תשלום
בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן
לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין רישום
ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה
בוצעה
מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק
לכל מרחק ולמקום מאושר כחוק של פסולת,
עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק
מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים את כל
התיאומים הדרושים לקבלת כל האישורים
והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות
בשלמותם לרבות ביצוע בפועל של כל הסדרי
התנועה הדרושים בזמן הביצוע עם כל הכרוך
ומשתמע מכך.
מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים כל
מרכיבי הביטחון ומחייבים קיצור שעות עבודה
ביום ,אבטחה מוגברת וכו'.
 057.09.0070ביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק  ,מילוי ב
 CLSMמתחתית התא ועד למבנה
הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא ,פירוק
חוליות ,תקרה והמכסה או כל חלק אחר וסילוק
הפסולתלכל מרחק למקום מאושר כחוק.
)במידה ויידרש ,הסעיף כולל פירוק התא
במלואו לרבות התחתית מילוי החלל וסילוק
כפי שצויין לעיל(.

יח'

 057.09.0170פירוק בקטעים של צינור מכל סוג ,בכל קוטר
ובכל עומק לרבות סילוק החומר לכל מרחק
ולמקום מאושר כחלוק ו\או לפי הוראה אחרת
של רשות \תאגיד )הביצוע והתשלום מותנה
בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן
עבודה(.

מטר

 057.09.0230ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר "24"-28
לרבות שרוול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי
דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע
לרבות התארגנות ,חפירת בור ,כל הציוד,
עבודה וחומרים הדרושים ,תיאום עם כל גורם,
הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט
החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע
מושלם של הקידוח והנחת הקו

מטר

להעברה בתת פרק 1.057.09
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

12.00

150.00

980.00

843.00

62.50

2,396.20

10,116.00

9,375.00

2,348,276.00

2,367,767.00
קובץ013/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'013 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

2,367,767.00

 057.09.0901תוספת לסעיף  57.9.230עבור ביצוע דחיקה
בשיטת  MTעם צינור בטון בקוטר  50ס"מ
פנים )קוטר חוץ  66ס"מ( ועל פי הנחיות
המפרט המיוחד

מטר

 057.09.0902תוספת לסעיף  57.9.230עבור ביצוע דחיקה
בשיטת  MTעם צינור פלדה בקוטר " 24ועל
פי הנחיות המפרט המיוחד

מטר

 057.09.0951אספקה והתקנה בשלמות של מיכל שיקוע
מבטון מזוין דוגמת דגם ST-15000-NPW
של חברת "וולפמן" או שווה איכות לרבות צבע
אפוקסי פנים ,תקרות 3 ,מכסים ,חוליות
הגבהה .מידות חוץ  -אורך  7.30מ' ,גובה
 2.28מ' ,רוחב  1.95מ'.

קומפ'

סה"כ  057.09פרק 57.9

סה"כ  057פרק 57
סה"כ מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

סך הכל

915.00

65.00

1.00

4,500.00

3,200.00

4,117,500.00

208,000.00

100,000.00 100,000.00
6,793,267.00

8,907,297.60
9,227,872.60
קובץ014/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'014 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  008עבודות חשמל
תת פרק  008.00כללי
כ ל לי
הקבלן יספק יתקין ויבצע את כל המפורט להלן
כולל כל חומרי העזר הדרושים להשלמת
הביצוע כמפורט קומפלט ,אלא אם צוין אחרת
במפורש
סה"כ  008.00כללי

תת פרק  008.01לוח חשמל ראשי
 008.01.0010לוח פוליאסטר משורין מטיב מעולה IP55
להתקנה חיצונית ,דוגמת  FGIמודולרי ברוחב
ובגובה מתאים להתקנה על משטח בטון
)חיבור הלוחות ייעשה ע"י היצרן תו"כ שמירה
על רמת האטימות הנדרשת( ,הלוח מתוצרת
ארקו-ענבר או שו"ע מאושר ,כולל גגון ,דלת
אטומה עם ידית וסידור נעילה ע"י מנעול תליה
או צילנדר בהתאם לדרישות התאגיד ,כל ארון
עם דלת כפולה )פנימית וחיצונית( הדלת
הפנימית להתקנת ציוד כמפורט ,הלוח כולל
פלטת פח פנימית להתקנת התיבות והציוד,
חיזוקים ,פס השואת פוטנציאלים משני ,כולל
מקום שמור לתוספת של  %30ציוד בעתיד,
כמפורט קומפלט

יח'

 008.01.0020מאמתי"ם זרם נומינלי עד  3X63Aתחום
כנדרש כושר ניתוק  25KAמצויידים בהגנה
תרמית ומגנטית מתכוונת

יח'

3.00

2.00

10,000.00

790.00

30,000.00

1,580.00

 008.01.0030מאמתי"ם זרם נומינלי עד  3X80Aתחום
כנדרש כושר ניתוק  25KAמצויידים בהגנה
תרמית ומגנטית מתכוונת

יח'

2.00

925.00

1,850.00

 008.01.0040מפסיקי זרם מחליפים  4קוטבים לזרם עד
 100אמפר,מתח  400וולט 3,מצבים

יח'

1.00

400.00

400.00

 008.01.0050בלוק מגעי עזר למאמ"ת בגודל כלשהוא

יח'

5.00

210.00

1,050.00

 008.01.0060סליל הפסקה למאמ"ת בגודל כלשהוא

יח'

1.00

170.00

170.00

 008.01.0070תוספת מחיר למנתק הספק עבור ידית
סיבובית לנעילה

יח'

להעברה בתת פרק 2.008.01
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

1.00

250.00

250.00

35,300.00
קובץ015/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'015 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
35,300.00

 008.01.0080מנתק מעגל אוטומטי בגודל עד  6אמפר ,בעל
הגנה מגנטית מיידית ,הגנה טרמית ליתרת
זרם ניתנת לכיוון בתחומים שונים כנדרש,
מטיפוס מגביל זרם קצר ,כמפורט קומפלט

יח'

1.00

250.00

250.00

 008.01.0090מנתק מעגל אוטומטי כנ"ל בגודל  10או  16או
 25אמפר ,כמפורט קומפלט

יח'

2.00

260.00

520.00

 008.01.0100בלוק מגעי עזר למנתק מעגל אוטומטי )שני
מגעים( ,עבורו שולם בסעיפים קודמים,
כמפורט קומפלט

יח'

3.00

55.00

165.00

 008.01.0110מא"ז  1קוטבים לזרם נומינלי עד  25אמפר1 ,
קוטבים מוגנים כושר ניתוק  10קילואמפר

יח'

12.00

45.00

540.00

 008.01.0120מא"ז  2קוטבים לזרם נומינלי עד  25אמפר1 ,
קוטבים מוגנים כושר ניתוק  10קילואמפר

יח'

6.00

92.00

552.00

 008.01.0130מא"ז  3קוטבים לזרם נומינלי עד  25אמפר 3
קוטבים מוגנים כושר ניתוק  10קילואמפר

יח'

 008.01.0140מא"ז  3קוטבים לזרם נומינלי מ 32-עד 50
אמפר  3קוטבים מוגנים כושר ניתוק 10
קילואמפר

יח'

5.00

2.00

190.00

270.00

950.00

540.00

 008.01.0150תוספת למחיר היחידה של אחד המא"זים
עבורו שולם בסעיף קודם ,בעבור בלוק מגעי
עזר )פתוח+סגור( ,התקן נעילה כמפורט
קומפלט

יח'

3.00

65.00

195.00

 008.01.0160מפסק פיקוד דמוי מא"ז להתקנה על פס דין
 2X20אמפר

יח'

3.00

65.00

195.00

 008.01.0170ממסרי פחת  4קטבים לז"נ  40אמפר ,רגישות
 30מיליאמפר TYPE A

יח'

1.00

315.00

315.00

 008.01.0180מפסקים בוררים חד קוטביים  3מצבים 16
אמפר

יח'

2.00

60.00

120.00

 008.01.0190מפסקים בוררים דו-קוטביים  3מצבים 16
אמפר

יח'

 008.01.0200מגען להספק  5.5כ'ס בתנאים 1) -3.A.C
מיליון פעולות( לפחות תלת פזי כולל מגעי עזר
כנדרש וסליל למתח עבודה כמצוין כמפורט
קומפלט

יח'

להעברה בתת פרק 2.008.01
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

2.00

1.00

80.00

150.00

160.00

150.00

39,952.00
קובץ016/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'016 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

39,952.00

 008.01.0210מגען להספק  40כ"ס בתנאים 1) -3.A.C
מיליון פעולות( לפחות תלת פזי כולל מגעי עזר
כנדרש וסליל למתח עבודה כמצוין

יח'

 008.01.0220מגען לזרם  3X25Aבתנאים  1) -1.A.Cמיליון
פעולות ( כולל מגעי עזר כנדרש ,סליל למתח
כמצויין ,כמפורט קומפלט

יח'

 008.01.0230מגען תלת פזי ,לקבל  7.5קוא'ר )ללא נגדי
טעינה( ) 1מליון פעולות( ,כולל מגעי עזר
כנדרש וסליל למתח כמצויין כמפורט קומפלט

יח'

 008.01.0240מערכת נגדים לפריקה מהירה של הקבלים
עבורם משולם בסעיף קודם מחוברים על מגעי
העזר של המגען עבורו משולם קודם כמפורט
קומפלט

יח'

 008.01.0250קבלים  5קוא"ר 3 ,פאזות 50 ,הרץ  440וולט
לרבות נגדי פריקה ומנגנון הגנה מפני
התפוצצות עצמית

