
5/2018כתב כמויות לביצוע עבודות מים וביוב בשכות מורשת מכרז  
שכות מורשת - אומדים

1עמוד   18/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 תשתיות מים וביוב בשכוה

01

 תשתיות מים וביוב בשכוה 01

תשתיות מים וביוב 01.57

01.57.01

צורות מים ואביזרים 01.57.01
אספקה והחת קווי מים מכל סוג כוללים חפירה ואו חציבה

בכלים מכיים ואו חציבה ידית זהירה לרבות עבודה

בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה

בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות מעל ומתחת, תיאום עם

כל הגופים ורשיות ופיקוח של אותם גופים או רשויות,

שרותי שדה, כל הבדיקות והכות והסידורים לביצוע

הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול,

סרט סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר ע"פ הפרט

הסטדרטי,הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות,

הסתעפויות,מעבירים וכו' וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי

 במפרט הכללי.57פרק  

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק

ומקום מאושר כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש

סילוק. למען הסר ספק מודגש שלא יהיה תוספת או שיוי

במחיר יחידה בכל סעיף שצויין בו "בכל עומק" מכל סיבה

שתהיה כגון שיוי בעומקים, שיוי בתוואי וכו'. יש לקחת זאת

במסגרת הצעה למכרז.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים

הדרושים לקבלת אישורים והיתרים החוצים לצורך ביצוע

העבודות בשלמותם לרבות  תכון וביצוע דיפון עם כל

המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר החת

קווים ומתקים הצמוד לכביש קיים ו/או מבים קיימים ו/או

כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי בטיחות ויציבותם.

כל האביזרים לציורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פים

מלט ועטיפה חיצוית חרושתית תלת שכבתית.

בוסף לאמר במסמכי מכרזחוזה מחיר ציורות פוליאתלין

ופוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל

 שים לפחות ע"ייצרן10מרכיביה (ציורות וספחים) למשך  

הצרת לטובת רשות המקומיתתאגיד, חיבור בין הצרת

באמצעות ריתוך פים ו/או אלקטרופיוז'ן בלבד, ביצוע

באמצעות קבלן בעל תעודת הסמכה להתקת צרת מסוג זה

סרט סימון עם חוט מתכתיירוסטה וכיתוב מים, עליה של

הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה, בדיקת רציפות

באמצעות מכשיר לאיתור.

על הקבלן לקבל אישור מראש על יצרן הצרת בהתאם

לחלופה המאושרת, הן לגבי מתן שרות השדה וכתב האחריות

של יצרן על כל המערכת זאת בטרם הזמת צרת והחתם.

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור

הפיקוח תוך רישום ביומן,לפי הביצוע יהיה רישום ביומן

העבודה,תשלום בגין עבודות האלה מותה ברישומם והקבלן

לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין רישום ביומן לפי הביצוע

אפילו אם אכן העבודה בוצעה

ציורות פלדה

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



5/2018כתב כמויות לביצוע עבודות מים וביוב בשכות מורשת מכרז  
שכות מורשת - אומדים

2עמוד   18/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 תשתיות מים וביוב בשכוה

01.57.0101.57.01

 עם פאזה חדה לריתוך530ציורות פלדה למי שתיה לפי ת"י  01.57.01.0056

  עם עטיפה חיצוית פוליאתילן5/32 עובי דופן "2בקוטר ", 

שחול תלת שכבתי וציפוי פים מלט צמט מוח בקרקע לכל

148.00מ'עומק 200.0029,600.00

 עם פאזה חדה לריתוך530ציורות פלדה למי שתיה לפי ת"י  01.57.01.0058

  עם עטיפה חיצוית פוליאתילן5/32 עובי דופן "3בקוטר " 

שחול תלת שכבתי וציפוי פים מלט צמט מוח בקרקע לכל

191.00מ'עומק 100.0019,100.00

 עם פאזה חדה לריתוך530ציורות פלדה למי שתיה לפי ת"י  01.57.01.0060

  עם עטיפה חיצוית פוליאתילן5/32 עובי דופן "4בקוטר " 

שחול תלת שכבתי וציפוי פים מלט צמט מוח בקרקע לכל

226.00מ'עומק 100.0022,600.00

 עם פאזה חדה לריתוך530ציורות פלדה למי שתיה לפי ת"י  01.57.01.0062

  עם עטיפה חיצוית פוליאתילן5/32 עובי דופן "6בקוטר " 

שחול תלת שכבתי וציפוי פים מלט צמט מוח בקרקע לכל

294.00מ'עומק 50.0014,700.00

 עם פאזה חדה לריתוך530ציורות פלדה למי שתיה לפי ת"י  01.57.01.0064

  עם עטיפה חיצוית פוליאתילן5/32 עובי דופן "8בקוטר " 

