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עבודות אחזקה במיכל 8 באלרואי
סה"כמחיר יח'כמותיח' מידהבאורתיאורמס"ד

שיפור מערך האטימה
1קומפלט4.3.1פירוק סכר קצף קיים כולל פינוי בשטח המתקן1

1קומפלט4.3.1אספקת והתקנת סכר קצף חדש2

טיפול בגג הצף ובפונטונים:
100מ"ר4.3.4ביצוע הטלאות בגג 3
1קומפלט4.3.6חיתוך ופירוק טלאי בדופן כולל תיקון הריתוך4
2קומפלט4.3.2תיקון ריתוכים בפונטונים 5
1קומפלט4.3.13 ייצור, אספקה והתקנת פתח דגימות חדש ופרוק הקיים6
26יח'4.3.5הוספת נשמים לכל הפונטונים7
26יח'4.3.3תיקון חורים במיכסה עליון של רגלי הפונטון8

ביטול השוחה הקיימת, פירוקה ופינויה, ייצור,אספקה והתקנת השוחה החדשה הכולל רשת 9
1קומפלט4.3.8הגנה (אנטיקורוזיבית)

1קומפלט4.3.9פרוק מגוף שער "4 ואל חוזר "4 בשוחת הניקוז והתקנת מגוף שער ואל חוזר חדשים10

5יח4.3.11אספקה, ייצור והתקנת שוברי ווקום חדשים "8 או שדרוג הקיימים11
1קומפלט4.3.12התקנת שובר לחץ/וואקום PVRV  חדש  "6 בסיפון המיכל12

45מ"א4.3.10התקנת שטוח 50/5 מגולוון לאורך מדרגות ירידה לגג המיכל.13

200ק"ג4.3.14התקנת מעקות ומשטחים14

רצפה ופנים המיכל:15

1קומפלט4.3.7החלפת צינור ניקוז גג "4 , פרוק הישן והתקנת החדש כולל טסט לחץ16

216אינץ x  קוטר4.3.15.4פרוק פתח אדם במיכל ובגג17
216אינץ x  קוטר4.3.15.4סגירת פתח אדם בקטרים הנ"ל.18

עבודות צנרת:
100ק"ג4.3.16ייצור, אספקה והרכבת תמיכות ומתלים לצנרת19
20יח'4.3.16הידוק קו בעזרת U BOLT או קלמרות20

21SCH 40 קוטר4.3.15.1רתוך חדירה בצנרת פלדת פחמן עד  x 250אינץ

ריתוך כל סוגי האוגנים ו/או ריתוך השקה (BW) ו/או Socket weld מפלדת פחמן עד וכולל Sch40 ו- 22
100אינץ x  קוטרASA-3004.3.15.1 כולל הכנת מדר

72אינץ x  קוטר4.3.15.2חיתוך צנרת בחם23

72אינץ x  קוטר4.3.15.3חיתוך צנרת בקר24

25ASA300  קוטר4.3.15.4.1חיבור של זוג אוגנים מכל הסוגים עד  x 60אינץ
26ASA300  קוטר4.3.15.4.1פרוק של זוג אוגנים מכל הסוגים עד  x 60אינץ
27. ASA300 קוטר4.3.15.4.2פירוק מגופים ואביזרים מאוגנים עד  x 48אינץ
28. ASA300 קוטר4.3.15.4.2הרכבת מגופים ואביזרים מאוגנים עד  x 48אינץ

אינץ x  קוטר x 4.3.15הרכבת צנרת עילית.29
840מטר

20אינץ x  קוטר4.3.15.4.3הכנסת והוצאת חסמים בקטרים שונים30

עבודות רג'י:
60ש"ערתך צנרת מוסמך עם תעודות מאושרות31
60ש"עמסגר/רתך32
60ש"עעוזר מסגר33
5י"עמחפרון/ מלגזה כולל מפעיל34
5י"עבמת הרמה עם סל35
1י"עמנוף בעל כושר הרמה של 50 טון36
5,000 5,000₪ 1₪קומפלטרכישות ע"י הקבלן - סכום קבוע37
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