 14/06/2020עמוד 1

תשתיות פט וא רגיה בע"מ

 20/134איטום שוחות :בית אלעזרי ,שר ,גאליה
-210370003איטום שוחות
סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 01בית אלעזרי
 01.05עבודות איטום
 01.05.010איטום פ ים השוחה
 01.05.010.0010שאיבת כלל המים וסילוקם לתוך מקום שפך רשוי  ,חלק מן המים
יהיו מערובבים עם חלקקי דלק .

קומפ

1.00

 01.05.010.0015חציבת מגרעת בחיבור רצפה,קיר בעומק  5ס"מ בתוך שקע בעומק 1
מ'
ס"מ ברצפה

15.00

 01.05.010.0020יישום של טיח קריסטלי בתוך המגרעות ה "ל

מ'

15.00

 01.05.010.0025החדרה של משחה המגיבה עם מים בעלת כושר חדירה גבוה מסוג
adcor masticתוצרת  usa graceדרך חיר בקוטר  12מ"מ

מ'

15.00

 01.05.010.0030יצירת רולקה מהחומר  vendex uni mortar 1עגו ה במגרעת
החצובה .

מ'

15.00

 01.05.010.0035יישום של טיח קריסטלי מוגמש מסוג  IN 1CEMdicht 3בעובי 3
מ"מ .
העבודה תתבצע באמצעות מירית ) מעלג'(.

מ'

 01.05.010.0040איטום איזורי קילוח /זרימת מים ברצועות ברחוב של  30ס"מ במלט
אטימה דו רכיבי
בעל חעול לעצירת מים בתסולת של  10בר לפחות דוגמאת אקווטק
מ"ר
אלסטיק c2

65.00

5.00

 01.05.015איטום צ רת
 01.05.015.0005איטום היקפי של צ רת '' 4ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכ ת פ י
השטח ו יקיון  ,דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת
כבתשריט .
אספקת כלל החומרים תהיה כלולה במחיר הסעיף

קומפ

 01.05.015.0010איטום היקפי של צ רת  '' 6ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכ ת פ י
השטח ו יקיון  ,דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת
כבתשריט .
אספקת כלל החומרים תהיה כלולה במחיר הסעיף

קומפ

 01.05.015.0015איטום היקפי של צ רת  '' 8ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכ ת פ י
השטח ו יקיון  ,דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת
כבתשריט .
אספקת כלל החומרים תהיה כלולה במחיר הסעיף

קומפ

 01.05.015.0020איטום היקפי של צ רת  '' 10ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכ ת פ י
השטח ו יקיון  ,דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת
כבתשריט .
אספקת כלל החומרים תהיה כלולה במחיר הסעיף

קומפ

1.00

 01.05.015.0030איטום כלל מוקדי חדירת כבלי חשמל ותקשורת באצעות STOPAQ
2100 FNואת החורים של התשתית )בשל הברגים( באמצעות
סי'פלקס FC11
קומפ

4.00

 01.05.015.0040יצירה והתק ה של רפידות איטום הקפי בדלתות ובמסגרות המכסים
 ,ובמקומות ההשקה באמצעות סרטי  EPDMברוחב  5ס"מ לפי
קומפ
מפרט

1.00

2.00

2.00

2.00

 01.05.020איטום חוץ שוחה
הופק ע"י "תוכ ת דקל"  -חיפה 04-8145410
01
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

01.05.010

 14/06/2020עמוד 2

תשתיות פט וא רגיה בע"מ

 20/134איטום שוחות :בית אלעזרי ,שר ,גאליה
-210370003איטום שוחות
יח'

כמות

תאור

סעיף

 01.05.020.0005יישום פריימר אקרילי או אפוקסי מדולל במים ע"פ הוראות היצרן
ע"ג הבטון  ,טרם איטום בהתזה בעזרת ממבר ת גומי סילקו י .

מ"ר

35.00

 01.05.020.0010יישום ממבר ה העשויה משחת גומי סלקו י אפורה מסוג
ST - LASTOFLEXבשתי שכבות  1.5ק"ג/מ"ר בכל שכבה .

מ"ר

מחיר

סה"כ

13.00

 01.05.020.0015קידוח חורים מתאמים לפיות הזרקה בקוטר  13מ"מ לעומק  16ס"מ
)למעט כמה קידוחים שהיו א כיים( הקידוח יבוצע בזווית של 45
יח'
מעלות לפ י השטח .