יח'

 008.01.0260משנה מהירות  /תדר  ,אלקטרוני ,לעומס קבוע
 30.0 KWועומס משתנה  ,37.0 KWמבנה
 ,IP 20מסנני  RFIבכניסה וביציאה  ,דוגמת
 ,VACON/CXS4או שו"ע מאושר

יח'

 008.01.0270ממסר פיקוד שמונה מגעים  6Aבתנאים
 AC-11למתח כנדרש סוג המגעים כנדרש
כמפורט קומפלט

יח'

 008.01.0280ממסר פיקוד ארבעה מגעים מחליפים  4אמפר
בתנאים  AC-11מבנה לשליפה ,בסיס ,לחצן
הפעלה ,מנוף סגירה מכני ,נורת  ,LEDמתח
כנדרש כמפורט קומפלט

יח'

 008.01.0290ממסרים לחוסר או עודף מתח  230וולט
המגיבים בנפילת או עליית מתח בשיעור של
 %15באחת הפזות ,לרבות  2מגעים לפיקוד
מסוגים שונים 2 ,נורות LED

יח'

 008.01.0300ממסרי השהייה התחלתית או סופית עם
וויסות זמן השהייה לפי דרישה עם  2מגעים
מסוגים שונים  5אמפר למתח  ACעד 230
וולט

יח'

להעברה בתת פרק 2.008.01
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

סך הכל

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

25.00

1.00

4.00

1,360.00

680.00

140.00

140.00

200.00

200.00

125.00

125.00

245.00

245.00

14,175.00

170.00

155.00

475.00

260.00

28,350.00

340.00

3,875.00

475.00

1,040.00

76,102.00
קובץ017/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'017 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
76,102.00

 008.01.0310ממסר השהיה כנ'ל "מהבהב" שני זמנים
נפרדים ניתנים לכוון כ'א לחוד כמפורט
קומפלט

יח'

 008.01.0320ממסר פיקוד טרמיסטורים למתח כנדרש
דוגמת קלקנר מילר  EMT-5או שווה ערך
מאושר ,מותקן ומחווט בלוח כמפורט קומפלט

יח'

 008.01.0330תוספת לסעיף הקודם בעבור דגם עם ריסט
ידני דוגמת מילר  EMT/5/DBאו שווה ערך
מ א ושר

יח'

 008.01.0340תוספת בעבור דגם עם הגנה בפני קצר בקו
הטרמיסטורים דוגמת מילר  EMT-DBKאו
שווה ערך מאושר

יח'

 008.01.0350ממסר בקרת חום ולחות במנוע דוגמת II
 FLYGT- MINICASאו ממסר הגנת מנוע
מסוג דומה שווה ערך מאושר ,מותקן ומחווט
בלוח כמפורט קומפלט

יח'

 008.01.0360ממסר בקרת מוליכות חשמלית באגן השמן
דוגמת  SEAL MONITTORשל מצג בקרה
או שווה ערך מאושר ,מותקן ומחווט בלוח
כמפורט קומפלט

יח'

 008.01.0370ממסר "דגל" עם מגע הפועל במצב תקלה
ומגע הפועל במצב מתח ,החזרה ידנית,
דוגמת  MAUELE RME11או שווה ערך
מאושר ,כמפורט קומפלט

יח'

 008.01.0380ממסר ממשק התראה  230/24VACעם סימון
בחזית דוגמת  ISO-556Bתוצרת  PSKאו
ש ו " ע מ א ושר

יח'

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.00

1.00

210.00

315.00

95.00

175.00

600.00

600.00

735.00

80.00

420.00

630.00

190.00

350.00

1,200.00

1,200.00

735.00

80.00

 008.01.0390שעון זמן אמת )אסטרונומי( דיגיטלי ,למיתוג
תאורה המאפשר הפעלה והפסקת התאורה
לפי זמני היום בהתאם למיקום הגיאוגרפי,
כדוגמת 2) THEBEN TR642TOP2
ערוצים( ,שיווק "גלעוז" או שווה ערך מאושר

יח'

1.00

1,365.00

1,365.00

 008.01.0400מונה שעות עבודה דיגיטלי

יח'

2.00

175.00

350.00

 008.01.0410מד זרם  96X96מ"מ דיוק  %1.0מחוג רגעי,
מחוג שיא ביקוש רבע שעה ,זחלן מתאפס
ידנית ,כמפורט קומפלט

יח'

להעברה בתת פרק 2.008.01
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

2.00

210.00

420.00

83,042.00
קובץ018/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'018 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
83,042.00

 008.01.0420שנאי זרם יצוק אפוקסי להספק  7.5ו'א לזרמים
שונים עד  500/5Aכמפורט קומפלט

יח'

2.00

125.00

250.00

 008.01.0430נורות סימון מולטילד שקועות בלוח לרבות
מכסה מעדשה צבעונית בקוטר  22מ"מ

יח'

25.00

70.00

1,750.00

 008.01.0440לחצן "הפעל" ו/או "נתק" חד קומתי או דו או
תלת קומתי צבעוני בקוטר  22מ"מ

יח'

15.00

65.00

975.00

 008.01.0450לחצן ראש פטריה מסוג לא ננעל

יח'

1.00

115.00

115.00

 008.01.0460שנאים יבשים מבדלים מעל  500ועד 1000
וולטאמפר חד פאזיים  230וולט על  24וולט
 50הרץ

יח'

 008.01.0470שנאי בהספק  50-250VAלמתחים כנדרש
ודרגות מתח כמוראה בתכניות ,כמפורט
קומפלט

יח'

 008.01.0480מפסק פיקוד ,סיבובי פקט 6 ,אמפר בתנאים
 AC-11חד קוטבי חד מצבי עם אפס כמפורט
קומפלט

יח'

1.00

2.00

1.00

890.00

580.00

85.00

890.00

1,160.00

85.00

 008.01.0490מפסק פיקוד סיבובי כנ"ל ,חד קוטבי מחליף
עם או בלי אפס כנדרש ,כמפורט קומפלט

יח'

2.00

100.00

200.00

 008.01.0500מפסק פיקוד סיבובי כנ"ל ,דו קוטבי שני
מצבים+אפס ,כמפורט קומפלט

יח'

2.00

120.00

240.00

 008.01.0510מפסק גבול עם מגע מחליף  1X16Aלהתקנה
בתוך הלוח ,עם זרוע וגלגלת

יח'

2.00

150.00

300.00

 008.01.0520גוף תאורה להארת הלוח מוגן מים עם נורת
 ,13W PLכולל ציוד הדלקה קומפלט

יח'

2.00

180.00

360.00

 008.01.0530מאוורר ללוח חשמל עד  70מ"ק/ש לרבות
תריסי אורור בלוח ומסנן אויר )במידות
 13X13ס"מ לפחות(

יח'

 008.01.0540טרמוסטט מכני בקופסא פלסטית עם רגש
טמפרטורה אינטגרלי ,ווסת לכיוון טמפרטורה
רצויה בתחום  35-20מעלות צלזיוס,עים
מרווח עבודה קבוע של  1.5מעלות צלזיוס
לפחות

יח'

להעברה בתת פרק 2.008.01
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

2.00

2.00

445.00

85.00

890.00

170.00

90,427.00
קובץ019/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'019 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

90,427.00

 008.01.0550מגן מתח יתר  4קוטבי ) 3פאזות  +אפס(
למתח קטימה של  1.35Kvוזרם  20קילואמפר
) . (8/20ההתקן יכיל חיווי לפעולת ההגנות וכן
מגעי עזר כדוגמת חב'  PHOENIXאו
" ,"OBOאו DHEN

יח'

 008.01.0560בתי תקע מוגני מים ,IP55עשויים מחומר
פלסטי קשיח 3X16,אמפר דגם ישראלי ,סוג
ההתקנה שקועים בלוח )התקנה לפנל או דופן
הלוח בעזרת  4ברגים(

יח'

 008.01.0570בתי תקע מוגני מים  IP67עשויים מחומר
פלסטי קשיח לפי תקן 3X16 ,CEE 17
אמפר,סוג התקנה שקועים בלוח ,כדוגמת
Palazzoli

יח'

 008.01.0580בתי תקע מוגני מים  IP67עשויים מחומר
פלסטי קשיח לפי תקן 5X16,CEE 17
אמפר,סוג התקנה שקועים בלוח| ,כדוגמת
Palazzoli

יח'

 008.01.0590אספקה והתקנת מערכת בקרה מדידת מפלס
אולטרסוני הכוללת - :בקר משאבות אולטרסוני
מתקדם משולב בקר מתוכנת ,דוגמת 140
 ZENITHתוצרת  PULSARאו שו"ע
מאושר - .רגש אולטרסוני דוגמת dB25
תוצרת  PULSARאו שו"ע מאושר - .כבל
מסוכך מתאים עפ"י המלצת הספק שלם לכל
אורכו עד ללוח החשמל ישירות - .הרחבת
כרטיס תקשורת  Modbas RS 485למערכת
 ULTRAכולל חיבור ליחידת קצה לשידור
סלולרי ,הכל מותקן ומחובר כולל תכנות
הבקר בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף
 08.29במפרט ,מכוון ומופעל כמופרט
קומפלט )למעט התקנת הרגש עצמו בבור
הרטוב עבורו משולם בסעיף אחר(.

