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הובלה בלבד

1515120אשדוד - אשקלון

111110אשדוד - באר שבע

111011אשדוד - חיפה

111120אשדוד - קריות

11111אשדוד - אלרואי / טבעון

11111לוד - אשקלון

11111לוד - באר שבע

11111לוד - חיפה

11111לוד - קריות

11111לוד - בילו

11111לוד - אלרואי / טבעון

15515חיפה - חיפה

15115חיפה - קריות

11115חיפה - אלרואי / טבעון

15115חיפה - אשקלון

11115חיפה - באר שבע

11515אשקלון - בילו

11111אשקלון - גלילות

11111בילו - באר שבע

11112בילו - קריות

11115באר שבע - אלרואי

11115אשקלון - באר שבע

11111אשקלון - אלרואי / טבעון

15155אשקלון - קריות

15515צריפין - אשקלון

11111צריפין - חיפה

15111צריפין - קריות

111110בילו - בילו

11111הרצליה - חיפה

11112בילו - יקנעם

11115באר שבע - באר שבע

5פריקת מכולה (נמל אשדוד) '20

5פריקת מכולה (נמל חיפה) '20

10פריקת מכולה (נמל אשדוד) '40

5פריקת מכולה (נמל חיפה) '40

5הובלת חומ"ס (אשדוד - אשדוד)

5הובלת חומ"ס (אשדוד - חיפה)

5הובלת חומ"ס (אשדוד - באר שבע)

2הובלת חומ"ס (אשדוד - אשל)

1יום עבודת משאית עם הייבר ושופל

1שעת עבודה משאית עם הייבר ושופל

10יום עבודת מנוף 60 טון

1שעת עבודת מנוף 60 טון

10מנוף 155 טון (יום עבודה)

5מ.מנוף 100 טון

1שעת עבודת סמי + מנוף 40

3מנוף 200 טון (אשקלון - בילו)

1מנוף 100 טון (חיפה - חיפה)

5איזוטנק חומ"ס (אשדוד - אשל)

1מנוף + סל אדם (18 מ')

2מנוף + סל אדם (35 מ')

10יום עבודת מנוף+ פרק

3במת הרמה 8 מ' גובה (יום שכירות)
הובלה במת הרמה 8 מ' גובה (הלוך-חזור) 

1לקריית חיים

5במת הרמה 28 מ' גובה (יום שכירות)
הובלה במת הרמה 28 מ' גובה (הלוך-חזור) 

1לקריית חיים

סה"כ:

סה"כ לכתב הכמויות

כתב כמויות למכרז הובלות 17/316

משאית מנוף עד 15 טוןסמי + מנוף עד 60 טון טנדר / משאית עד 1 טון

לא רלוונטילא רלוונטי לא רלוונטי

סמי + מנוף עד 30 טון

לא רלוונטי

לא רלוונטי

שונותמשאית מנוף עד 30 טון

לא רלוונטי


	כתב כמויות לאומדן