95.00

 01.05.020.0020החדרת צי וריות הזרקה מתכתיות עם שסתום אל חזור בעומק
הקידוחים

יח'

95.00

 01.05.020.0025איטם בהזרקה באמצעות חומר פוליאוריטא י מגיב למים דוגמאת
 RAScoflex pu 110Xבכמות מי מלית של CC 100בכל הזרקה .

יח'

95.00

 01.05.030.0010ביצוע בדיקת המטרה על התקרה ע"פ תקן  1476במשך  6שעות

קומפ

1.00

 01.05.030.0015ביצוע איתור דליפות מים באמצעות מצלמה טרמית

קומפ

1.00

 01.05.030בדיקות

סה"כ לעבודות איטום
010
015
020
030

איטום פ ים השוחה
איטום צ רת
איטום חוץ שוחה
בדיקות
סה"כ

 01.11עבודות צביעה
 01.11.011צבע פ ים
 01.11.011.0010צביעת צ רת לאחר יקוי לכלוך וחלודה בשתי שכבות של החומר
אפולק s-690אפומרין

מ"ר

 01.11.011.0015צביעת דלתות וחלקי צ רת חלוקה לאחר יקוי לכלוך וחלודה בשתי
שכבות של החומר
אפולק s-690אפומרין

מ"ר

 01.11.011.0020צביעת חלקי מתכת שו ים באמצעות ירוגלאס בשתי שכבות עד
לכיסוי מוחלט .

מ"ר

20.00

 01.11.011.0212צבעית כלל מעטפת השוחה )תקרות תקרות (בצבע "סופרקריל" או
ש"ע על בטון ,בשתי שכבות ,לרבות שכבת "רב גמיש" יסוד קושר לבן
או ש"ע
מ"ר

65.00

5.00

20.00

סה"כ לעבודות צביעה
 011צבע פ ים
סה"כ

 01.24הריסות ופירוקים
 01.24.070פירוק אלמ טים קלים וקילוף שכבת איטום
 01.24.070.0005הסרת חלודה מצ רת פלדה/או דלתות פלדה וחלקי פלדה וספים
לרמת  3SAהשוודי תוך שימוש בשואב אבק תעשייתי .

" 01.05.020תוכ ת דקל"  -חיפה 04-8145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

מ"ר

18.00

01.05.020

 14/06/2020עמוד 3

תשתיות פט וא רגיה בע"מ

 20/134איטום שוחות :בית אלעזרי ,שר ,גאליה
-210370003איטום שוחות
תאור

סעיף

 01.24.070.0010הסרת שכבה בעובי  1-2מ"מ מכלל קירות הפ ים של המב ה תוך
שימוש בשואב אבק תעשייתי ו יגוב פ י
הקירות ב ייר סופג לח עד להסרה מוחלטת של אבק ו יקוי שמ ים

יח'

כמות

מ"ר

65.00

 01.24.070.0015הסרת כלל השמ ים,זיהומים וצבע מן הדלתות עד לרמת יקיון  SA3מ"ר

20.00

 01.24.070.0020פירוק כל קופסאות מפסקי החשמל וכלל רכיבי החשמל האחרים ע"י
חשמלאי מוסמך לשם ביתוע האיטום
קומפ
והרבתם מחדש לאחר האיטום

1.00

קומפ

1.00

 01.24.070.0025שטיפה בלחץ מים  200בר של פ י הבטון החיצו י

מחיר

סה"כ

סה"כ להריסות ופירוקים
 070פירוק אלמ טים קלים וקילוף שכבת איטום
סה"כ

 01.100עבודות אופצי ליות
 01.100.0000הערה  :כלל העבודות המצויי ות בפרק זה הי ן עובדות אופציו ליות
 ,על הקבלן לקחת בחשבון שיתכן שעבודות אילו
לא יבוצעו במהלך הפרויקט  ,וביצוע עבודות אילו יהיה רק לאחר
יח'
אישורו של המתכ ן ומ הל הפרויקט .