יח'

1.00

 008.01.0600כבל תוכנה מקורי של היצרן ),(PULSAR
עבור שליפת נתונים ממאגר נתונים של בקר
מדגם  ,ZENITH 140כבל מסוג
and lead and set up including instruc
logging softwaremanual, USB convertor
 tion PC Ultralog dataכולל חומרי העזר
יח'
כמפורט

1.00

להעברה בתת פרק 2.008.01
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

סך הכל

1.00

1.00

1.00

1.00

1,220.00

1,220.00

40.00

40.00

150.00

150.00

200.00

200.00

20,500.00

2,000.00

20,500.00

2,000.00

114,537.00
קובץ020/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'020 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
114,537.00

 008.01.0610התקנה וחיווט מושלם בלוח החשמל של מתמר
וצג למד ספיקה/מד לחץ ,מסופק ע"י הקבלן
הראשי ,כולל חומרי העזר כמפורט

יח'

 008.01.0620ממסר  INTRINSICALLY SAFEעבור
אות אנלוגי  (BARRIER) 4-20mAדוגמת
הדגם  KFD2-STC4-EX1תוצרת
 PEPPERL FUCHSאו שווה ערך איכותי
מאושר ,מותקן ומחווט בלוח כמפורט קומפלט

יח'

 008.01.0630ממסר  INTRINSICALLY SAFEעבור
מגעים יבשים ) (BARRIERדוגמת הדגם
 KFD2-SR2-EX2.Wתוצרת
 PEPPERL FUCHSאו שווה ערך איכותי
מאושר ,מותקן ומחווט בלוח כמפורט קומפלט

יח'

1.00

1.00

4.00

200.00

1,650.00

1,200.00

סה"כ  008.01לוח חשמל ראשי

200.00

1,650.00

4,800.00
121,187.00

תת פרק  008.02יחידת קצה לתקשורת
סלולרית
 008.02.0010אספקה והתקנה של יחידת תקשורת
סלולארית הכוללת אבטחת מידע עפ"י התקן
הנדרש ובהתאם להנחיות המזמין ,היחידה
תכלול כניסות ויציאות דיגיטליות/אנלוגיות
בהתאם לנדרש ,תכלול גם ערוצי תקשורת
,Modbus RS485 ,ETHERNET TCP/IP
 RS232או כל ערוץ תקשורת אחר בהתאם
לנדרש ע"י נציגי התאגיד/מועצה ו/או המתכנן,
כולל ספק כח ,מצברי גיבוי ,כרטיס  ,SIMפורק
ספייקים/ברקים ,כולל אנטנה וכבל לאנטנה
באורך הנדרש וכל המתאמים הנדרשים
לחיבור תקשורת למערכת בקרה המרכזית של
התאגיד/מועצה ,כולל כל התוכנות הנדרשות
לצורך איסוף נתונים עפ"י דרישת המזמין
ושידורם למרכז הבקרה הכל מושלם כמפורט
קומפ'
קומפלט.

1.00

7,000.00

7,000.00

 008.02.0020רכישה ואספקה של  SIMM-DATAמתאים
לרשת הסלולרית בשימוש אנשי התחזוקה של
התאגיד כולל גם תשלום חודשי לנ"ל בתקופת
האחריות ) 12חודשים(

קומפ'

1.00

2,000.00

2,000.00

 008.02.0030תשלום חודשי עבור שימוש ב ,SIMM-DATA
לשנה נוספת מעבר לשנת האחריות

קומפ'

1.00

1,200.00

1,200.00

 008.02.0040חיבור וחיווט יחידת בלוח החשמל כמפורט
בתכניות ובהתאם להנחיות נציגי התאגיד

קומפ'

1.00

300.00

300.00

להעברה בתת פרק 2.008.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

10,500.00
קובץ021/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'021 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
10,500.00

 008.02.0050ספק מיוצב 24V ,לזרם ישר מתאים לספק זרם
למעגל אנלוגי לזרם נומינלי  5Aכולל נתיכי
הגנה ,נוריות סימון עבודה ,דוגמת "למדא" או
שו"ע מאושר כמפורט קומפלט

יח'

1.00

1,600.00

1,600.00

 008.02.0060מערכת  3שקעים )(OK3

יח'

1.00

50.00

50.00

 008.02.0070יחידת הגנה נגד ברקים עבור כניסות ויציאות
לבקר המתוכנת ,דוגמת הדגם SRK-H/G
תוצרת  OBOשיווק אמבל ,או שו"ע מאושר

יח'

1.00

250.00

250.00

 008.02.0080שעות עבודה רג'י של מתכנת לביצוע שינויים
ועדכון תכנת הבקר כנדרש

ש "ע

3.00

180.00

540.00
12,940.00

סה"כ  008.02יחידת קצה לתקשורת סלולרית

תת פרק  008.03כבלים ,מוליכים ונקודות
הערה :מחיר הכבל כולל התקנה לקיר ו/או
לתקרה ו/או לקונסטרוקציה ו/או מושחל בצנרת
הגנה ו/או בתעלות כבלים ו/או על סולם כבלים
ו/או בחפירה בקרקע )עבור הצנרת או התעלות
או הסולמות או החפירות בקרקע משולם
בנפרד או יבוצעו במסגרת אחרת ו/או על ידי
אחרים( כמפורט קומפלט
 008.03.0020כבלים מסוג  N2XY/FRבחתך  3X1.5ממ"ר

מטר

20.00

8.00

160.00

 008.03.0030כבלים מסוג  N2XY/FRבחתך  4X1.5ממ"ר

מטר

20.00

9.00

180.00

 008.03.0040כבלים מסוג  N2XY/FRבחתך  5X1.5ממ"ר

מטר

10.00

10.00

100.00

 008.03.0050כבלים מסוג  N2XY/FRבחתך  7X1.5ממ"ר

מטר

150.00

16.00

2,400.00

 008.03.0060כבלים מסוג  N2XY/FRבחתך  10X1.5ממ"ר

מטר

20.00

20.00

400.00

 008.03.0070כבלים מסוג  N2XY/FRבחתך  5X2.5ממ"ר

מטר

40.00

12.00

480.00

 008.03.0080כבלים מסוג  N2XY/FRבחתך  3X6ממ"ר

מטר

10.00

15.00

150.00

 008.03.0090כבלים מסוג  N2XY/FRבחתך  5X25ממ"ר

מטר

150.00

65.00

9,750.00

 008.03.0100סופית "רייכם" או ש"ע מתכווצת בחום מוגנת
מים לכבלים עד  5X16ממ"ר

יח'

2.00

190.00

380.00

 008.03.0110סופית "רייכם" או ש"ע מתכווצת בחום מוגנת
מים לכבלים מ 4X25 -ממ"ר עד  4X70ממ"ר

יח'

2.00

350.00

700.00

להעברה בתת פרק 2.008.03
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

14,700.00
קובץ022/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'022 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
14,700.00

 008.03.0120מוליכי נחושת גלויים בחתך  10ממ"ר

מטר

5.00

11.00

55.00

 008.03.0130מוליכי נחושת גלויים בחתך  16ממ"ר

מטר

20.00

14.00

280.00

 008.03.0140מוליכי נחושת גלויים בחתך  25ממ"ר

מטר

5.00

17.00

85.00

 008.03.0150מוליכי נחושת גלויים בחתך  35ממ"ר

מטר

150.00

19.00

2,850.00

 008.03.0160מוליכי נחושת מבודדי פי.וי.סי .בחתך 25
ממ"ר

מטר

10.00

22.00

220.00

 008.03.0170כבל פיקוד  7X1.0ממ"ר ,גידים גמישים
וממוספרים ,מסוכך ,בידוד  P.V.C.עם ציפוי
תת קרקעי

מטר

 008.03.0180כבל פיקוד  2X2X1.0ממ"ר ,גידים גמישים
וממוספרים ,מסוכך ,בידוד  P.V.C.עם ציפוי
תת קרקעי

מטר

 008.03.0190כבל פיקוד  4X2X1.0ממ"ר ,גידים גמישים
וממוספרים ,מסוכך ,בידוד  P.V.C.עם ציפוי
תת קרקעי

מטר

10.00

30.00

10.00

14.00

17.00

23.00

140.00

510.00

230.00

הערה :כל הנקודות והקווים המפורטים
בהמשך יהיו עשויים כבלים כמצוין ובאורך
כנדרש .בתעלות כבלים ו/או בצנרת הגנה,
כולל צנרת מרירון או מריכף כנדרש )עבור
התעלות והצנרת המתכתית משולם בנפרד(,
כולל אביזרים כמצוין ,הכל מותקן מחובר
ומשולם כמפורט קומפלט
 008.03.0210נק' מושלמת לתא פוטואלקטרי ,בכבל 4X1.5
ממ"ר קו ישיר מלוח החשמל ,כולל תא
פוטואלקטרי להתקנה חיצונית הכל מותקן
ומחובר מושלם כמפורט קומפלט

נק'

 008.03.0220נק' מושלמת לעגורן בכבל 5X2.5 N2XY/FR
ממ"ר קו ישיר מלוח החשמל ,כולל מפסק
 IP65, 3X25Aלקיר כולל חיבור העגורן עצמו,
הל מותקן ומחובר כמפורט קומפלט

נק'

 008.03.0230נק' מושלמת ללחצן הפסקת חרום עשויה כבל
 5X1.5 N2XY/FRישירות מלוח החשמל,
כולל לחצן מתכתי ניפוץ  ,IP65דו קוטבי ,הכל
מותקן מחובר ומושלם ,כמפורט קומפלט

נק'

להעברה בתת פרק 2.008.03
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

1.00

1.00

1.00

400.00

400.00

735.00

400.00

400.00

735.00

20,605.00
קובץ023/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'023 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
20,605.00

