
פרק 01הצבת ציוד

תת פרק 1.1הצבת ציוד נייח

מחיר יח' כמותיח'סעיף מס'תאור
סך הכל (₪)(₪)

1.1.1

העמסה במחסן ,הובלה, פריקה, הרמה, 
הצבה ופילוס של מיכל דלק  1000 

ליטר.  משקל 350 ק"ג ,מפלס הקרקע

                    -         1.00קומפלט4.10.3,4.14, 6.1

-                    

סה"כ תת פרק 1.1הצבת ציוד נייח

תת פרק 1.2הצבת ציוד סובב

מחיר יח' כמותיח'סעיף מס'תאור
סך הכל (₪)(₪)

1.2.1

העמסה במחסן, הובלה,פריקה, הרמה, 
הצבה, הרכבת של משאבת כיבוי אש 

+מנוע , פילוס, הפעלה ניסיונית של 
משאבה.  משקל 7300 ק"ג, גובה 

הקרקע

                    -         1.00קומפלט4.10.3,4.14, 6.1

-                    
    

סה"כ תת פרק 01.2הצבת ציוד סובב0

עבודות מאצרת פלדה  תת פרק 1.3 

מחיר כמותיחידותסעיף המפרטתיאור העבודהסעיף
סה"כ (₪)יחידה(₪)

1.3.1
אספקת חומרים , הובלה, ייצור, צביעה והרכבה 

1יח'4.10.2, 6.2בשטח ע"פ שרטוט   של מאצרת פלדה

007-2322-DRG-11

עבודות מאצרת 
פלדה

סה"כ תת פרק 1.3 

עבודות צנרת  תת פרק 1.4 

מחיר כמותיחידותסעיף המפרטתיאור העבודהסעיף
סה"כ (₪)יחידה(₪)

1.4.1

 (BW) ריתוך כל סוגי האוגנים ו/או ריתוך השקה
ו/או Socket weld מפלדת פחמן עד וכולל 

Sch40 ו- ASA-300 כולל הכנת מדר
356אינץ x  קוטר 6.2.1,4.12,4.13

1.4.2
ריתוך חדירה ישירה בכל זוית מפלדת פחמן עד 

. SCH40 קוטר4.12,4.13, 6.2.1.2וכולל  x 20אינץ

1.4.3
חיתוך קר של צינור אשר לא כלול בסעיפי הריתוך 

24אינץ x  קוטר6.2.5 ,4.12,4.13השונים (ללא הכנת מדר).

1.4.4ASA300  קוטר, 6.2.2 ,4.12,4.13חיבור של זוג אוגנים מכל הסוגים עד  x 52אינץ

1.4.5. ASA300 קוטר4.12,4.13, 6.2.3הרכבת מגופים ואביזרים מאוגנים עד  x 50אינץ

4.12,4.13, 6.2.4 הרכבת צנרת עילית.1.4.6
4.14,

  x אינץ
350קוטר x מטר

1.4.7
צביעת צנרת במערכת צבע אפוקסי. כולל ניקוי 

SA 2.5 נספח 1- צבע ,4.15יורוגריט ברמה ,  x אינץ
350קוטר x מטר

עבודות ייצור והתקנת תמיכות1.4.8

1.4.9
אספקה ייצור והרכבה תמיכות לצנרת ע"פ 

150ק"ג, 6.2.4 ,4.12שרטוט, כולל אספקה והתקנה של ברגי פיליפס

1.4.10
פירוק קונסטרוקציה, גרוטאות ומבנה פלדה 
50ק"ג 6.2.6 ,4.12והובלתם למקום שיורה המהנדס עד 2 ק"מ.

סה"כ תת פרק 1.4 עבודות צנרת



תת פרק 1.5 עבודה ביומית  

מחיר יחידה כמותיחידותסעיף המפרטתיאור העבודהסעיף
סה"כ (₪)(₪)

10י"עמנהל עבודה ראשי1.5.1

עבודות מסגר, צנר ורתך מוסמך כולל כל הציוד 1.5.2
20ש"עהכלים וחומרי העזר לרבות אלקטרודות וכו'.

10ש"עעוזר למסגר, צנר, רתך או פועל פשוט.1.5.3
                    -5ש"עעבודת צבעי מעולה כולל כלים וחומרים1.5.4
מנוף/משאית כושר הרמה עד 80 טון-מטר כולל 1.5.5

20ש"עמפעיל.

10ש"עמלגזה טלסקופית או מחפרון JCB כולל מפעיל.1.5.6
10ש"עעבודת מיני מחפרון בובקאט כולל מפעיל.1.5.7

5000    ₪15,000.00רכישות1.5.8

פרק 1.5 ס"כ עבודה ביומית

₪סיכום
תת פרק 1.1
תת פרק 1.2
תת פרק 1.3
תת פרק 1.4
תת פרק 1.5

סה"כ
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