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#227584 כתב כמויות מכרז/חוזה 19/315

סה"כ מחיר 
יחידה 
בש"ח

כמות יחידה תאור העבודות מס' סידורי

תת פרק 06.2 כתב כמויות  מס'2 עבודות הכנה 
להגנה קתודית

2.00 יחידה פירוק נקודת מדידה/חלוקת זרם קיימת 6.2.001

2.00 יחידה

אספקת נקודת חלוקת זרם במידות  
400*300*200 מ"מ כולל התקנתה לפי סטנדרט 

ודרישות של חברת תש"ן לרבות שילוט הנקודה 
וכבלים בתוכה, עבודות חפירה ומילוי חוזר.

6.2.002

2.00 יחידה

-SRE מסוג STELTH-2 הספקה ותקנת תאי יחוס 
CUY-007 תוצרת BORIN וחיבורם לנקודות 

מדידה.

6.2.004

16.00 יחידה
חיבור כבל לצינור/ שרוול של חברת תש"ן בשיטת 

Pin Brazing כולל בידוד אזור החיבור.
6.2.005

120.00
מטר 
אורך

אספקת כבל  N2XY-10mm2 כולל התקנתו בתעלה, 
עבודות חפירה ומילוי חוזר.

6.2.006

10.00
מטר 
אורך

.mm2 N2XY 25   אספקה והתקנת כבל 6.2.007

1.00 קומפלט .( As Made )מדידה וביצוע תוכנית בדיעבד 6.2.008
תת פרק  06.2 עבודות הכנה להגנה קתודית
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#227584 כתב כמויות מכרז/חוזה 19/315

סה"כ מחיר 
יחידה 
בש"ח

כמות יחידה תאור העבודות מס' 
סידורי

תת פרק 06.3 כתב כמויות  מס' 3 עבודות 
ביומית.

שעת עבודה לכלים כוללת:  הכלי, האדם 
המפעיל את הכלי, דלק, שמנים, ציוד עזר, 

הובלה בשני הכיוונים וכו'.המדידה תהיה לפי 
שעת עבודה בפועל.

10.00
שעת 
עבודה

מנהל עבודה. 6.3.001

20.00
שעת 
עבודה

רתך, כולל רתכת או מתקן לחיתוך. 6.3.002

40.00
שעת 
עבודה

מסגר או צנר. 6.3.003

60.00
שעת 
עבודה

פועל פשוט. 6.3.004

10.00
שעת 
עבודה

מחפר CATERPILLER  229  או שווה ערך. 6.3.005

10.00
שעת 
עבודה

יעה אופני 950 או שווה ערך. 6.3.006

30.00
שעת 
עבודה

מחפר JCB-3 או שווה ערך. 6.3.007

10.00
שעת 
עבודה

מחפר זעיר. 6.3.008

100.00
שעת 
עבודה

שומר מאושר על ידי קצין הביטחון של תש"ן 
ומצויד במכשיר טלפון נייד. ,תשלום לפי שעות 
השמירה,כולל לילות וחגים-במקרה של עיכוב 

עבודות לפי דרישת המזמין בלבד.

6.3.009

1.00 קומפלט
מבחן לחץ נוסף של הקו לאחר תיקון צינור 

דולף.
6.3.010

20.00
שעת 
עבודה

משאבת ניקוז 100 ממ"ק/ש, 20 מ' כולל 
הספקת אויר דחוס, דיזל או חשמל להפעלת 

המשאבה.

6.3.011

20.00
שעת 
עבודה

משאית סמיטריילר להובלות עם מנוף. 6.3.012

20.00 שעת  כבאית עם מיכל מים ומיכל קצף (כבאית  6.3.013
תת פרק  06.3 עבודות ביומית ועבודות ברירה שונות
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#227584 מכרז/חוזה 19/315
סך  פרק

   פרק 06.1 כתב כמויות  מס' 1  עבודות הנדסה אזרחית וצנרת (הנחת קו דלק "10)

 תת פרק 06.2 כתב כמויות  מס'2  עבודות הכנה להגנה קתודית

 תת פרק 06.3 כתב כמויות  מס' 3 עבודות ביומית ועבודות ברירה שונות

עלויות חומרים

סה"כ : כללי  
מע"מ (17%)

סה"כ : כללי  כולל מע"מ


