
מכרז/חוזה 18/189 - כתבי כמויות ומחירים 

18/189 - עבודות עפר ובטון לביית בור איגום במאצרת מכל 135דו"ח מכרז
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר1
חפירה1.02
חפירה כללית בשטח לצורך ביית בור האיגום לעומק כולל עד 3.5 מ', מיון  והעברת עודפי החפירה 01.020.0020

10,000.00מטר מעוקבבשטח העבודות לפיזור ע"פ תוכית או לאחסון בשטח המתקן.
חפירה לפירוק רמפת הכיסה של המאצרה עד גובה רצפת המאצרה המתוכת, מיון החומר והעברת 01.020.0021

500מטר מעוקבהעודפים לפיזור על פי התוכית או בשטח המתקן.
יישור ופילוס  שטחי רצפת המאצרה לגובה אחיד הקבוע בתוכית כולל חפירה ומילוי בגובה  עד 01.020.0022

10,000.00מטר רבוע20+/- ס"מ, והידוק מבוקר של פי השטח לצפיפות מקסימלית.
300מטר מעוקבחפירה ליסודות עוברים, הרחבות, תעלות וכד' לעומק שאיו עולה על 1 מ'.01.020.0140
חפירה בסוללות המאצרה והסדרת השיפועים על פי התוכית, החזרת מיטב העפר למילוי מוחזר 01.020.0150

2,000.00מטר מעוקבוסילוק העודפים לפיזור בשטח המתקן.

סה"כ לחפירה

מילוי מובא, מצעים והידוק1.05
600מטר מעוקבמילוי מובא מחומר ברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק, לפי התכית.01.050.0010
01.050.0102

מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבבה של 20 ס"מ ברצפת המאצרה והידוק  מבוקר לצפיפות של 100% 
2,000.00מטר מעוקבלפי המפרט, כולל יישור פי המצע לשיפועים ולרומים המתוכים. המצע יסופק ממחצבה מאושרת.

01.050.0105

מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 15 ס"מ ברמפת  המאצרה והידוק  מבוקר לצפיפות של 100% 
100מטר מעוקבלפי המפרט, כולל יישור פי המצע לשיפועים ולרומים המתוכים. המצע יסופק ממחצבה מאושרת.

600מטר רבועהידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ליסודות עוברים.01.050.0210
מילוי מעפר מקומי החפור בשכבות בעובי עד 20 ס"מ כולל הידוק מבוקר לצפיפות מקסימלית, 01.050.0220

4,000.00מטר מעוקבויישור פי השטח לגבהים ולשיפועים המתוכים.
2,000.00טוןמילוי חצץ גס בשכבה בעובי 50 ס"מ בתחתית בורות האיגום01.050.0230
ביית רמפת כיסה זמית מחומר ברר מהודק לפי תוכית ופירוקה בגמר העבודות ופיזור החומר 01.050.0240

300מטר מעוקבבשטח המתקן.

סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק

סה"כ לעבודות עפר
חפירה20
מילוי מובא, מצעים והידוק50

סה"כ
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עבודות בטון יצוק באתר2

הערות: 1. כל הבטוים בפרק זה הם בתאי חשיפה סוג 5 לפי התקן ולפי האמור במפרט הטכי.
מצעים2.011
600מטר רבועמצע בטון רזה בעובי 10 ס"מ מתחת ליסודות עוברים וקורות יסוד.02.011.0020

סה"כ למצעים

יסודות וראשי כלוסאות2.012
קורות יסוד בטון ב-40 יצוקות על גבי מצע או  על  הקרקע. או על כלוסאות.  גובה  הקורה  60 ס"מ  02.012.0040

170מטר מעוקבורוחבה  100 ס"מ (המצע מדד בפרד(
יסוד משך מדורג מבטון ב- 40 בעובי 25   ס"מ וברוחב עד 200  ס"מ  לקיר תמך משולב עם תעלה 02.012.0210

55מטר מעוקב(ראה תכית)  בהיקף המכל
 עיבוד פתחים ביסוד ה"ל למעבר צרת בקוטר 8-3 איצ' במידות פעם (1) הקוטר לכל כיוון, על כל 02.012.0220

5יחידותהכרוך בכך.
2יחידותעיבוד פתחים כ"ל לצרת מעל קוטר 12 איצ'02.012.0230

סה"כ ליסודות וראשי כלוסאות

קירות בטון2.061
50מטר מעוקבקיר תמך בקו עגול בהיקף המכל מבטון ב-40 בעובי 25  ס"מ.02.061.0032
עיבוד פתחים בקיר ה"ל עבור מעבר צרת קיימת במידות פעם הקוטר לכל כיוון עבור צרת בקוטר 02.061.0040

עד "8. כולל סתימת המירווח בין הצרת לקיר (למיעת מעבר חול) ע"י בד גיאוטכי לא ארוג מלופף 
10יחידותסביב הציור.

