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סעי
ף

סה"כמחיר יחידהכמותיחידותסעיפי באורתיאור העבודה

1
ריתוך כל סוגי האוגנים ו/או ריתוך השקה (BW) ו/או 

Socket weld מפלדת פחמן כולל הכנת מדר
4.3,  4.12,   

29,000 58₪ 500₪אינץ x  קוטר6.6.2

ריתוך חדירה ישירה בכל זוית מפלדת פחמן  .2
4.3,  4.12,   

8,160 68₪ 120₪אינץ x  קוטר6.6.2

3ASA300  קוטר6.6.4 ,4.3חיבור של זוג אוגנים מכל הסוגים עד  x 7,500 50₪ 150₪אינץ

4ASA300  קוטר6.6.4 ,4.3פרוק של זוג אוגנים מכל הסוגים עד  x 2,500 50₪ 50₪אינץ

5. ASA300 קוטר6.6.5 ,4.3פירוק מגופים ואביזרים מאוגנים עד  x 600 60₪ 10₪אינץ

6. ASA300 קוטר6.6.5 ,4.3הרכבת מגופים ואביזרים מאוגנים עד  x 2,700 90₪ 30₪אינץ

7
הרכבה פתיחה או סגירה של איחוד (רקורד) וכל אביזר 

מוברג כולל מתזים.
18,300 60₪ 305₪אינץ x  קוטר6.6.7 ,4.3

600 60₪ 10₪אינץ x  קוטר6.6.3 ,4.3ייצור ההברגה8

פירוק צנרת עילית ,הובלתה ופינוי בשטח המתקן.9
4.3, 4.11 , 

6.6.8
 x קוטר  x אינץ

מטר
100₪ 16₪ 1,600

הרכבת צנרת עילית כולל אביזרי הרמה.10
4.3, 4.11 , 

6.6.9
 x קוטר  x אינץ

מטר
940₪ 36₪ 33,840

הרכבת צנרת תת קרקעית11
4.3, 4.11 ,  

6.6.6
 x קוטר  x אינץ

מטר
50₪ 30₪ 1,500

12
צביעת צנרת במערכת צבע אפוקסי. כולל חספוס או 

SA 2.5 ניקוי "יורוגריט" ברמה
4.10, 6.6.10

 x קוטר  x אינץ
מטר

980₪ 22₪ 21,560

עירגול צנרת המותאם לעיגוליות המיכל13
4.3, 4.11 , 

24,080 43₪ 560₪אינץ Xקוטר6.6.12

14
גלוון חם לצנרת באורכים של עד 12 מ"א כולל שינוע 

כולל הסרת ציפוי וחיספוס לפני גלוון.
4.10, 6.6.11

 x קוטר  x אינץ
מטר

1000₪ 38₪ 38,000

4,480 80₪ 56₪יחידה6.6.13הידוק קו לתמיכה בשיטת ברגי "U".בכל גודל.15

16
אספקה, ייצור, התקנה, ריתוך וצביעה של תמיכות 

לצנרת. לרבות קידוח חורים, כולל פעולות בטיחות נלוות 
בהתקנה ע"ג המיכל.

6,000 40₪ 150₪קילוגרם6.6.14 ,4.3

240 24₪ 10₪קילוגרם6.6.15 ,4.3פירוק תמיכות17

1,200 400₪ 3₪יחידה6.6.16 ,4.3הנחת אדנים - אספקת תש"ן18

5,000 250₪ 20₪מטר קוב6.6.17 ,4.3חפירה בכלים מכאניים או ידניים19

6.6.18 ,4.3בידוד צנרת20
 x קוטר  x אינץ

מטר
80₪ 50₪ 4,000

21
אספקה ייצור והרכבת מעברי צנרת "6 - "4 בחגורת 

הרוח
3,000 1,000₪ 3₪יחידה6.6.20 ,4.3

1,000 1,000₪ 1₪יחידה6.6.19 ,4.3חיבור לקו "חי"22

23
עבודות מסגר, צנר ורתך מוסמך כולל כל הציוד הכלים 

וחומרי העזר
1,600 100₪ 16₪שעת עבודה6.7.1

1,440 90₪ 16₪שעת עבודה6.7.1עוזר למסגר, צנר, רתך או פועל פשוט.24

2,000 200₪ 10₪שעת עבודה6.7.1מלגזה טלסקופית או מחפרון JCB כולל מפעיל.25

1,000 1,000₪ 1₪קומפלט6.7.2רכישות - סכום קבוע26

₪ 220,900

סה"כ אחרי הנחה 

ייצור והתקנת טבעת קירור מיכל 70 בטרמינל 

סה"כ

הנחה


