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סה"כמחיר יח'כמותיח' מדידהתאור סעיף

01.01.010
צנרת פלדה שחורה עילית מחוברת בריתוך או באוגנים, צבועה בקוטר "3 

SCH 40, כולל ספחים
182003,600מ"א

01.01.020
צנרת פלדה מגולוונת עילית מחוברת בריתוך או באוגנים, צבועה בקוטר 

"SCH 40 3, כולל ספחים
122202,640מ''א

301504,500מ''אכנ''ל אך צנרת בקוטר "01.01.0302

121001,200מ''אכנ''ל אך צנרת בקוטר "01.01.0401

120002,000יח'מגוף שער OS&Y מאושר UL/FM בקוטר "01.01.0503

01.01.060
מד לחץ עד psi 300 מאושר UL/FM לרבות ריתוך חדירה, אביזרי 

חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה מהצינור הראשי
3280840יח'

01.01.070
מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני מאושר UL/FM קוטר "3 מאוגן עם רשת 

פנימית ללחץ עבודה שח 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים
140004,000יח'

01.01.080
ברז ניקוז/בדיקה עם חלונית UL/FM קוטר "1.5, לרבות ריתוך חדירה, 

אביזרי חיבור ומופת יציאה מהצינור הראשי
111401,140יח'

01.01.090
ברז בדיקה/בדיקה עם חלונית UL/FM קוטר "1, לרבות ריתוך חדירה, 

אביזרי חיבור ומופת יציאה מהצינור הראשי
39802,940יח'

01.01.100
 "PRESSURE REGULATING DELUGE VALVE 3, עם כל 

מכלוליו, וצנרת מקשרת ביניהם, לרבות אביזריה.
11200012,000יח'

312003,600יח'מגוף פרפר מאושר UL/FM קוטר "01.01.1103

01.01.120

 INLINE INDUCTOR התקנה של מערכת מינון תרכיז קצף מסוג
מדגם MI-80  של Skum בהתאם לפרט I בתוכנית 4546.8-500-

 SS -001לרבות ביצוע כל החיבורים הנדרשים כולל צנרת תרכיז קצף מ
מגופים וכל הצנרת המקשרת בין המיכל ליחידת המינון

11300013,000קומפ'

01.01.130
התחברות של צינור חדש "3 אל צינור קיים "4-"3, לרבות ניתוק קו 

קיים, חיתוך הצינור הקיים, ספחים, חיבור הצינור החדש לקיים ובדיקת 
החיבור ללחץ מים

26201,240קומפ'

90252,250ק''גקוסטרוקציית פלדה עבור תמיכת צנרת01.01.140

01.01.150
אדני בטון לתמיכת צנרת דגם MPS-"3 תוצרת ולפמן או ש''ע לרבות 

הסדרת שטח, הספקה והידוק מצעים לפני הנחת עדנים (אופציה ב')
2300600יח'

01.01.160
פירוק צנרת עילית מחוברת  בריתוך או באוגנים בקוטר "3, כולל ספחים, 

אביזרים ותמיכות
1250600מ''א

3030900מ''אכנ''ל אך צנרת בקוטר "01.01.1702

1215180מ''אכנ''ל אך צנרת בקוטר "01.01.1801

13,3003,300קומפ'פירוק ראש מערכת קיים01.01.190

01.01.200
ייצור והתקנה מיכל תרכיז קצף מנירוסטה S.S-304 בנפח 1,000 ליטרים 

ואספקתו, לרבות ברזים ואביזרים בהתאם לרשימת הציוד שבנספח א' 
למפרט הטכני ובהתאם לדף טכני 4546.8-600-001

11520015,200יח'

הוכן ע"י :   "פז" הנדסה וניהול (1980) בע"מ"

תשתיות נפט ואנרגיה בע''מ
קמ"ד אשדוד - בתי שאיבה

התקנת ממנן בראשי מערכת ספרינקלרים 

הערות:

פרק 01 - עבודות צנרת תחנה א'

העבודה כוללת את כל המרכיבים והחומרים הדרושים עד לגמר העבודה לשביעות רצון המפקח והמזמין.