שחול תלת שכבתי וציפוי פים מלט צמט מוח בקרקע לכל

330.00מ'עומק 100.0033,000.00

 כ"ל  בקוטר12   דרג 1519ציור פוליאתילן מצולב לפי ת"י  01.57.01.0196

156.00מ' מ"מ75  1,200.00187,200.00

 כ"ל  בקוטר12   דרג 1519ציור פוליאתילן מצולב לפי ת"י  01.57.01.0198

190.00מ' מ"מ90  400.0076,000.00

 כ"ל  בקוטר12   דרג 1519ציור פוליאתילן מצולב לפי ת"י  01.57.01.0200

218.00מ' מ"מ110  2,200.00479,600.00

 כ"ל  בקוטר12   דרג 1519ציור פוליאתילן מצולב לפי ת"י  01.57.01.0204

319.00מ' מ"מ160  4,000.001,276,000.00

 כ"ל  בקוטר12   דרג 1519ציור פוליאתילן מצולב לפי ת"י  01.57.01.0206

422.00מ' מ"מ200  700.00295,400.00

 כ"ל  בקוטר12  דרג 1519ציור פוליאתילן מצולב לפי ת"י  01.57.01.0208

 מ"מ                                                                                      225 

                                                                                                    

510.00מ'                                                  מגופים 4,000.002,040,000.00

867.00קומפ2מגוף טריז רחב/צר קוטר " 01.57.01.0314 50.0043,350.00

1,864.00קומפ3מגוף טריז רחב/צר קוטר " 01.57.01.0316 30.0055,920.00

2,174.00קומפ4מגוף טריז רחב/צר קוטר " 01.57.01.0318 80.00173,920.00

2,752.00קומפ6מגוף טריז רחב/צר קוטר " 01.57.01.0320 18.0049,536.00

4,792.00קומפ8מגוף טריז רחב/צר קוטר " 01.57.01.0322 30.00143,760.00

7,544.00קומפ10מגוף טריז רחב/צר קוטר " 01.57.01.0324 1.007,544.00

9,585.00קומפ12מגוף טריז רחב/צר קוטר " 01.57.01.0326 1.009,585.00

                                                     14מגוף טריז רחב/צר קוטר " 01.57.01.0328

                                                                                                    

                                                                                                    

11,982.00קומפ                   שסתומים 5.0059,910.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



5/2018כתב כמויות לביצוע עבודות מים וביוב בשכות מורשת מכרז  
שכות מורשת - אומדים

3עמוד   18/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 תשתיות מים וביוב בשכוה

01.57.0101.57.01

3,461.00קומפ4שסתום אל חוזר קוטר " 01.57.01.0362 1.003,461.00

5,130.00קומפ6שסתום אל חוזר קוטר " 01.57.01.0364 2.0010,260.00

6,567.00קומפ8שסתום אל חוזר קוטר " 01.57.01.0366 3.0019,701.00

                                         2שסתום אוויר משולב למים קוטר " 01.57.01.0382

                                                                                                    

                                                                                                    

2,130.00קומפ                          ברז כיבוי אש 10.0021,300.00

4 על זקיף חרושתי בקוטר "3ברז כיבוי אש (הידרט) בקוטר " 01.57.01.0404

2,929.00קומפלרבות מתקן שבירה בהתאם לפרט. 120.00351,480.00

 על זקיף חרושתי בקוטר3X2ברז כיבוי אש (הידרט) בקוטר "01.57.01.0406

 לרבות מתקן שבירה בהתאם לפרט                                       6" 

                                                                                                    

                                                                           תאים

3,639.00קומפלאביזרים 20.0072,780.00

 ס"מ בכל עומק30תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר  01.57.01.0416

 טון עם סגר יציקת ברזל עם כיתוב12.5לרבות מכסה לעומס  

ע"פ ובתיאום עם הרשות תאגיד שיכלול סמל, שם

919.00יח'הרשותתאגיד, שם המערכת וכו' ורצפת חצץ. 210.00192,990.00

 ס"מ בכל עומק לרבות60תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר  01.57.01.0428

 ס"מ ,50 טון ופתח בקוטר 12.5מכסים משולבים לעומס  

 תוצרת וולפן תעשיות או ש"ע עם סגר ב.ב.33דוגמת "כרמל"  

 ס"מ בה מוטבע סמל ,16ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

שם הרשותתאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות

1,347.00יח'ורצפת חצץ. 3.004,041.00

 ס"מ בכל עומק לרבות80תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר  01.57.01.0430

 ס"מ ,50 טון ופתח בקוטר 12.5מכסים משולבים לעומס  

 תוצרת וולפן תעשיות או ש"ע עם סגר ב.ב.33דוגמת "כרמל"  