0.00

 01.100.010עבדות איטום מחוץ לשוחות הדלק
 01.100.010.0010חפירת גישוש של ברצועת תעלה במידות רוחב של  90ס"מ ועומק עד
 350ס"מ בצמוד לקיר השוחה .
באמצעות כלי מכא י זעיר לא גדול יותר ממחפרון  . JCBתוך הקפדה
לא לפגוע בצ רת מכל סוג
מ"ק

7.00

 01.100.010.0030ישום במיריחה של משחת איטום דו רכיבית מסוג מסטיגום ספיד או
אלסטומיקס  ,לאחר ביצוע יקוי פ י מערכת איטום התת קרקעי
מחוץ לשוחה  ,לקראת ביצוע שידורג איטום) .ה יקיון כלול במחירי
הסעיף(
מ"ר

2.00

 01.100.010.0035שיקום בטון ותיקון סגרגציות בבטון מכל הסוגים ע"פ ה חיות
המפרט.

מ"ר

5.00

 01.100.010.0040עטיפתו מחדש של הצי ור שיתגלה באמצעות שתי שכבות של בד
גאוטכ י בלתי ארוג במשקל  300גרם/מ"ר .

קומפ

2.00

 01.100.010.0050מריחת חלק מן הצי ור הפלדה בחומר ביטומ י חד רכיבי פוליאורטן
מ"ר
דוגמאת  10 PBUאו שווה ערך.

2.00

סה"כ לעבודות אופצי ליות
 010עבדות איטום מחוץ לשוחות הדלק
סה"כ

סה"כ לבית אלעזרי
05
11
24
100

עבודות איטום
עבודות צביעה
הריסות ופירוקים
עבודות אופצי ליות
סה"כ

" 01.24.070תוכ ת דקל"  -חיפה 04-8145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

01.24.070

 14/06/2020עמוד 4

תשתיות פט וא רגיה בע"מ

 20/134איטום שוחות :בית אלעזרי ,שר ,גאליה
-210370003איטום שוחות
סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 02גאליה
 02.05עבודות איטום
 02.05.010איטום פ ים השוחה
 02.05.010.0010שאיבת כלל המים וסילוקם לתוך מקום שפך רשוי  ,חלק מן המים
יהיו מערובבים עם חלקקי דלק .

קומפ

1.00

 02.05.010.0015חציבת מגרעת בחיבור רצפה,קיר בעומק  5ס"מ בתוך שקע בעומק 1
מ'
ס"מ ברצפה

20.00

 02.05.010.0020יישום של טיח קריסטלי בתוך המגרעות ה "ל

מ'

20.00

 02.05.010.0025החדרה של משחה המגיבה עם מים בעלת כושר חדירה גבוה מסוג
adcor masticתוצרת  usa graceדרך חיר בקוטר  12מ"מ

מ'

20.00

 02.05.010.0030יצירת רולקה מהחומר  vendex uni mortar 1עגו ה במגרעת
החצובה .

מ'

20.00

 02.05.010.0035יישום של טיח קריסטלי מוגמש מסוג  IN 1CEMdicht 3בעובי 3
מ"מ .
העבודה תתבצע באמצעות מירית ) מעלג'(.

מ'

 02.05.010.0040איטום איזורי קילוח /זרימת מים ברצועות ברחוב של  30ס"מ במלט
אטימה דו רכיבי
בעל חעול לעצירת מים בתסולת של  10בר לפחות דוגמאת אקווטק
אלסטיק c2
מ"ר

105.00

6.00

 02.05.015איטום צ רת
 02.05.015.0005איטום היקפי של צ רת '' 4ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכ ת פ י
השטח ו יקיון  ,דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת
בתשריט .
אספקת כלל החומרים תהיה כלולה במחיר הסעיף

קומפ

 02.05.015.0010איטום היקפי של צ רת '' 6ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכ ת פ י
השטח ו יקיון  ,דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת
בתשריט .
אספקת כלל החומרים תהיה כלולה במחיר הסעיף

קומפ

 02.05.015.0015איטום היקפי של צ רת ''8ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכ ת פ י
השטח ו יקיון  ,דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת
בתשריט .
אספקת כלל החומרים תהיה כלולה במחיר הסעיף

קומפ

 02.05.015.0020איטום היקפי של צ רת '' 10ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכ ת פ י
השטח ו יקיון  ,דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת
בתשריט .
אספקת כלל החומרים תהיה כלולה במחיר הסעיף

קומפ

1.00

 02.05.015.0030איטום כלל מוקדי חדירת כבלי חשמל ותקשורת באצעות STOPAQ
2100 FNואת החורים של התשתית )בשל הברגים( באמצעות
סי'פלקס FC11
קומפ

4.00

 02.05.015.0040יצירה והתק ה של רפידות איטום הקפי בדלתות ובמסגרות המכסים
 ,ובמקומות ההשקה באמצעות סרטי  EPDMברוחב  5ס"מ לפי
מפרט
קומפ

