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עבודות עפר1.01

חפירה01.01.020
חפירה בשטח בתחום המאצרה לגבהים המתוכננים לעומק בין 1-3 מ' ,והסדרת המדרונות ע"פ תוכנית   וסילוק עודפי 01.01.020.0010

8,650.00מ"קחפירה בתחומי המתקן.
ניקוי  וחישוף פני השטח בשכבת העפר העליונה עד עומק  20 ס"מ  מכלל הצמחיה הקיימת   ומשאריות ביטומן בשטח 01.01.020.0020

1קומפהמאצרה  .כלל עודפי העובדה יפונו לערמה נפרדת בתחום המתקן  ע"ג ניילון .
ישור פני תחתית החפירה ברצפת המאצרה לגבהים ולשיפועים המתוכננים ,וביצוע הידוק רגיל לתחתית המאצרה 01.01.020.0040

5,200.00מ"רולשתית  .
50מ"קחפירת גישוש בכלים קטנים (מקסימום עם J.C.B) לגילוי מתקנים תת-קרקעיים01.01.020.0550
30מ"קפירוק ופינוי של רכיבי בטון הפזורים בשטח .01.01.020.0800

מילוי מובא, מצעים והידוק01.01.050
אספקה ויישום מצע סוג ב'  בשכבות בעובי שכבה של 20 ס"מ מחומר גרנולרי מדורג ללסוללות הביינים ורמפת המעבר . 01.01.050.0115

585מ"קהמצע יעבור  הידוק מבוקר לצפיפות של 98% , המצע יסופק ממחצבה מאושרת.
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מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד1.6

ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי01.60.010
4ש"עפועל בנין מקצועי01.60.010.0010

8ש"עפועל בנין פשוט01.60.010.0020

8ש"עפטיש חשמלי (קונגו) כולל מפעיל01.60.010.0150

ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים01.60.030
4ש"עיעה אופני 125-145 כ"ס 2.5 ירד"ק - דגם 950 או מקביל מ-1980 ומעלה01.60.030.0060
4ש"עמחפר הידראולי זחלי עם פטיש שבירה וכף - דגם קטרפילר  315 או מקביל01.60.030.0130
8ש"עמחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - דגם B.C.J 3,4 מ- 01.60.030.01601995
4ש"עמיני מחפרון זחלי + כף 20-40 ס"מ פטיש שבירה ומקדח קרקע - דגם פלג'וב מ-01.60.030.01701990
4ש"עמיני מחפרון אופני 30 כ"ס עם כף, מחפרון/מקדח קרקע ומטאטא - דגם בובקט מ-01.60.030.01801995
01.60.030.0270BOMAG 213 1י"עמכבש רוטט ממונע 10-12 טון - דגם
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