 008.03.0240נקודת לחצן חרום בכבל  3 x 1.5ממ"ר וצינור
 25מ"מ כולל לחצן פטריה אדום מותקן בתיבה
מוגנת מים להתקנה תה"ט או עה"ט

יח'

 008.03.0250נק' הכנה להגנת פריצה על
דלתות/חלונות/מכסים/שער כניסה עשויה
צינור כפיף  32מ"מ או מרירון  20מ"מ קוטר
עם חוט משיכה ,ישיר מלוח הגנת פריצה ו/או
לוח חשמל ,הכל מושלם כמפורט קומפלט

נק'

 008.03.0260קו הזנה לשער חשמלי בכבל N2XY/FR
 5X2.5ממ"ר באורך של עד  60מטר ,כולל גם
כבל פיקוד  7X1.5 N2XY/FRממ"ר באורך
כנ"ל ,ישירות מלוח החשמל ,כשהם מושלם
בשרוול גמיש מטיפוס "קוברה" בקוטר  50מ"מ
)עבור השרוול וחפירת התעלה משולם בנפרד
בסעיפים אחרים( כולל חיבור בלוח החשמל
לשער ,כמפורט קומפלט

יח'

1.00

5.00

1.00

220.00

150.00

2,500.00

סה"כ  008.03כבלים ,מוליכים ונקודות

220.00

750.00

2,500.00
24,075.00

תת פרק  008.04תוואים תת קרקעיים
 008.04.0010חפירה ו/או חציבה של תעלה בעומק 1.10
מטר וברוחב כנדרש ,ריפוד בשכבת חול ים
מנופה בעובי  10ס"מ ,הנחת כבלים ו/או
צנרת ,עבורם משולם בנפרד כיוסי בשכבת חול
בעובי דומה ,סרט/סרטי סימון פלסטיים
תיקניים ,לבני מגן ו/או הפרדה ,כיוסי התעלה
בשכבות ,הידוק מלק ,סילוק עודפי קרקע,
כמפורט קומפלט

מטר

 008.04.0020תוספת מחיר לכל  30ס"מ נוספים של עומק
לחפירת ו/או חציבת תעלות לכבלים ברוחב
מעל  40ועד  80ס"מ ,מילוי והידוק בשכבות

מטר

 008.04.0030תאי בקרה טרומיים בקוטר  60ס"מ ובעומק
עד  80ס"מ ,לרבות מכסה  12.5טון מוקף
טבעת פלדה ורצפת חצץ בעובי  5ס"מ

יח'

80.00

10.00

1.00

65.00

16.00

650.00

5,200.00

160.00

650.00

 008.04.0040תאי בקרה טרומיים בקוטר  80ס"מ ובעומק
עד  100ס"מ לרבות מכסה  12.5טון מוקף
טבעת פלדה ורצפת חצץ בעובי  5ס"מ

יח'

2.00

1,730.00

3,460.00

 008.04.0050תוספת מחיר לתאי בקרה טרומיים עבור
מכסה  40טון

יח'

1.00

900.00

900.00

להעברה בתת פרק 2.008.04
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

10,370.00
קובץ024/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'024 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
10,370.00

 008.04.0060קידוח יהלום של מעבר קיר בעובי עד  40ס"מ
מבטון מזויין עבור צינור עשוי פלדה או
פלסטיק בקוטר עד  4אינץ' ,לרבות הצינור.

יח'

 008.04.0070יסודות בטון באדמה ללוחות חשמל ולמטרות
אחרות,בעומק עד  1מ' ,יצוקים מבטון ב,30-
לרבות משטח אקוויפוטנציאלי בעובי  30ס"מ
בטון מזויין מוחלק בהליקופטר ובמרחק של 1
מ' מהחזית ובהיקף של הלוח  ,והכנות
לשרוולים לכבלים בכמות ובקוטר לפי דרישה
)שרוולים יימדדו בנפרד(

מ"ק

3.00

1.00

400.00

840.00

1,200.00

840.00

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה
מבטון מתחת לגומחה ,הצבה וביסוס בהתאם
לתוכניות ,תאום עם חח"י לפי פרט מעודכן
כנדרש ע"י חח"י ,וכולל גם את עבודות העפר,
חפירה ,מילוי והידוק ,חומרי ועבודות העזר
והלוואי ,אספקה ,הובלה ,התקנה ואחריות וכל
העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.
 008.04.0090גומחת בטון מקורה ללוחות חשמל במידות
פנים  150X55ס"מ וגובה  250ס"מ כולל כל
הנדרש

קומפ'

1.00

2,000.00

2,000.00

 008.04.0100צינורות פלסטיים כבדים "כ" "מרירון"בקוטר
 25מ"מ

מטר

10.00

15.00

150.00

 008.04.0110צינורות פלסטיים כפיפים פ"ד בקוטר  25מ"מ

מטר

30.00

9.00

270.00

 008.04.0120צינורות פלסטיים כפיפים פ"ד ,בקוטר  32מ"מ

מטר

30.00

10.00

300.00

 008.04.0130צינורות פלסטיים כפיפים פ"ד ,בקוטר  40מ"מ

מטר

40.00

11.00

440.00

 008.04.0140צינור מתכתי גמיש מפלדה מגולוונת מצופה
בשכבת פי.וי.סי .עבה כבה מאליו ,קוטר ",3/4
קוטר פנימי  16מ"מ ,קוטר חיצוני  21.2מ"מ

מטר

10.00

23.00

230.00

 008.04.0150צינור מתכתי גמיש מפלדה מגולוונת מצופה
בשכבת פי.וי.סי .עבה כבה מאליו ,קוטר ",1
קוטר פנימי  20.8מ"מ ,קוטר חיצוני  26.4מ"מ

מטר

30.00

42.00

1,260.00

 008.04.0160צינורות פלסטיים שרשוריים כבדים "קוברה"
רב שכבתיים בקוטר  50מ"מ

מטר

70.00

16.00

1,120.00

 008.04.0170צינורות פלסטיים שרשוריים כבדים "קוברה"
רב שכבתיים בקוטר  75מ"מ

מטר

להעברה בתת פרק 2.008.04
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

200.00

17.00

3,400.00

21,580.00
קובץ025/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'025 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
21,580.00

 008.04.0180צינורות פלסטיים שרשוריים כבדים "קוברה"
רב שכבתיים בקוטר  110מ"מ

מטר

 008.04.0190צינור פלסטי  50מ"מ קוטר דוגמת
פלסטרו-גבת דגם קו-און דרג (SDR-13.5
-8י.ק.ע( מפרט "בזק"

מטר

100.00

5.00

27.00

13.00

2,700.00

65.00

 008.04.0200צינור פלסטי  75מ"מ קוטר דוגמת
פלסטרו-גבת דגם קו-און דרג (SDR-13.5
-8י.ק.ע( מפרט "בזק"

מטר

5.00

18.00

90.00

 008.04.0210צינורות פלסטיים קשיחים דרג  ,10קוטר
חיצוני  110מ"מ ,עובי דופן  5.3מ"מ

מטר

20.00

25.00

500.00
24,935.00

סה"כ  008.04תוואים תת קרקעיים

תת פרק  008.05תוואים עיליים
 008.05.0010תעלת כבלים מפח ,מחורצת פלב"מ 1.2 316
מ"מ עובי ,במידות  10X10ס"מ ,עם מכסה
מפח כנ"ל מחוזק בברגים ,כולל פניות ,צמתים,
משפכים ,מחיצת הפרדה ,נקודות הארקה
)עבור כבלים משולם בנפרד( וכן זרועות,
תומכים וחיזוקים ,הכול מפרופילי פלב"ם ,316
כמפורט קומפלט

מטר

10.00

250.00

2,500.00

 008.05.0020תעלת כבלים כנ"ל אך  20X10ס"מ ,כמפורט
קומפלט

מטר

10.00

395.00

3,950.00

 008.05.0030תעלת כבלים כנ"ל אך  30X10ס"מ ,כמפורט
קומפלט

מטר

10.00

525.00

5,250.00

 008.05.0040מכסה לתעלת כבלים ברוחב עד  30ס"מ
)עבורה משולם בנפרד( ,עשוי פח פלב"מ 304
כולל פניות ,קשתות ,צמתים ,מותקנת ע"י
ברגי פלבמ וכל יתר החלקים הדרושים
להתקנה מושלמת ,כמפורט קומפלט

מטר

30.00

55.00

1,650.00

 008.05.0050סולם כבלים  20*8ס'מ ,רוחב ,פלב"מ 304
עשוי מפרופילים מכופפים בעובי  2.5מ"מ,
בעל קשיחות גבוהה ,שלבים מרותחים ,כולל:
מחברים ,תמיכות ,זרועות ,קשתות ,פניות,
צמתים ,הכל מקורי דוגמת תוצרת נאור דגם
) NRאך בגובה  8ס"מ( ,או ש"ע מאושר הכל
מותקן כמפורט קומפלט

מטר

5.00

260.00

1,300.00

 008.05.0060תעלות מפלסטיק בחתך  6X6ס"מ בעובי 2.2
מ"מ עם המכסה

מטר

5.00

37.00

185.00

להעברה בתת פרק 2.008.05
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

14,835.00
קובץ026/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'026 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
14,835.00

 008.05.0070צינור פלב"ם  316קוטר " , 3/4מותקן לקיר או
לקונסטרוקציה ,מגן על כבל עבורו משולם
בנפרד כולל קשתות ,מופותף סופיות צינור,
כמפורט קומפלט