1.00

4.00

4.00

2.00

 02.05.020איטום חוץ שוחה
"01.100.010תוכ ת דקל"  -חיפה 04-8145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

01.100.010

 14/06/2020עמוד 5

תשתיות פט וא רגיה בע"מ

 20/134איטום שוחות :בית אלעזרי ,שר ,גאליה
-210370003איטום שוחות
תאור

סעיף

יח'

כמות

 02.05.020.0005יישום פריימר אקרילי או אפוקסי מדולל במים ע"פ הוראות היצרן
ע"ג הבטון החשוף  ,טרם איטום בהתזה בעזרת ממבר ת גומי
סילקו י .

מ"ר

35.00

 02.05.020.0010יישום ממבר ה העשויה משחת גומי סלקו י אפורה מסוג
ST - LASTOFLEXבשתי שכבות  1.5ק"ג/מ"ר בכל שכבה .

מ"ר

30.00

 02.05.020.0015קידוח חורים מתאמים לפיות הזרקה בקוטר  13מ"מ לעומק  16ס"מ
)למעט כמה קידוחים שהיו א כיים( הקידוח יבוצע בזווית של 45
יח'
מעלות לפ י השטח .

95.00

 02.05.020.0020החדרת צי וריות הזרקה מתכתיות עם שסתום אל חזור בעומק
הקידוחים

יח'

95.00

 02.05.020.0025איטם בהזרקה באמצעות חומר פוליאוריטא י מגיב למים דוגמאת
 RAScoflex pu 110Xבכמות מי מלית של CC 100בכל הזרקה .

יח'

מחיר

סה"כ

95.00

 02.05.030בדיקות
 02.05.030.0010ביצוע בדיקת המטרה על התקרה ע"פ תקן  1476במשך  6שעות

קומפ

1.00

 02.05.030.0015ביצוע איתור דליפות מים באמצעות מצלמה טרמית

קומפ

1.00

סה"כ לעבודות איטום
010
015
020
030

איטום פ ים השוחה
איטום צ רת
איטום חוץ שוחה
בדיקות
סה"כ

 02.11עבודות צביעה
 02.11.011צבע פ ים
 02.11.011.0010צביעת צ רת לאחר יקוי לכלוך וחלודה בשתי שכבות של החומר
אפולק s-690אפומרין

מ"ר

 02.11.011.0015צביעת דלתות וחלקי צ רת חלוקה לאחר יקוי לכלוך וחלודה בשתי
שכבות של החומר
אפולק s-690אפומרין

מ"ר

20.00

 02.11.011.0020צביעת חלקי מתכת שו ים באמצעות ירוגלאס בשתי שכבות עד
לכיסוי מוחלט .

מ"ר

20.00

 02.11.011.0212צבעית כלל מעטפת השוחה )תקרות תקרות (בצבע "סופרקריל" או
ש"ע על בטון ,בשתי שכבות ,לרבות שכבת "רב גמיש" יסוד קושר לבן
או ש"ע
מ"ר

7.50

105.00

סה"כ לעבודות צביעה
 011צבע פ ים
סה"כ

 02.24הריסות ופירוקים
 02.24.070פירוק אלמ טים קלים וקילוף שכבת איטום
 02.24.070.0005הסרת חלודה מצ רת פלדה/או דלתות פלדה וחלקי פלדה וספים
לרמת  3SAתוך שימוש בשואב אבק תעשייתי .
" 02.05.020תוכ ת דקל"  -חיפה 04-8145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

מ"ר

20.00
02.05.020

 14/06/2020עמוד 6

תשתיות פט וא רגיה בע"מ

 20/134איטום שוחות :בית אלעזרי ,שר ,גאליה
-210370003איטום שוחות
תאור

סעיף

 02.24.070.0010הסרת שכבה בעובי  1-2מ"מ מכלל קירות הפ ים של המב ה תוך
שימוש בשואב אבק תעשייתי ו יגוב פ י
הקירות ב ייר סופג לח עד להסרה מוחלטת של אבק ו יקוי שמ ים

יח'

מ"ר

כמות

105.00

 02.24.070.0015הסרת כלל השמ ים,זיהומים וצבע מן הדלתות עד לרמת יקיון  SA3מ"ר

20.00

 02.24.070.0020פירוק כל קופסאות מפסקי החשמל וכלל רכיבי החשמל האחרים ע"י
חשמלאי מוסמך לשם ביתוע האיטום
קומפ
והרבתם מחדש לאחר האיטום