עבודות פירוק צנרת כולל פרוק אביזרים מסוג כלשהו, פינוי הצנרת למקום מוגדר במתקן או פינוי לאתר חיצוני, ביצוע חיתוכים 
ב"קר",פתיחת אוגנים, פתיחת תבריגים וכדומה,העברה למחסן החברה ופינוי פסולת לאתר מוסדר. 

התקנת מתזים כוללת את כל המחברים הנדרשים.

סגירת אוגנים והתקנת מגופים ואביזרים מאוגנים כוללת התקנה של אטמים, ברגים, אומים ודיסקיות.

התקנת מגופים כוללת שילוט מגופים בהתאם לדרישות התקן ונעילת מגופים בשרשרת בגמר עבודה.

על הקבלן לספק את כל הצנרת, האביזרים וכל הדרוש לעבודה מושלמת בהתאם לרשימת הציוד מצורפת בנספח א' במפרט הטכני מיוחד.

אם לא נאמר אחרת, כל הסעיפים כוללים רכישה הובלה, אספקה והתקנה של כל החומרים והציוד באופן מושלם, עד לגמר העבודה 
לשביעות רצון המפקח.

עבודות הצנרת כוללות את כל הנדרש ע"פ מפרט כללי לביצוע עבודות צנרת, לרבות: מבחן לחץ, ניקוי קווים, צביעה,ציפוי ובידוד הצנרת, 
עשיית פזות באביזרים כדי שיתאימו לצנרת, ריתוך, חבקים וכו'.

העבודות כלולות בסעיפים להתקנת צנרת ולא ישולמו בנפרד.

עלות עבודות כוללת עבודה בגבהים שונים ללא תוספת מחיר עבור עבודה במפלסים שונים. השכרת ציוד הרמה לא תשולם בנפרד.

.UL/FM כל הציוד והאביזרים יהיו מאושרים
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סה"כמחיר יח'כמותיח' מדידהתאור סעיף
פרק 01 - עבודות צנרת תחנה א'

01.01.210
הכנת בסיס בטון מזויין (1.4 מ' * 1.4 מ') מבטון ב-30 ברמת חשיפה 10, 

משקל ברזל מינימלי 75 ק''ג/מ''ק, למיכל תרכיז קצף כולל חפירה, הכנת 
תשתית והחזרת המצב לקדמותו.

115001,500יח'

01.01.220
פירוק מתזים והחלפתם למתזים חדשים - פתוח קצף/מים  "½  מסוג 

UL/FM approved.או ש"ע  Globe של חברת  K5.6 Pendent
122503,000יח'

80,230סה"כ פרק 1

02.01.010
צנרת פלדה שחורה SCH 40, בקוטר "6 מחוברת בריתוך, עם עטיפה 

חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי, מונחה בקרקע בעומק עד 1.25 מ', 
כולל ספחים, עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר (אופציה א')

243057,320מ"א

02.01.020
צנרת פלדה שחורה עילית מחוברת בריתוך או באוגנים, צבועה בקוטר "6 

SCH 40, כולל ספחים ותמיכות (אופציה ב')
243458,280מ''א

02.01.030
צנרת פלדה מגולוונת עילית מחוברת בריתוך או באוגנים, צבועה בקוטר 

"SCH 40 2, כולל ספחים ותמיכות
181502,700מ''א

181001,800מ''אכנ''ל אך צנרת בקוטר "02.01.0401

02.01.050
מד לחץ עד psi 300 מאושר UL/FM לרבות ריתוך חדירה, אביזרי 

חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה מהצינור הראשי
3280840יח'

02.01.060
מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני מאושר UL/FM קוטר "3 מאוגן עם רשת 

פנימית ללחץ עבודה שח 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים
140004,000יח'

02.01.070
ברז בדיקה/בדיקה עם חלונית UL/FM קוטר "1 , לרבות ריתוך חדירה, 

אביזרי חיבור ומופת יציאה מהצינור הראשי
39802,940יח'