מטר

5.00

30.00

150.00

 008.05.0080צינור כנ"ל אך בקוטר " , 1כמפורט קומפלט

מטר

5.00

42.00

210.00

 008.05.0090צינור כנ"ל אך בקוטר "½ ,1כמפורט קומפלט

מטר

5.00

50.00

250.00

 008.05.0100פרופילי פלב"ם  316שונים ,צורתיים,
מעובדים ,מותקנים ,משמשים כתומכים,
זרועות ,חיזוקים ועוד לאביזרים עבורם משולם
בנפרד ,כמפורט קומפלט

ק"ג

 008.05.0110פרופילי ברזל שונים ,צורתיים ,מגולבנים באבץ
חם בטבילה ,מעובדים ,מותקנים ,משמשים
כתומכים ,זרועות ,חיזוקים וכד' לאביזרים
עבורם משולם בנפרד ,כמפורט קומפלט

ק"ג

10.00

10.00

55.00

20.00

סה"כ  008.05תוואים עיליים

550.00

200.00
16,195.00

תת פרק  008.06אביזרים ,מכשירים
ושונות
 008.06.0010חיבור חשמלי בלבד של אביזר פיקוד  5גידים
לכבל קיים או עבורו משולם בנפרד כולל כניסת
כבל פלסטית וצינור מגן שרשורי מתכת עם
מעטה פלסטי ,הפעלה ובדיקות הפיקוד

יח'

 008.06.0020חיבור חשמלי בלבד של אביזר פיקוד  10גידים
כולל כניסת כבל פלסטית וצינור מגן שרשורי
מתכת עם מעטה פלסטי ,הפעלה ובדיקת
הפיקוד

יח'

 008.06.0030חיבור חשמלי של מנוע או קו הזנה ללוח
חשמל בהספק  0-5כ'ס לכבל קיים או עבורו
משולם בנפרד כולל כניסת כבל פלסטית וצינור
מגן שרשורי מתכת עם מעטה פלסטי ,הפעלה
ובדיקת הפיקוד

יח'

 008.06.0040חיבור חשמלי של מנוע או קו הזנה ללוח
חשמל בהספק  21-40כ'ס לכבל קיים או עבורו
משולם בנפרד כולל כניסת כבל פלסטית וצינור
מגן שרשורי מתכת עם מעטה פלסטי ,הפעלה
ובדיקת הפיקוד

יח'

להעברה בתת פרק 2.008.06
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

5.00

3.00

2.00

2.00

100.00

115.00

155.00

275.00

500.00

345.00

310.00

550.00

1,705.00
קובץ027/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'027 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
1,705.00

 008.06.0050התקנה וחיבור מושלם של לוח להזנה,
ליציאות ,להארקות ,לפיקודים ,לוח עד 100
אמפר

יח'

 008.06.0060תוספת לסעיף הקודם בעבור קבלת הלוחות
במפעל היצרן ,העמסה ,הובלה ,פריקה,
הכנסה למקום ההתקנה )הרכבה מכל החלקים
במידה וזה פורק לצורך הובלה ו/או הכנסה
למקום ההתקנה(

יח'

 008.06.0070מפסק בעומס  3X16Aמותקן בתיבה מוגנת
ואטומה  ,IP67מותקן ומחובר כמפורט
קומפלט

יח'

 008.06.0080תיבת לחצנים ,פלסטית ,הכוללת לחצני
הפעלה מוארים ,בתיבה אטומה ומוגנת IP65
הכל מותקן ומחובר כמפורט קומפלט

יח'

1.00

 008.06.0090תיבת ח"ק פלסטית עם תריס קפיצי למא"זים,
דוגמת  Palazzoliהכוללת :א .מא"ז 3X20A
 10KA,יח'  1ב .מא"ז  10KA, 1X16Aיח'  1ג.
ממסר פחת  30MA, 4X25Aיח'  1ד .ח"ק
יח' 2
ישראלי  1X16Aעם מכסה קפיצי,
ה .ח"ק  ,CEE 5X16Aעם מכסה קפיצי יח' 1
יח'
הכל מושלם קומפלט

1.00

 008.06.0100תא פוטואלקטרי  IP55 ,230Vלהתקנה
חיצונית ,מגע  230V-2Aרגישות ניתנת לכוון,
כולל זרוע כדוגמת " "COMMETאו שווה ערך

יח'

1.00

 008.06.0110משואה אדומה מורכבת ע"ג זיז )קונזולה(
מצינור פלדה מגולבן בקוטר " 2ובגובה  4מ',
מחוזק לרצפת הבטון בחיזוקים
קונסטרוקטיביים מתאימים ,כולל כבל הזנה
מתאים כמפורט הכל מותקן ומחובר קומפלט

יח'

1.00

1.00

2.00

1.00

900.00

1,000.00

300.00

175.00

800.00

315.00

700.00

900.00

1,000.00

600.00

175.00

800.00

315.00

700.00

 008.06.0120תיבת הסתעפות אטומה ומוגנת  IP65במידות
 20/15/10ס"מ ,עם מהדקים ,כניסות כבל
אנטיגרון פלסטי ,דרגת אטימות  ,IP67כל
מותקן ומחובר כמפורט קומפלט

יח'

1.00

180.00

180.00

 008.06.0130תיבת הסתעפות כנ"ל אך במידות 35/20/15
ס"מ כמפורט קומפלט

יח'

1.00

250.00

250.00

להעברה בתת פרק 2.008.06
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

6,625.00
קובץ028/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'028 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

6,625.00

 008.06.0140התקנה וחיבור של מצופי פיקוד עשוי פרופיל
מתאים מפלב"מ  ,316בהתאם לפרט התקנה
עקרוני המפורט בתכניות ,הכל מושלם
קומפלט

יח'

 008.06.0150התקנה וחיבור בלבד של גשש אולטרה סוני
כדוגמת הדגם  DB-25או שו"ע ,עבורו משולם
בנפרד בסעיף אחר ,כולל מתלה מתאים
מפרופילי פלב"מ  316בהתאם לפרט עקרוני
המפורט בתכניות ,הכל מושלם קומפלט

יח'

 008.06.0160מצוף פיקוד אגס עם כבל אורגינלי באורך
כנדרש ,מגע מחליף דוגמת  ENH-10תוצרת
 FLYGTאו ש'ע ,כולל מתלה נירוסטה מתאים

יח'

 008.06.0170מפסק מגביל על שסתום אל חוזר ,עשוי גלגל
הפעלה מפליז עם מגרעת מורכב על הציר
הבולט של השסתום האל חוזר ,ומפסק גבול
מתכתי  IP55לפחות עם זרוע וגלגל המופעלים
ע'י המגרעת שבגלגל ההפעלה שעל הציר
הבולט דוגמת :א.ר.י .או שו'ע מאושר

יח'

 008.06.0180מפסק גבול  IP65להתקנה חיצונית ו/או
פנימית על דלתות/חלונות/מכסים/שער כניסה,
כולל התקנה וחיבור חשמלי כולל קו פיקוד
ליחידת הקצה הכל מושלם כמפורט קומפלט

יח'

1.00

1.00

2.00

2.00

5.00

 008.06.0190מאמ"ת  ,3X80Aעם הגנה מגנטית והגנה
טרמית נתנים לכיוון ,כושר ניתוק  25KAכולל
מערך מגעי עזר ,מותקן בלוח פוליאסטר
משוריין בגודל מתאים להתקנה חיצונית ,IP65
כולל פלטת התקנה וכיסוי פנימי ,דלת התיבה
עם סידור מתאים להתקנת מנעול תליה.
המכלול מותקן בחדר חשמל בסמוך ללוח
חשמל קיים ,כולל חיבורי כבלים ללוח החשמל
קומפ'
הקיים כנדרש הכל מושלם קומפלט

1.00

 008.06.0200בדיקת בודק פרטי ,בעל רשיון סוג  2לפחות,
של כל מתקן החשמל ,המצאת דו"ח בדיקה,
בדיקה חוזרת במידה ודרוש ,אישור הכנסת
מתח ,הכל כנדרש בחוק

קומפ'

1.00

 008.06.0210ש"ע ברג"י של חווט לוחות חשמל מקצועי,
באתר ,בחווט ,התקנה שינוים בלוחות חשמל
קיימים) ,עבור ציוד משולם בנפרד ו/או מסופק
ע"י המזמין( ,כולל חומרי עזר )מוליכים,
מהדקים ,תעלות חווט ,שילוט וכ"ו(

ש "ע

להעברה בתת פרק 2.008.06
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

סך הכל

8.00

160.00

600.00

670.00

630.00

400.00

3,500.00

4,200.00

130.00

160.00

600.00

1,340.00

1,260.00

2,000.00

3,500.00

4,200.00

1,040.00
20,725.00
קובץ029/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'029 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
20,725.00

 008.06.0220ש"ע ברג"י של חווט לוחות עוזר ,באתר,
בחווט ,התקנה שינוים בלוחות חשמל קיימים,
)עבור ציוד משולם בנפרד ו/או מסופק ע"י
המזמין( ,כולל חומרי עזר )מוליכים ,מהדקים,
תעלות חווט ,שילוט וכו'(

ש "ע

8.00

100.00

800.00

 008.06.0230ש'ע ברגי של חשמלאי עוזר או פועל בלתי
מקצועי מאושרות בכתב ביומן ע'י המפקח