1.00

קומפ

1.00

 02.24.070.0025שטיפה בלחץ מים  200בר של פ י הבטון החיצו י

מחיר

סה"כ

סה"כ להריסות ופירוקים
 070פירוק אלמ טים קלים וקילוף שכבת איטום
סה"כ

 02.100עבודות אופצי ליות
 02.100.0000הערה  :כלל העבודות המצויי ות בפרק זה הי ן עבודות אופציו ליות
 ,על הקבלן לקחת בחשבון שיתכן שעבודות אילו
לא יבוצעו במהלך הפרויקט  ,וביצוע עבודות אילו יהיה רק לאחר
יח'
אישורו של המתכ ן ומ הל הפרויקט .

0.00

 02.100.010עבדות איטום מחוץ לשוחות הדלק
 02.100.010.0010חפירת גישוש של ברצועת תעלה במידות רוחב של  90ס"מ ועומק עד
 350ס"מ בצמוד לקיר השוחה .
באמצעות כלי מכא י זעיר לא גדול יותר ממחפרון  . JCBתוך הקפדה
לא לפגוע בצ רת מכל סוג
מ"ק

7.00

 02.100.010.0030ישום במיריחה של משחת איטום דו רכיבית מסוג מסטיגום ספיד או
אלסטומיקס  ,לאחר ביצוע יקוי פ י מערכת איטום התת קרקעי
מחוץ לשוחה  ,לקראת ביצוע שידורג איטום) .ה יקיון כלול במחירי
הסעיף(
מ"ר

2.00

 02.100.010.0035שיקום בטון ותיקון סגרגציות בבטון מכל הסוגים ע"פ ה חיות
המפרט.

מ"ר

5.00

 02.100.010.0040עטיפתו מחדש של הצי ור שיתגלה באמצעות שתי שכבות של בד
גאוטכ י בלתי ארוג במשקל  300גרם/מ"ר .

קומפ

2.00

 02.100.010.0050מריחת חלק מן הצי ור הפלדה בחומר ביטומ י חד רכיבי פוליאורטן
דוגמאת  10 PBUאו שווה ערך.

מ"ר

2.00

סה"כ לעבודות אופצי ליות
 010עבדות איטום מחוץ לשוחות הדלק
סה"כ

סה"כ לגאליה
05
11
24
100

עבודות איטום
עבודות צביעה
הריסות ופירוקים
עבודות אופצי ליות
סה"כ

" 02.24.070תוכ ת דקל"  -חיפה 04-8145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

02.24.070

 14/06/2020עמוד 7

תשתיות פט וא רגיה בע"מ

 20/134איטום שוחות :בית אלעזרי ,שר ,גאליה
-210370003איטום שוחות
סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 03שר
 03.05עבודות איטום
 03.05.010איטום פ ים השוחה
 03.05.010.0010שאיבת כלל המים וסילוקם לתוך מקום שפך רשוי  ,חלק מן המים
יהיו מערובבים עם חלקקי דלק .

קומפ

1.00

 03.05.010.0015חציבת מגרעת בחיבור רצפה,קיר בעומק  5ס"מ בתוך שקע בעומק 1
מ'
ס"מ ברצפה

20.00

 03.05.010.0020יישום של טיח קריסטלי בתוך המגרעות ה "ל

מ'

20.00

 03.05.010.0025החדרה של משחה המגיבה עם מים בעלת כושר חדירה גבוה מסוג
adcor masticתוצרת  usa graceדרך חיר בקוטר  12מ"מ

מ'

20.00

 03.05.010.0030יצירת רולקה מהחומר  vendex uni mortar 1עגו ה במגרעת
החצובה .

מ'

30.00

 03.05.010.0035יישום של טיח קריסטלי מוגמש מסוג  IN 1CEMdicht 3בעובי 3
מ"מ .
העבודה תתבצע באמצעות מירית ) מעלג'(.