 ס"מ בה מוטבע סמל ,16ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

שם הרשותתאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות

1,991.00יח'ורצפת חצץ. 3.005,973.00

 ס"מ בכל עומק לרבות100תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר  01.57.01.0432

 ס"מ ,50 טון ופתח בקוטר 12.5מכסים משולבים לעומס  

 תוצרת וולפן תעשיות או ש"ע עם סגרב.ב.33דוגמת "כרמל"  

 ס"מ בה מוטבע סמל ,16ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

שם הרשותתאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות 

2,348.00יח'ורצפת חצץ.                                 התחברות קו חדש לקו קיים 2.004,696.00

 לקו קיים מסוג6חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר " 01.57.01.0460

1,420.00קומפ6- "8כלשהו בקוטר "  4.005,680.00

 לקו קיים מסוג8חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר " 01.57.01.0466

                                                               8- "12כלשהו בקוטר " 

                                                                                                    

                                                                 הכות לחיבור מים

1,686.00קומפלמגרש 2.003,372.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



5/2018כתב כמויות לביצוע עבודות מים וביוב בשכות מורשת מכרז  
שכות מורשת - אומדים

4עמוד   18/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 תשתיות מים וביוב בשכוה

01.57.0101.57.01

   2הכה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר " 01.57.01.0484

) לפי פרט הסטדרטי לרבות מעבר מתחת ואו קיר3(זקיף " 

מ"מ200בטון ואו גדר קיים עם שרוול פי וי סיט בקוטר  

621.00יח'במקום הדרש 50.0031,050.00

  4 או "3הכה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר " 01.57.01.0488

) לפי פרט הסטדרטי לרבות מעבר מתחת ואו קיר4 (זקיף " 

 מ"מ250בטון ואו גדר קיים עם שרוול פי וי סיט בקוטר  

888.00יח'במקום הדרש 150.00133,200.00

3תוספת להכת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר " 01.57.01.0490

444.00יח' מצור פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון4 או "  50.0022,200.00

5/32 עובי דופן "8קטעי שרוול מציור פלדה שחור בקוטר " 01.57.01.0520

לרבות השחלת הציור, סדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם

275.00מ'חרושתי 50.0013,750.00

5/32 עובי דופן "10קטעי שרוול מציור פלדה שחור בקוטר " 01.57.01.0522

לרבות השחלת הציור, סדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם

337.00מ'חרושתי 50.0016,850.00

5/32 עובי דופן "12קטעי שרוול מציור פלדה שחור בקוטר " 01.57.01.0524

לרבות השחלת הציור, סדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם

388.00מ'חרושתי 50.0019,400.00

5,948,909.00סה"כ לצורות מים ואביזרים

 צרת ביוב ואביזרים 01.57.02
אספקה והחת קווי ביוב מכל סוג כוללים חפירה ו/או חציבה

בכלים מכיים ו/או חציבה ידית זהירה לרבות עבודה

בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותת קרקעיים,

עבודהבסמיכות לתשתיות, חציית תשתיות מעל ומתחת,

תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח של אותם גופים או

רשויות

שרותי שדה, כל הבדיקות והכות והסידורים לביצוע

הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול,

סרט סימון עם כיתוב ביוב, מילוי חוזרע"פ הפרט

הסטדרטי,הידוק שכבות, כל הספחים וכל מרכיבי חומרים

 במפרט הכללי57ועבודה לפי פרק  

תאי בקרה יהיו לפי הפרט הסטדרטי. מודגש שמחיר תאי

בקרה כולל חפירה ו/או חציבה בכלים מכיים ו/וא בידיים ,

מילוי חוזר עד למבה הכביש לפי הפרט ושחזור מבהכביש

במקרה של פתיחת כביש/מדרכה, שלבי ירידה ו/או סולם

מפיברגלס ומשטחי בייים ומשטחי מוחה לרבות מחברי

שוחה

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים

הדרושים לקבלת אישורים והיתרים החוצים לצורך ביצוע

העבודות בשלמותם לרבות  תכון וביצוע דיפון עם כל

המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר החת

קווים ומתקים הצמוד לכביש קיים ו/או מבים קיימים ו/או

כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי בטיחות ויציבותם.