ש "ע

10.00

70.00

700.00

 008.06.0240ש'ע ברגי של חשמלאי מוסמך מאושרות בכתב
ע'י המפקח ביומן העבודה

ש "ע

10.00

80.00

800.00
23,025.00

סה"כ  008.06אביזרים ,מכשירים ושונות

תת פרק  008.07הארקות והגנות
הערה :מתקן הארקת יסוד מבוצע כמפורט
בתכניות ובמפרט ובהתאם לקובץ התקנות
 4271כולל ריתוך לברזלי זיון ולברזלי
קלונסאות בתוואי הטבעת.
 008.07.0020מתקן הארקת יסוד מושלם בהתאם לתכניות
וקובץ התקנות מבוצע על ידי פס ברזל 40/4
מ"מ כולל אלקטרודה ,טבעת ,קוצים ,יציאות
חוץ ,פס השוואה הכל קומלפט נמדד לפי שטח
רצפת המבנה

מ "ר

 008.07.0030נקודת קוץ הארקה חיצונית מברזל מגולוון
 40/5מ"מ וסיום בקופסת  15X12X7מיציקת
אלומיניום ,יצוקה בבטון ו/או שקועה בקיר,
כולל שילוט וצינור  23קוטר מ"מ לקרקע

יח'

 008.07.0040חיבור טבעת הארקת יסוד לפס השוואת
פוטנציאלים או לפס מעליות ,נקודת קוץ כנ"ל
אך ללא קופסא

יח'

 008.07.0050אלקטרודת הארקת יסוד מברזל  40/4מוטמנת
בקורת בטון ב 40-במידות  20X20ס"מ עבור
התקנה באדמה רטובה או קורוזיבית כולל
חפירה אלקטרודה מרותכת אורכית וקורת
הבטון

מטר

 008.07.0060גשר הארקה מפס ברזל מגולבן  40/4מ"מ
מרותך בין קוצים הארקה מגולבנים של
אלמנטים טרומיים או אלמנטים שונים של
המבנה לפי פרט

יח'

להעברה בתת פרק 2.008.07
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

60.00

2.00

2.00

40.00

8.00

14.00

110.00

165.00

105.00

17.00

840.00

220.00

330.00

4,200.00

136.00

5,726.00
קובץ030/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'030 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
5,726.00

 008.07.0070אלקטרודת הארקה תיקנית ,קופרוולד בקוטר
" 3/4באורך  6מ"א כולל כל האביזרים
והחיבורים הדרושים ,כולל תא מבטון טרום,
חפירה/חציבה .התא בקוטר  50ס"מ ,לעומס
 5.12טון מכסה שילוט וצביעה קומפלט

יח'

1.00

1,210.00

1,210.00

 008.07.0080פס השוואת פוטנציאלים במידות 600/40/4
מ"מ

יח'

1.00

640.00

640.00

 008.07.0090נקודת הארקה מפס השוואה
לאביזר/צינור/מתקן במוליך הארקה  16ממ"ר
מבודד פי.וי.סי בצינור "פנ"  20מ"מ קוטר כולל
חיבור לאביזר ע"י שלה/ריתוך בורג הארקה

יח'

 008.07.0100נקודת הארקה מפס השוואה
לאביזר/צינור/מתקן במוליך הארקה  25ממ"ר
מבודד פי.וי.סי בצינור "פנ"  20מ"מ קוטר כולל
חיבור לאביזר ע"י שלה/ריתוך בורג הארקה

יח'

 008.07.0110נקודת הארקה מפס השוואה
לאביזר/צינור/מתקן במוליך הארקה  35ממ"ר
מבודד פי.וי.סי בצינור "פנ"  23מ"מ קוטר כולל
חיבור לאביזר ע"י שלה/ריתוך בורג הארקה

יח'

2.00

3.00

2.00

115.00

190.00

230.00

סה"כ  008.07הארקות והגנות

230.00

570.00

460.00
8,836.00

תת פרק  008.08תאורת חוץ
במחיר הסעיפים המפורטים להלן ,כלולים כל
אביזרי העזר ,חומרי העזר והעבודה הדרושים
להשלמת ההתקנה ,כמו כן כלול גם מסירת
פרטים ונתונים שונים כולל חישובי כוחות
ומומנטים ככל שידרשו על מנת לאפשר חישוב
יסוד הבטון ,כמפורט קומפלט
עמוד תאורה תיקני מפלדה בעל חתך עגול
קוני טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם
חיזוקים בין פלטה לגוף העמוד ,הכנה  2תאי
אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת
העמוד ולחיבור הזרוע בראשו .לפי תוכנית
קומפלט העמוד בעובי דופן כנדרש בתקן
מיועד לזרוע מורכבת בראשו הנושאת פנס
בגובה  6מ'
 008.08.0030יסוד בטון במידות  70X70X80ס"מ לעמוד
תאורה כולל שרוולים וברגי יסוד באורך 50
ס"מ ובקוטר 1" -
להעברה בתת פרק 2.008.08
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

יח'

1.00

730.00

730.00
730.00
קובץ031/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'031 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
730.00

 008.08.0040עמוד תאורה מפלדה  6מטר מגולוון ובעל חתך
עגול קוני נושא תו-תקן ישראלי )ת"י (812

יח'

 008.08.0050זרוע לפנסי הצפה דוגמת הדגם Z-02702002
של פ.ל.ה .או שו"ע ,להתקנת  2פנסי הצפה
בראש עמוד תאורה הכל מושלם קומפלט.

יח'

 008.08.0060אספקה ,הובלה התקנה ואחריות לחמש שנים
לפחות של פנס הצפה עם מערכת נורות LED
בהספק  IP65 ,70Wכדוגמת הדגם "יופיטר
לד" תוצרת "געש" ,או שו"ע מאושר ,בהתאם
למפורט במפרט הטכני

יח'

1.00

1.00

2.00

2,600.00

580.00

1,000.00

2,600.00

580.00

2,000.00

סה"כ  008.08תאורת חוץ

5,910.00

סה"כ  008עבודות חשמל

237,103.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

קובץ032/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'032 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  044פרק 44
תת פרק  044.01פרק 44.1
 044.01.0030גדר סבכה מעוצבת בגובה  2מ' מגולוונת
וצבועה בתנור לפי פרט מעוגנת על ראש קיר
או יסודות באדמה  /רצפת בטון .

מטר

 044.01.0060שער דו כנפי ברוחב  3מטר ובגובה  2מ'
מגולוון וצבוע בתנור ,מסגרת ברזל עם מילואת
רשת מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון
ותחתון ומנעול תלייה.מעוגן ומבוטן בקרקע.

יח'

 044.01.0070שער פישפש ברוחב  1.10מ' ובגובה  2מ'
מגולוון וצבוע בתנור ,מסגרת ברזל עם מילואת
רשת מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון
ותחתון ומנעול תלייה.מעוגן ומבוטן בקרקע.

יח'

 044.01.0901תוספת לסעיף  44.1.030עבור גובה  2.5מ'
לרבות מסרק בקרקע ועל פי הנחיות בטחון
מערכות מים וביוב

מטר

 044.01.0902תוספת לסעיף  44.1.060עבור גובה  2.5מ'
לרבות מסרק בקרקע ועל פי הנחיות בטחון
מערכות מים וביוב

יח'

 044.01.0903תוספת לסעיף  44.1.070עבור גובה  2.5מ'
לרבות מסרק בקרקע ועל פי הנחיות בטחון
מערכות מים וביוב

יח'

סה"כ  044.01פרק 44.1

סה"כ  044פרק 44
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

40.00

1.00

1.00

40.00

1.00

1.00

506.00

7,099.80

2,662.90

350.00

2,500.00

450.00

20,240.00

7,099.80

2,662.90

14,000.00

2,500.00

450.00
46,952.70

46,952.70
קובץ033/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'033 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  051פרק 51
תת פרק  051.01פרק 51.1
פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון ,ניפוי
והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים
ואבנים ,לרבות עבודת ידיים אם נדרש ,עירום
הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר
וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי .המדידה
והתשלום במ"ק.
שטח מוגבל -הגדרה :שטח עד  200מ"ר או
שרוחב השטח קטן מ  4מטר ו/או אופן הידוק
עפ"י דרישה מיוחדת .
בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר
הכחול הכוונה למהדורה העדכנית ליום פרסום
המכרז.
 051.01.0445פירוק זהיר והעתקה של גדר רשת בגובה עד
 2.0מ' ךשימוש חוזר לרבות כל הרכיבים
והעמודים ,השלמת חומר ותיקונים ככל
שנדרש להשלמת הגדר בתוואי החדש
ואחסונה הזמני במידת הצורך.

מטר

10.00

79.20

סה"כ  051.01פרק 51.1

792.00
792.00

תת פרק  051.02פרק 51.2
 051.02.0154חפירת גישוש זהירה לאיתור תשתיות תת"ק
בכל סוגי קרקע הכוללת כלי צמ"ה ,עבודת
ידיים במידת הצורך ,לעומק עד  1.5מ' מדידת
התשתיות הקויות )רום ומיקום( ע"י מודד
מוסמך ,וסימון בשטח.

מטר

5.00

200.00

1,000.00

 051.02.0180יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד
 40ס"מ בחפירה ו/או מילוי בשכבות )חומר
המילוי כלול במחיר היח'(.

מ "ר

180.00

7.00

1,260.00

 051.02.0200הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים
בשכבות בעובי עד  20ס"מ לאחר הידוק.

מ"ק

40.00

4.50

180.00
2,440.00

סה"כ  051.02פרק 51.2

תת פרק  051.03פרק 51.3
 051.03.0010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 %100לפי מודיפייד אאשטו.

