
סה"כמחיר יחידהכמותיחידותסעיפי באורתאור העבודהמסד

1

חפירה בכלים מכאניים או ידניים עד 
לעומק הנדרש כולל נוכחות מנ"ע , כולל 

חציבות עם נדרש, כולל העמקות 
ושיפועים, כולל תחזוק החפירה כולל 

העברה ופינוי החומר החפור .

40,000 40,000₪ 1₪קומפלט6.62 ,4.3

12,000 6,000₪ 2₪יחידה6.6.3 ,4.3חיתוך צנרת "32 באמצעים קרים.2

1,600 40₪ 40₪אינץ/קוטר6.6.4 ,4.3חיתוך צנרת בחם.3

7,500 25₪ 300₪אינץ/קוטר/מטר6.6.5 ,4.3פירוק צנרת - כולל אביזרי הרמה.4

1,400 35₪ 40₪אינץ/קוטר6.6.6 ,4.3פירוק אוגנים5

5,250 35₪ 150₪אינץ/קוטר6.6.6 ,4.3חיבור אוגנים6

1,200 60₪ 20₪אינץ/קוטר6.6.7 ,4.3פירוק מגופים7

2,400 100₪ 24₪אינץ/קוטר6.6.7 ,4.3הרכבת מגופים -כולל טסט סופי8

9
הרכבת צנרת תת"ק / עילית כולל מנוף 

ו/או אביזרי הרמה
4.3, 4.14, 

6.6.8
25,000 25₪ 1000₪אינץ/קוטר/מטר

10
ריתוך צנרת, כולל הכנות לצילומים, 

המתנות וטסט לחץ.
4.3, 4.13, 

6.6.9
28,800 48₪ 600₪אינץ/קוטר

2,000 100₪ 20₪אינץ/קוטר6.6.9 ,4.13ריתוך חדירה11

3,200 16₪ 200₪אינץ/קוטר/מטר6.6.10 ,4.12צביעת צנרת12

9,000 45₪ 200₪אינץ/קוטר6.6.11 ,4.14בידוד צנרת ( תיקון עטיפה)13

14
השחלת צינור בתוך שרוול כולל הרכבת 
נעלי סמך, פרט תכנוני להגנה ושרוולים 

מתקווצים  בקצוות
12,500 25₪ 500₪אינץ/קוטר/מטר6.6.12 ,4.3

15
פירוק או הרכבת חסם כולל פתיחת 

אוגנים לפירוק חסם וסגירה אחרי
14,880 120₪ 124₪אינץ/קוטר6.6.13

4,000 100₪ 40₪אינץ/קוטר6.6.14ייצור חסם תקני16

17
יציקת בטון לתמיכות כולל אספקה 

והתקנת ברזל
3,000 3,000₪ 1₪מטר קוב6.6.15

18
ייצור אספקה והרכבת תמיכות ומתלים 

לצנרת כולל צבע מברזל מגלוון.
4,000 40₪ 100₪קילוגרם6.6.16

800 100₪ 8₪יחידה6.6.17אספקה קדיחה והתקנת בורגי פיליפס19

20
ביצוע טסט נוסף לצנרת כולל ניקוז 

ומילוי מים - לפי דרישת הפיקוח.
3,000 1,500₪ 2₪קומפלט6.6.18 ,4.15

21
אספקה, התקנת ותפעול משאבת סיכות 

כולל כל הציוד הנדרש - לפי הצורך
20,000 1,000₪ 20₪יום עבודה 6.6.19

15,000 15,000₪ 1₪קומפלט6.6.20מילוי חפירה בחומר מקומי22

23
אספקה ופיזור מצעים כולל הידוק 

בשכבה אחת של 20 ס"מ
20,000 20,000₪ 1₪קומפלט6.6.21

2,200 110₪ 20₪שעת עבודה6.7פועל24

5,000 250₪ 20₪שעת עבודה6.7מחפרון או מלגזה כולל הובלות לאתר25

26
באגר לעבודות באתר כולל הובלות 

לאתר
3,500 3,500₪ 1₪יום עבודה 6.7

3,000 3,000₪ 1₪קומפלט6.7רכישות - סכום קבוע27

₪ 250,230

הנחה

סה"כ אחרי הנחה

חיבור מיכל 138 לקו הזנה ראשי "32 

סה"כ סה"כ