מ'

160.00

 03.05.010.0040איטום איזורי קילוח /זרימת מים ברצועות ברחוב של  30ס"מ במלט
אטימה דו רכיבי
בעל חעול לעצירת מים בתסולת של  10בר לפחות דוגמאת אקווטק
אלסטיק c2
מ"ר

3.00

 03.05.015.0005איטום היקפי של צ רת '' 4ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכ ת פ י
השטח ו יקיון  ,דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת
כבתשריט .
אספקת כלל החומרים תהיה כלולה במחיר הסעיף

קומפ

4.00

 03.05.015.0010איטום היקפי של צ רת '' 6ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכ ת פ י
השטח ו יקיון  ,דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת
כבתשריט .
אספקת כלל החומרים תהיה כלולה במחיר הסעיף

קומפ

 03.05.015.0015איטום היקפי של צ רת '' 8ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכ ת פ י
השטח ו יקיון  ,דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת
כבתשריט .
אספקת כלל החומרים תהיה כלולה במחיר הסעיף

קומפ

 03.05.015.0020איטום היקפי של צ רת '' 10ע"פ הפרט במפרט שכוללת הכ ת פ י
השטח ו יקיון  ,דחיסת החומר סטופק ושילוב לוחיות מתכת
כבתשריט .
אספקת כלל החומרים תהיה כלולה במחיר הסעיף

קומפ

2.00

 03.05.015.0030איטום כלל מוקדי חדירת כבלי חשמל ותקשורת באצעות STOPAQ
2100 FNואת החורים של התשתית )בשל הברגים( באמצעות
סי'פלקס FC11
קומפ

6.00

 03.05.015.0040יצירה והתק ה של רפידות איטום הקפי בדלתות ובמסגרות המכסים
 ,ובמקומות ההשקה באמצעות סרטי  EPDMברוחב  5ס"מ לפי
מפרט
קומפ

1.00

 03.05.015איטום צ רת

3.00

2.00

 03.05.020איטום חוץ שוחה
"02.100.010תוכ ת דקל"  -חיפה 04-8145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

02.100.010

 14/06/2020עמוד 8

תשתיות פט וא רגיה בע"מ

 20/134איטום שוחות :בית אלעזרי ,שר ,גאליה
-210370003איטום שוחות
תאור

סעיף

יח'

כמות

 03.05.020.0015קידוח חורים מתאמים לפיות הזרקה בקוטר  13מ"מ לעומק  16ס"מ
)למעט כמה קידוחים שהיו א כיים( הקידוח יבוצע בזווית של 45
יח'
מעלות לפ י השטח .

110.00

 03.05.020.0020החדרת צי וריות הזרקה מתכתיות עם שסתום אל חזור בעומק
הקידוחים

יח'

110.00

 03.05.020.0025איטם בהזרקה באמצעות חומר פוליאוריטא י מגיב למים דוגמאת
 RAScoflex pu 110Xבכמות מי מלית של CC 100בכל הזרקה .

יח'

110.00

 03.05.030.0010ביצוע בדיקת המטרה על התקרה ע"פ תקן  1476במשך  6שעות

קומפ

1.00

 03.05.030.0015ביצוע איתור דליפות מים באמצעות מצלמה טרמית

קומפ

1.00

מחיר

סה"כ

 03.05.030בדיקות

סה"כ לעבודות איטום
010
015
020
030

איטום פ ים השוחה
איטום צ רת
איטום חוץ שוחה
בדיקות
סה"כ

 03.11עבודות צביעה
 03.11.011צבע פ ים
 03.11.011.0010צביעת צ רת לאחר יקוי לכלוך וחלודה בשתי שכבות של החומר
אפולק s-690אפומרין

מ"ר

 03.11.011.0015צביעת דלתות וחלקי צ רת חלוקה לאחר יקוי לכלוך וחלודה בשתי
שכבות של החומר
אפולק s-690אפומרין

מ"ר

 03.11.011.0020צביעת חלקי מתכת שו ים באמצעות ירוגלאס בשתי שכבות עד
לכיסוי מוחלט .

מ"ר

 03.11.011.0212צבעית כלל מעטפת השוחה )תקרות תקרות (בצבע "סופרקריל" או
ש"ע על בטון ,בשתי שכבות ,לרבות שכבת "רב גמיש" יסוד קושר לבן
או ש"ע
מ"ר

5.00

30.00
30.00

160.00

סה"כ לעבודות צביעה
 011צבע פ ים
סה"כ

 03.24הריסות ופירוקים
 03.24.070פירוק אלמ טים קלים וקילוף שכבת איטום
 03.24.070.0005הסרת חלודה מצ רת פלדה/או דלתות פלדה וחלקי פלדה וספים
לרמת  3SAתוך שימוש בשואב אבק תעשייתי .