2יחידותעיבוד פתחים למעבר צרת כ"ל עבור צרת בקוטר מעל "12 וסתימה ע"י ליפוף בד גיאוטכי.02.061.0041
170מטר מעוקבקירות בטון ב-40 בעובי 30 ס"מ בגובה עד 2  מטר מעל לפי היסוד.02.061.0051
קירות בטון ב40- מדורגים בעובי 30 ס"מ, בגבהים משתים עד גובה 4 מטר מעל לקירות ה"ל  (ראה 02.061.0052

30מטר מעוקבתכית) .
20מטר מעוקבקירות בטון ב-40 בעובי 40 ס"מ בגובה עד 6 מטר מעל לקורת היסוד.02.061.0070

סה"כ לקירות בטון

בטון חשוף, קיטום פיות ומוספים לבטון2.094
1,000.00מטרקיטום פיות בחתך משולש בחלק העליון ובפיות של הקירות02.094.0060

סה"כ לבטון חשוף, קיטום פיות ומוספים לבטון
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פלדת זיון2.1
40טוןמוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון02.100.0010
20טוןרשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון02.100.0030

סה"כ לפלדת זיון

סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר
מצעים11
יסודות וראשי כלוסאות12
קירות בטון61
בטון חשוף, קיטום פיות ומוספים לבטון94
פלדת זיון100

סה"כ

כלוסאות ואלמטי סלארי, לביסוס מבים ולדיפון23
23.03C.F.A סאות בטון מבוצעים בשיטתכלו
כלוסאות בטון ב- 40 (לפי המפרט הטכי) בוצעים בשיטת C.F.A קידוח ויציקה קוטר 50 ס"מ 23.030.0010

850מטרובעומק עד 18 מ'
700מטרכלוסאות בטון ב-40 מבוצעים בשיטת C.F.A קידוח ויציקה קוטר 60 ס"מ ובעומק עד 18 מ'23.030.0030

C.F.A סאות בטון מבוצעים בשיטתסה"כ לכלו

פלדת זיון23.1
50טוןכלוב זיון לכלוסאות, בכל הקטרים23.100.0030
תוספת למשקל מוטות  הפלדה על חציבה בבטון הכלוס לחשיפת מוטות פלדה בקוטר 12 מ"מ 23.100.0040

1טוןהמיועדים לעיגון לקורת היסוד (ראה תכית). המדידה לפי משקל המוטות החשפים.

סה"כ לפלדת זיון

סה"כ לכלוסאות ואלמטי סלארי, לביסוס מבים ולדיפון
30C.F.A סאות בטון מבוצעים בשיטתכלו
פלדת זיון100

סה"כ
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גידור44
גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות44.013
44.013.0005

גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה  בגובה 1.0 מ' מפי הקרקע, משבצות 50/50/4.5 מ"מ מחוט 
פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/4 מ"מ כל 2.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מירוסטה ולוחיות 

100מטרוברגי עיגון כימי בקירות הבטון קוטר 14 מ"מ מגולבים, הכל לפי הפרט בתוכית.

סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות

סה"כ לגידור
גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות13

סה"כ

סלילת כבישים ורחבות51
עבודות הכה ופירוק51.01
250מטריסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב עד 50 ס"מ בסוללת המכל.51.010.0433

סה"כ לעבודות הכה ופירוק

מעקות בטיחות מפלדה51.092
51.092.0010

מעקה בטיחות מפלדה לכבישים דגם "W" (יחיד) או ש"ע, לרבות עמודים כל 4 מ' מעוגים לבטון 
180מטרבברגים כימיים קוטר 16 מ"מ עשויים פלדה מגולבת באבץ חם, הכל לפי הפרט בתוכית.

סה"כ למעקות בטיחות מפלדה

סה"כ לסלילת כבישים ורחבות
עבודות הכה ופירוק10
מעקות בטיחות מפלדה92

סה"כ

מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד60
ש"ע פועלי בין60.01
50שעת עבודהפועל בין מקצועי60.010.0010
100שעת עבודהפועל בין פשוט60.010.0020
50שעת עבודהפטיש חשמלי (קוגו) לרבות מפעיל60.010.0030

סה"כ לש"ע פועלי בין

#197097 4/5 10/06/2018



מכרז/חוזה 18/189 - כתבי כמויות ומחירים 

ש"ע פועלי בין60.02
50שעת עבודהמסגר מרכיב, מקצועי60.020.0040
30שעת עבודהרתך מקצועי, לרבות רתכת ואלקטרודות60.020.0050
30שעת עבודהרתך עוזר60.020.0060

סה"כ לש"ע פועלי בין

ש"ע לשכירת ציוד מכי הדסי, רכב משא ומיכליות מים60.03
50שעת עבודהיעה אופי דגם 950 או מקביל60.030.0060
50שעת עבודהמחפר הידראולי זחלי עם פטיש שבירה וכף60.030.0140
60.030.0160B.C.J  י  דוגמת50שעת עבודהמחפרון אופ
50שעת עבודהמיי מחפרון אופי דגם בובקט60.030.0180
60.030.0240BOMAG 75 י - דגם5יום עבודהמכבש גלילי יד
5יום עבודהמשאית רכיה ציר אחד עם ארגז בקיבול 9-12 מ"ק לא פחות מ- 9 מ"ק60.030.0390

סה"כ לש"ע לשכירת ציוד מכי הדסי, רכב משא ומיכליות מים

סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
ש"ע פועלי בין - מחירי קבלן ראשי10
ש"ע פועלי בין - מחירי קבלן משה20
ש"ע לשכירת ציוד מכי הדסי, רכב משא ומיכליות מים30

סה"כ

סה"כ

מע"מ

סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד:מדד מכרז/הצעה: 

חותמת:חתימה: 

חותמת:חתימה: 
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