02.01.080
 "PRESSURE REGULATING DELUGE VALVE 2, עם כל 

מכלוליו, וצנרת מקשרת ביניהם, לרבות אביזריה. (אופציונלי)
11000010,000יח'

511805,900יח'מגוף פרפר מאושר UL/FM קוטר "02.01.0902

116301,630יח'מגוף כדורי מאושר UL/FM קוטר "02.01.1002

02.01.110

  INLINE INDUCTOR התקנה של מערכת מינון תרכיז קצף מסוג
מדגם MI-50  של Skum בהתאם לפרט I בתוכנית מס' 4546.8-500-

 SS -002לרבות ביצוע כל החיבורים הנדרשים כולל צנרת תרכיז קצף מ
מגופים וכל הצנרת המקשרת בין המיכל ליחידת המינון

11300013,000קומפ'

02.01.120
התחברות של צינור חדש "2 אל צינור קיים "4-"2, לרבות ניתוק קו 

קיים, חיתוך הצינור הקיים, ספחים, חיבור הצינור החדש לקיים ובדיקת 
החיבור ללחץ מים

25551,110קומפ'

60251,500ק''גקוסטרוקציית פלדה עבור תמיכת צנרת (אופציה ב')02.01.130

02.01.140
אדני בטון לתמיכת צנרת דגם MPS-"6 תוצרת ולפמן או ש''ע לרבות 

הסדרת שטח, הספקה והידוק מצעים לפני הנחת עדנים (אופציה ב')
63001,800יח'

02.01.150
פירוק צנרת עילית מחוברת  בריתוך או באוגנים בקוטר "2, כולל ספחים, 

אביזרים ותמיכות
1830540מ''א

1815270מ''אכנ''ל אך צנרת בקוטר "02.01.1601

133003,300קומפ'פירוק ראש מערכת קיים02.01.170

02.01.180
ייצור והתקנה מיכל תרכיז קצף מנירוסטה S.S-304 בנפח 1,000 ליטרים 

ואספקתו, לרבות ברזים ואביזרים בהתאם לרשימת הציוד שבנספח א' 
למפרט הטכני ובהתאם לדף טכני 4546.8-600-001

11520015,200יח'

02.01.190
הכנת בסיס בטון מזויין (1.4 מ' * 1.4 מ') מבטון ב-30 ברמת חשיפה 10, 

משקל ברזל מינימלי 75 ק''ג/מ''ק, למיכל תרכיז קצף כולל חפירה, הכנת 
תשתית והחזרת המצב לקדמותו.

115001,500יח'

02.01.200
פירוק מתזים והחלפתם למתזים חדשים - פתוח קצף/מים  "½  מסוג 

UL/FM approved.או ש"ע  Globe של חברת  K5.6 Pendent
62501,500יח'

85,130סה"כ פרק 2

03.01.010
צנרת פלדה שחורה SCH 40, בקוטר "6 מחוברת בריתוך, עם עטיפה 

חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי, מונחה בקרקע בעומק עד 1.25 מ', 
כולל ספחים, עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר (אופציה א')

123103,720מ"א

03.01.020
צנרת פלדה שחורה עילית מחוברת בריתוך או באוגנים, צבועה בקוטר "6 

SCH 40, כולל ספחים ותמיכות (אופציה ב')
123504,200מ''א

03.01.030
צנרת פלדה מגולוונת עילית מחוברת בריתוך או באוגנים, צבועה בקוטר 

"SCH 40 2, כולל ספחים ותמיכות
182504,500מ''א

181001,800מ''אכנ''ל אך צנרת בקוטר "03.01.0401

פרק 03 - עבודות צנרת תחנה ג'

פרק 02 - עבודות צנרת תחנה ב'
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סה"כמחיר יח'כמותיח' מדידהתאור סעיף
115301,530יח'מגוף שער OS&Y מאושר UL/FM בקוטר "03.01.0502פרק 01 - עבודות צנרת תחנה א'

03.01.060
מד לחץ עד psi 300 מאושר UL/FM לרבות ריתוך חדירה, אביזרי 

חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה מהצינור הראשי
3280840יח'