מ"ר

 03.24.070.0010הסרת שכבה בעובי  1-2מ"מ מכלל קירות הפ ים של המב ה תוך
שימוש בשואב אבק תעשייתי ו יגוב פ י
הקירות ב ייר סופג לח עד להסרה מוחלטת של אבק ו יקוי שמ ים

מ"ר

 03.24.070.0015הסרת כלל השמ ים,זיהומים וצבע מן הדלתות עד לרמת יקיון  SA3מ"ר

" 03.05.020תוכ ת דקל"  -חיפה 04-8145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

30.00

160.00
30.00

03.05.020
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תשתיות פט וא רגיה בע"מ

 20/134איטום שוחות :בית אלעזרי ,שר ,גאליה
-210370003איטום שוחות
סעיף

תאור

יח'

 03.24.070.0020פירוק כל קופסאות מפסקי החשמל וכלל רכיבי החשמל האחרים ע"י
חשמלאי מוסמך לשם ביתוע האיטום
קומפ
והרבתם מחדש לאחר האיטום

כמות

מחיר

סה"כ

1.00

סה"כ להריסות ופירוקים
 070פירוק אלמ טים קלים וקילוף שכבת איטום
סה"כ

סה"כ ל שר
 05עבודות איטום
 11עבודות צביעה
 24הריסות ופירוקים
סה"כ

 04עבודות כלליות
 04.0000הערה  :העבודות בפרק זה הי ן עבודות שיבצעו
בכל אחת מן השוחות בשלבים שו ים אם ידרשו .

0.00

 04.01עבדות עפר
 04.01.0010חפירת תעלה היקפית סביב בסיסי השוחות בחתך  , 20/20בכלים
קלים
עד מחפרון . JCB

מ'

100.00

 04.01.0020החזרת העפר החפור לאחר חפירת התעלה ,והידוקו בהידוק רגיל ע"י
מ'
מכבש יד י )ג'בקה( .

100.00

סה"כ לעבדות עפר

 04.05עבדות איטום
 04.05.0010ביצוע פרט אף מים לפי תשריט בשוחות בית אלעזרי הגדולה .

מ'

35.00

 04.05.0020איטום מעברי חשמל בשוחות באמצעות שיטת "הסטופק" בצ רת עד
.''2

קומפ

15.00

 04.05.0030איטום פירצות מים באמצעות מלט אבקתי מהיר תגובה דוגמה F-30
קומפ
של  TPHגרמ יה ,או שו"ע של חברת קוסטר .

10.00

סה"כ לעבדות איטום

 04.44גידור
 04.44.0010פירוק חלק מן הגדר המקיפה את השוחות לצורך הכ סת כלים ,
וסגירתה באמצעות טלטלית בתום יום העבודה.
הערה  :על הקבלן לבצע את פירוק המי מלי ולהימ ע מפגיע בגדר
הקיימת למעט החלק שיפורק .

קומפ

3.00

 04.44.0020התק ה מחדש של הגדר שפורקה

קומפ

3.00

סה"כ לגידור
" 03.24.070תוכ ת דקל"  -חיפה 04-8145410
הופק ע"י
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

03.24.070

 14/06/2020עמוד 10

תשתיות פט וא רגיה בע"מ

 20/134איטום שוחות :בית אלעזרי ,שר ,גאליה
-210370003איטום שוחות
סעיף

תאור

סה"כ לעבודות כלליות
 01עבדות עפר
 05עבדות איטום
 44גידור
סה"כ

 04.44ע"י "תוכ ת דקל"  -חיפה 04-8145410
הופק
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 14/06/2020עמוד 11

תשתיות פט וא רגיה בע"מ

 20/134איטום שוחות :בית אלעזרי ,שר ,גאליה
-210370003איטום שוחות
סה"כ ל 20/134איטום שוחות :בית אלעזרי ,שר ,גאליה

סה"כ ל 20/134איטום שוחות :בית אלעזרי ,שר ,גאליה
01
02
03
04

בית אלעזרי
גאליה
שר
עבודות כלליות
סה"כ
17.00%

מע"מ
סה"כ לתשלום כולל מע"מ

סה"כ במילים:
מדד מכרז/הצעה:

תאריך מדד:

חתימה:

חותמת:

חתימה:

חותמת:

הופק ע"י "תוכ ת דקל"  -חיפה 04-8145410
אתר דקלhttp://www.dekel.co.il :