להעברה בתת פרק 2.051.03
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

מ"ק

80.00

122.00

9,760.00

9,760.00
קובץ034/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'034 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 051.03.0120מילוי נברר )מצע סוג ג'( מחומר ממוחזר,
ממפעל המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה,
מפוזר בשכבות בעובי מקס' של  20ס"מ לאחר
ההידוק בהידוק מבוקר ,לפי הנדרש
במפרטהכללי פרק ) 51המחיר כולל ההידוק(.

סך הכל
9,760.00

מ"ק

50.00

50.00

2,500.00

סה"כ  051.03פרק 51.3

12,260.00

סה"כ  051פרק 51

15,492.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

קובץ035/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'035 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  052פרק 52
תת פרק  052.01פרק 52.1
מחירי האספלטים כוללים הובלה ,פיזור והידוק
 052.01.0100תא"צ  25בעובי  5ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן .PG70-10
סה"כ  052.01פרק 52.1

סה"כ  052פרק 52
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

מ "ר

180.00

31.00

5,580.00
5,580.00

5,580.00
קובץ036/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'036 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  057פרק 57
תת פרק  057.01פרק 57.1
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע
כוללים את כל מלאכת ההטמנה כולל עבודות
החפירה ו/או החציבה ,מילוי חוזר סימון וכו'.
לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפתהחול של
הצנרת לפי דרישת המתכנן.
אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כוללים
חפירה ו\או חציבה בכלים מכניים ו\או חציבה
ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים
עם מכשולים על ותת קרקעיים ,עבודה
בסמיכות לתשתיות ,חצית תשתיות מעל
ומתחת ,תיאום עם כל הגופים ורשיות ופיקוח
של אותם גופים או רשויות
המשך לסעיף הקודם :שרותי שדה ,כל
הבדיקות והכנות והסידורים לביצוע הבדיקות
בהתאם לפרוגרמה לבדיקות ,ריפוד ועטיפת
חול ,סרט סימון עם כיתוב מים ,מילוי חוזר
ע"פ הפרט הסטנדרטי ,הידוק שכבות ,כל
הספחים כגון קשתות ,הסתעפויות,מעבירים
וכו' וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57
במפרט הכללי.
מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל
התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים
הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם
לרבות תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע
מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת
קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים
קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על
כללי בטיחות ויציבותם.
כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים
עם ציפוי פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית
תלת שכבתית.
המשך לסעיף קודם :על הקבלן לקבל אישור
מראש על יצרן הצנרת בהתאם לחלופה
המאושרת ,הן לגבי מתן שרות השדה וכתב
האחריות של יצרן על כל המערכת זאת בטרם
הזמנת צנרת והנחתם.
מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון
ומחייבים קיצור שעות העבודה ביום ,אבטחה
מוגברת וכו'.
להעברה בתת פרק 2.057.01
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

קובץ037/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'037 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

צינורות פלדה
צינורות פלדה מותקנים גלויים עם צביעה
חיצונית
צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י  530עם
ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית,
מותקנים גלוים על קירות או על אדני בטון או
אלמנטים אחרים ,בקטרים שונים ובעובי דופן
שונה )כולל ספחים מכל הסוגים כנדרש,
קונזולות ,חבקים וכו' (
צנרת לביוב עם ציפוי פנים מלט צמנט
 057.01.0136צינורות פלדה בקוטר " 3ועובי דופן " 5/32עם
ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית ,מותקן
ג לוי

מטר

 057.01.0138צינורות פלדה בקוטר " 4ועובי דופן " 5/32עם
ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית ,מותקן
ג לוי

מטר

 057.01.0140צינורות פלדה בקוטר " 6ועובי דופן " 5/32עם
ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית ,מותקן
ג לוי

מטר

2.00

35.00

8.00

171.60

191.80

250.80

343.20

6,713.00

2,006.40

מגופים
מגוף ללחץ עבודה של  16אטמ' ,עם ציפוי
פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים
נגדיים
מגופים המותאמים להולכת ביוב עם ציר
פלב"מ  316על פי הנחיות המפרט המיוחד
 057.01.0314מגוף טריז רחב/צר קוטר "2

קומפ'

3.00

866.80

2,600.40

 057.01.0316מגוף טריז רחב/צר קוטר "3

קומפ'

1.00

1,863.80

1,863.80

 057.01.0318מגוף טריז רחב/צר קוטר "4

קומפ'

2.00

2,174.50

4,349.00

שסתום אל חוזר למים עשוי ברזל יציקה דגם
" "NR-040Dאו ש"ע עם פתח עליון וציר
מאורך/בולט ,זרוע למשקולת ומשקולת ,ללחץ
עבודה של  16אטמ' ,לרבות אוגנים נגדיים,
אטמים וברגי עיגון
 057.01.0362שסתום אל חוזר קוטר "4
להעברה בתת פרק 2.057.01
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

קומפ'

2.00

3,690.00

7,380.00
25,255.80
קובץ038/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'038 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
25,255.80

שסתום אוויר משולב למים ללחץ עבודה של
 16אטמ' המחיר אינו כולל מגוף בכניסה
שסתום אוויר לביוב
 057.01.0382שסתום אוויר משולב למים קוטר "2

קומפ'

3.00

2,130.50

6,391.50

 057.01.0901תוספת לסעיף  57.1.318עבור מגוף טריז
המתאים לביוב

יח'

2.00

250.00

500.00

 057.01.0902תוספת לסעיף  57.1.316עבור מגוף טריז
המתאים לביוב

יח'

1.00

100.00

100.00

 057.01.0903תוספת לסעיף  57.1.314עבור מגוף טריז
המתאים לביוב

יח'

3.00

70.00

210.00

 057.01.0904תוספת לסעיף  57.1.362עבור
שסתום אל חוזר המתאים לביוב

יח'

2.00

1,450.00

2,900.00

 057.01.0905תוספת לסעיף  57.1.382עבור שסתום אוויר
המתאים לביוב

יח'

3.00

3,050.00

9,150.00

סה"כ  057.01פרק 57.1

44,507.30

תת פרק  057.02פרק 57.2
אספקה והנחת קווי ביוב מכל סוג כוללים
חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/או חציבה
ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים
עם מכשולים על ותת קרקעיים ,עבודה
בסמיכות לתשתיות ,חציית תשתיות מעל
ומתחת ,תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח
של אותם גופים או רשויות
אספקה והנחת קווי ביוב מכל סוג כוללים
חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/או חציבה
ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים
עם מכשולים על ותת קרקעיים ,עבודה
בסמיכות לתשתיות ,חציית תשתיות מעל
ומתחת ,תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח
של אותם גופים או רשויות
עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק
שהוא .תינתן תוספת בגובה  %15למחיר
היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל
באישור בכתב של יועץ הביסוס של משהב"ש.

להעברה בתת פרק 2.057.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

קובץ039/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'039 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק
שהוא .תינתן תוספת בגובה  %15למחיר
היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל
באישור בכתב של יועץ הביסוס של משהב"ש.
המשך לסעיף הקודם :שרותי שדה ,כל
הבדיקות והכנות והסידורים לביצוע הבדיקות
בהתאם לפרוגרמה לבדיקות ,ריפוד ועטיפת
חול ,סרט סימון עם כיתוב ביוב ,מילוי חוזרע"פ
הפרט הסטנדרטי ,הידוק שכבות ,כל הספחים
וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57
במפרט הכללי
המשך לסעיף הקודם :שרותי שדה ,כל
הבדיקות והכנות והסידורים לביצוע הבדיקות
בהתאם לפרוגרמה לבדיקות ,ריפוד ועטיפת
חול ,סרט סימון עם כיתוב ביוב ,מילוי חוזרע"פ
הפרט הסטנדרטי ,הידוק שכבות ,כל הספחים
וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57
במפרט הכללי
תאי בקרה יהיו לפי הפרט הסטנדרטי .מודגש
שמחיר תאי בקרה כולל חפירה ו/או חציבה
בכלים מכניים ו/וא בידיים  ,מילוי חוזר עד
למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש
במקרה של פתיחת כביש/מדרכה ,שלבי ירידה
ו/או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים ומשטחי
מנוחה לרבות מחברי שוחה
תאי בקרה יהיו לפי הפרט הסטנדרטי .מודגש
שמחיר תאי בקרה כולל חפירה ו/או חציבה
בכלים מכניים ו/וא בידיים  ,מילוי חוזר עד
למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש
במקרה של פתיחת כביש/מדרכה ,שלבי ירידה
ו/או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים ומשטחי
מנוחה לרבות מחברי שוחה
בתוספת לסעיף )אופני המדידה( במקרה של
הנחת קו ביוב בכביש קיים ההגדרה "מפני
הקרקע" היא מפני האספלט
בתוספת לסעיף )אופני המדידה( במקרה של
הנחת קו ביוב בכביש קיים ההגדרה "מפני
הקרקע" היא מפני האספלט

להעברה בתת פרק 2.057.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

קובץ040/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'040 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

מודגש שלא יהיו כפל בתשלומים לקבלן בכל
הנוגע להתחבריות או ביטול חיבורי ביויב בתא
בקרה קיים ,התשלום יהיה פעם אחד בלבד
לתא ללא קשר למספר הכניסות או יציאות
שמתווספות או מתבטלות לכן במקרה של
הוספת חיבורים וביטול חיבורים באותו תא
ישולם התחברות אחד בלבד ע"פ הקוטר
הגדול ביותר.
מודגש שלא יהיו כפל בתשלומים לקבלן בכל
הנוגע להתחבריות או ביטול חיבורי ביויב בתא
בקרה קיים ,התשלום יהיה פעם אחד בלבד
לתא ללא קשר למספר הכניסות או יציאות
שמתווספות או מתבטלות לכן במקרה של
הוספת חיבורים וביטול חיבורים באותו תא
ישולם התחברות אחד בלבד ע"פ הקוטר
הגדול ביותר.
בהמשך לסעיף הקודם "כפל בתשלומים"-
במקרה של תא בקרה על קו ביוב קיים מעבר
לתוספת בגין תא על קו ביוב לא ישולם שום
התחברות לתא.
בהמשך לסעיף הקודם "כפל בתשלומים"-
במקרה של תא בקרה על קו ביוב קיים מעבר
לתוספת בגין תא על קו ביוב לא ישולם שום
התחברות לתא.
מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק
לכל מרחק ולמקום מאושר כחוק של פסולת,
עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק
מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק
לכל מרחק ולמקום מאושר כחוק של פסולת,
עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק
מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל
התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים
הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם
לרבות תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע
מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת
קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים
קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על
כללי בטיחות ויציבותם.