03.01.070
מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני מאושר UL/FM קוטר "3 מאוגן עם רשת 

פנימית ללחץ עבודה שח 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים
140004,000יח'

03.01.080
ברז בדיקה/בדיקה עם חלונית UL/FM קוטר "1 , לרבות ריתוך חדירה, 

אביזרי חיבור ומופת יציאה מהצינור הראשי
39802,940יח'

03.01.090
 "PRESSURE REGULATING DELUGE VALVE 2, עם כל 

מכלוליו, וצנרת מקשרת ביניהם, לרבות אביזריה.
11000010,000יח'

311803,540יח'מגוף פרפר מאושר UL/FM קוטר "03.01.1002

03.01.110

  INLINE INDUCTOR התקנה של מערכת מינון תרכיז קצף מסוג
מדגם MI-50  של Skum בהתאם לפרט I בתוכנית מס' 4546.8-500-003 

 SS -לרבות ביצוע כל החיבורים הנדרשים כולל צנרת תרכיז קצף מ
מגופים וכל הצנרת המקשרת בין המיכל ליחידת המינון

11300013,000קומפ'

03.01.120
התחברות של צינור חדש "2 אל צינור קיים "4-"2, לרבות ניתוק קו 

קיים, חיתוך הצינור הקיים, ספחים, חיבור הצינור החדש לקיים ובדיקת 
החיבור ללחץ מים

1560560קומפ'

1700700קומפ'כנ''ל אך התחברות אל צינור קיים "03.01.1306

3525875ק''גקוסטרוקציית פלדה עבור תמיכת צנרת (אופציה ב')03.01.140

03.01.150
אדני בטון לתמיכת צנרת דגם MPS-"6 תוצרת ולפמן או ש''ע לרבות 

הסדרת שטח, הספקה והידוק מצעים לפני הנחת עדנים (אופציה ב')
3300900יח'

03.01.160
פירוק צנרת עילית מחוברת  בריתוך או באוגנים בקוטר "2, כולל ספחים, 

אביזרים ותמיכות
1830540מ''א

1815270מ''אכנ''ל אך צנרת בקוטר "03.01.1701

13,3003,300קומפ'פירוק ראש מערכת קיים03.01.180

03.01.190
יצור והתקנה מיכל תרכיז קצף מנירוסטה S.S-304 בנפח 1,000 ליטרים 
ואספקתו, לרבות ברזים ואביזרים בהתאם לרשימת הציוד שבנספח א' 

למפרט הטכני ובהתאם לדף טכני 4546.8-600-001
11520015,200יח'

03.01.200
הכנת בסיס בטון מזויין (1.4 מ' * 1.4 מ') מבטון ב-30 ברמת חשיפה 10, 

משקל ברזל מינימלי 75 ק''ג/מ''ק, למיכל תרכיז קצף כולל חפירה, הכנת 
תשתית והחזרת המצב לקדמותו.

115001,500יח'

03.01.210
פירוק מתזים והחלפתם למתזים חדשים - פתוח קצף/מים  "½  מסוג 

UL/FM approved.או ש"ע  Globe של חברת  K5.6 Pendent
62501,500יח'

75,415סה"כ פרק 3

04.01.010
עבודות מסגר, צנר ורתך מוסמך כולל כל הציוד הכלים וחומרי העזר 

301103,300ש"עלרבות אלקטרודות וכו'.

30802,400ש"עעוזר או פועל פשוט04.01.020
121802,160ש"עמלגזה כולל נהג04.01.030

11500015,000קומפ'אספקת חומרים עפ"י דרישה + 12% דמי טיפול04.01.040

22,860סה"כ פרק 2

 ריכוז כתבי כמויות

80,230פרק 01 - עבודות צנרת תחנה א'

85,130פרק 02 - עבודות צנרת תחנה ב'

75,415פרק 03 - עבודות צנרת תחנה ג'

22,860פרק 04 - עבודות רג'י

263,635סה"כ כללי

 

פרק 04 - עבודות רג'י
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סה"כמחיר יח'כמותיח' מדידהתאור סעיף
פרק 01 - עבודות צנרת תחנה א'
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