להעברה בתת פרק 2.057.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

קובץ041/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'041 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל
התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים
הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם
לרבות תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע
מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת
קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים
קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על
כללי בטיחות ויציבותם.
על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם
ביצוע באישור הפיקוח תוך רישום ביומן,לפני
הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום
בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן
לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין רישום
ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה
בוצעה
על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם
ביצוע באישור הפיקוח תוך רישום ביומן,לפני
הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום
בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן
לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין רישום
ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה
בוצעה
מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון
המחייבים קיצור שעות העבודה ביום ,אבטחה
מוגברת וכו'.
מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון
המחייבים קיצור שעות העבודה ביום ,אבטחה
מוגברת וכו'.
צינורות P.V.C
 057.02.0126צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 315מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 4.76-ועד  5.25מ'

מטר

5.00

433.80

2,169.00

צינורות פוליאתילן
צינורות פוליאתילן מסוג  H.D.P.Eכדוגמת
) PE 100דרג  10) SDR-17או ש"ע לרבות
כל העבודות וספחי הריתוך ,ריפוד ועטיפת
חול ומילוי חוזר  ,מונחים בקרקע

להעברה בתת פרק 2.057.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

2,169.00
קובץ042/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'042 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
2,169.00

 057.02.0162צינורות  PE100לביוב ,בקוטר 200
מ"מ,מונחים בקרקע בעומק מ 1.26-ועד 1.75
מ'

מטר

 057.02.0311פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת
מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה
לצורך הנחנת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק
ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני
הפתיחה לרבות שחזור המבנה

מטר

80.00

15.00

191.80

97.70

15,344.00

1,465.50

שוחות בקרה לביוב
תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית
מיוצרת ביציקה מונוליטית
מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה
בכלים מכנים ו/או בידיים ,מילוי חוזר עד
למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש
במקרה של פתיחת כביש/מדרכה לרבות
שלביירידה או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים
ו/או משטחי מנוחה ומחבר שוחה
שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 350ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב .קוטר
 60ס"מ ממין  40) 400Dטון( ,שלבי
דריכה/סולםוכל האביזרים ,המשך בסעיף
57.002.0424
 057.02.0442תוספת לשוחות בקרה עגולות טרומיות מבטון
בקוטר פנימי  350ס"מ עבור משטחי
ביניים/משטחי מנוחה )פודסטים( ,מעקה
מפלב"מ תמדד בנפרד

יח'

 057.02.0444תוספת לתא בקרה עבור מעקה מפלב"מ 316
בגובה  1.1מ'

קומפ'

 057.02.0510חיבור קו ביוב חדש בקוטר  200מ"מ לתא
בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי
התא הקיים אם ידרש ,כל הדרוש להפסקה
זמנית של הזרמת ביוב ,עבודה בשעות לא
שגרתיות ,בצוע קדח ,מחבר איטביב או ש"ע ,
סידור המתעלים ) עיבוד( ומילוי חוזר לפי פרט
הסטנדרטי לתא בקרה.

יח'

להעברה בתת פרק 2.057.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

2.00
2.00

1.00

5,500.00
1,740.00

887.90

11,000.00
3,480.00

887.90

34,346.40
קובץ043/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'043 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

סך הכל
34,346.40

 057.02.0522תוספת לחיבור לתא בקרה קיים עבור מילוי
חוזר ב  CLSMשל מטר העליון עד למבנה
הכביש ואו המדרכה בהתאם לפרט הסטנדרטי
לתא בקרה

יח'

 057.02.0911המשך מסעיף  - 57.002.0422לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה
של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג " "-910Fאו
" "910CSואטימה בין חוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  15.25מ' ועד  15.75מ' ,לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

1.00

 057.02.0912תוספת לסעיף  57.2.126עבור התקנת הקו
בעומק עד  15.5מ'

מטר

5.00

1.00

237.60

237.60

195,000.00 195,000.00
3,750.00

750.00

233,334.00

סה"כ  057.02פרק 57.2

תת פרק  057.09ציוד אלקטרומכאני
ושונות
ציוד אלקטרו-מכאני כולל אספקה והתקנה
מלאה לרבות לוח חשמל מקומי חיבור
למערכת החשמל ,הבקרה והפיקוד של תחנת
השאיבה לרבות כל האביזרים הנלווים
וההתאמות הנדרשות
 057.09.0001מד לחץ )מנומטר(

יח'

3.00

980.00

2,940.00

 057.09.0002מד זרימה מגנטי בקוטר " 6עם יחידת
אלקטרוניקה מותקנת על המד

יח'

1.00

7,600.00

7,600.00

 057.09.0003אספקה והתקנת סגר קיר בקוטר  315מ"מ
ובעומק  15.15מ' עם מפעיל מכאני

יח'

1.00

45,000.00

45,000.00

 057.09.0004עמוד תומך מפלב"מ  316לבירכיים לפי פרט
סט' מס' 71

יח'

5.00

800.00

4,000.00

 057.09.0007מערכת הרמה הכוללת עגורן זרוע וגלגלת
הרמה חשמלית לעומס עבודה של  500ק"ג

קומפ'

1.00

80,000.00

80,000.00

להעברה בתת פרק 2.057.09
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

139,540.00
קובץ044/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'044 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

 057.09.0008משאבת ביוב טבולה עם מאיץ פתוח
) (VORTEXלהתקנה בבור השאיבה לרבות
מסילות הרמה ושרשת דוגמת דגם
 SLV.80.80.200.2.52H.S.N.51Dשל חברת
 GRUNDFOSאו שווה איכות .ספיקה של
יח'
 120מ"ק לשעה לעומד הרמה של  20מ'
סה"כ  057.09ציוד אלקטרומכאני ושונות

סה"כ  057פרק 57
סה"כ שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

סך הכל
139,540.00

2.00

50,000.00

100,000.00
239,540.00

517,381.30
822,509.00
קובץ045/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:

כתב כמויות )ריכוז(

24/12/2019
דף מס'045 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

מבנה  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"
פרק  051פרק 51
תת פרק  051.01פרק 51.1

95,575.00

תת פרק  051.02פרק 51.2

225,000.00
320,575.00

סה"כ  051פרק 51
פרק  057פרק 57
תת פרק  057.01פרק 57.1

22,175.00

תת פרק  057.02פרק 57.2

2,091,855.60

תת פרק  057.09פרק 57.9

6,793,267.00
8,907,297.60

סה"כ  057פרק 57
סה"כ  1מאסף ביוב ראשי "אסף הרופא"

9,227,872.60

מבנה  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"
פרק  008עבודות חשמל
תת פרק  008.00כללי
תת פרק  008.01לוח חשמל ראשי

121,187.00

תת פרק  008.02יחידת קצה לתקשורת סלולרית

12,940.00

תת פרק  008.03כבלים ,מוליכים ונקודות

24,075.00

תת פרק  008.04תוואים תת קרקעיים

24,935.00

תת פרק  008.05תוואים עיליים

16,195.00

תת פרק  008.06אביזרים ,מכשירים ושונות

23,025.00

תת פרק  008.07הארקות והגנות

8,836.00

תת פרק  008.08תאורת חוץ

5,910.00

סה"כ  008עבודות חשמל

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

237,103.00

קובץ046/... 136-6542 :

ב ל ש ה  -י ל ו ן מערכות תשתית בע"מ טל04-8603600:
המסילה  20א' נשר  3688520פקס04-8603601:
24/12/2019
דף מס'046 :

מאסף ביוב לאורך כביש  ,44מכרז ג3.
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  044פרק 44
46,952.70

תת פרק  044.01פרק 44.1

46,952.70

סה"כ  044פרק 44
פרק  051פרק 51
תת פרק  051.01פרק 51.1

792.00

תת פרק  051.02פרק 51.2

2,440.00

תת פרק  051.03פרק 51.3

12,260.00
15,492.00

סה"כ  051פרק 51
פרק  052פרק 52
5,580.00

תת פרק  052.01פרק 52.1

5,580.00

סה"כ  052פרק 52
פרק  057פרק 57
תת פרק  057.01פרק 57.1

44,507.30

תת פרק  057.02פרק 57.2

233,334.00

תת פרק  057.09ציוד אלקטרומכאני ושונות

239,540.00

סה"כ  057פרק 57
סה"כ  2שוחת שאיבה זמנית בסמוך לת"ש "ניר צבי"

517,381.30
822,509.00

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

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

10,050,381.60
1,708,564.87
11,758,946.47

____________
תאריך
קובץ136-6542 :