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



5/2018כתב כמויות לביצוע עבודות מים וביוב בשכות מורשת מכרז  
שכות מורשת - אומדים

5עמוד   18/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 תשתיות מים וביוב בשכוה

01.57.0201.57.02

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור

הפיקוח תוך רישום ביומן,לפי הביצוע יהיה רישום ביומן

העבודה,תשלום בגין עבודות האלה מותה ברישומם והקבלן

לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין רישום ביומן לפי הביצוע

אפילו אם אכן העבודה בוצעה

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון המחייבים קיצור

שעות העבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

  מ"מ, לפי200 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0076

173.00מ' מ'1.75 ועד 1.26 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  8,500.001,470,500.00

  מ"מ, לפי200 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0078

183.00מ' מ'2.25 ועד 1.76 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  400.0073,200.00

  מ"מ, לפי200 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0080

204.00מ' מ'2.75 ועד 2.26 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  400.0081,600.00

  מ"מ, לפי200 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0082

223.00מ' מ'3.25 ועד 2.76 מוחים בקרקע  בעומק מ-884ת"י ,  100.0022,300.00

  מ"מ, לפי200 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0084

242.00מ' מ'3.75 ועד 3.26 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  100.0024,200.00

  מ"מ, לפי200 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0086

277.00מ' מ'4.25 ועד 3.76 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  50.0013,850.00

  מ"מ, לפי200 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0088

306.00מ' מ'4.75 ועד 4.26 מוחים בקרקע  בעומק מ-884ת"י ,  50.0015,300.00

  מ"מ, לפי200 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0090

332.00מ' מ'5.25 ועד 4.76 מוחים בקרקע  בעומק מ-884ת"י ,  50.0016,600.00

  מ"מ, לפי200 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0092

375.00מ' מ'5.75 ועד 5.26 מוחים בקרקע  בעומק מ-884ת"י ,  80.0030,000.00

  מ"מ, לפי250 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0094

209.00מ' מ'1.75 ועד 1.26 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  500.00104,500.00

  מ"מ, לפי250 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0096

223.00מ' מ'2.25 ועד 1.76 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  200.0044,600.00

  מ"מ, לפי250 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0098

251.00מ' מ'2.75 ועד 2.26 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  100.0025,100.00

  מ"מ, לפי250 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0100

266.00מ' מ'3.25 ועד 2.76 מוחים בקרקע  בעומק מ-884ת"י ,  100.0026,600.00

  מ"מ, לפי250 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0102

286.00מ' מ'3.75 ועד 3.26 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  100.0028,600.00

  מ"מ, לפי315 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0112

330.00מ' מ'1.75 ועד 1.26 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  1,500.00495,000.00

  מ"מ, לפי315 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0114

343.00מ' מ'2.25 ועד 1.76 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  400.00137,200.00

  מ"מ, לפי315 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0116

372.00מ' מ'2.75 ועד 2.26 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  200.0074,400.00

  מ"מ, לפי315 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0118

386.00מ' מ'3.25 ועד 2.76 מוחים בקרקע  בעומק מ-884ת"י ,  200.0077,200.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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  מ"מ, לפי315 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0120

408.00מ' מ'3.75 ועד 3.26 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  100.0040,800.00

  מ"מ, לפי315 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0122

439.00מ' מ'4.25 ועד 3.76 מוחים בקרקע בעומק מ-884ת"י ,  50.0021,950.00

  מ"מ, לפי315 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0124

469.00מ' מ'4.75 ועד 4.26 מוחים בקרקע  בעומק מ-884ת"י ,  50.0023,450.00

  מ"מ, לפי315 בקוטר  "SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cציורות 01.57.02.0126

 מ'               5.25 ועד 4.76 מוחים בקרקע  בעומק מ-884ת"י , 

                                                                                                    

                                                                                   צורות

499.00מ'פוליאתילן 50.0024,950.00

  מ"מ,מוחים225 לביוב, בקוטר 10 דרג  PE100ציורות 01.57.02.0180

243.00מ' מ'1.75 ועד 1.26בקרקע  בעומק מ-  50.0012,150.00

  מ"מ, מוחים225 לביוב, בקוטר 10 דרג  PE100ציורות 01.57.02.0182

258.00מ' מ'2.25 ועד 1.76בקרקע בעומק מ-  50.0012,900.00

  מ"מ,מוחים225 לביוב, בקוטר 10 דרג  PE100ציורות 01.57.02.0184

289.00מ' מ'2.75 ועד 2.26בקרקע בעומק מ-  50.0014,450.00

0.00שוחות בקרה לביוב01.57.02.0228 0.000.00

 1.25 ס"מ ובעומק עד 80תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0564

 טון ומכסה לעומס12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  

עם פתחB125"  55" או "כרמל 33 טון דוגמת דגם "כרמל 12.5 

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר ב.ב תוספת50בקוטר  

 ס"מ בה מוטבע סמל ,שם16טבעת פלטת פליז בקוטר  

2,603.00יח'הרשותתאגיד, שם המערכת וכו'. 15.0039,045.00

1.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0568

 טון ומכסה12.5  מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 1.75עד  

B125"  55" או "כרמל 33 טון דוגמת דגם "כרמל 12.5לעומס  

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר ב.ב60עם פתח בקוטר  

 ס"מ בה מוטבע סמל ,שם16תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

3,266.00יח'הרשותתאגיד, שם המערכת וכו'. 300.00979,800.00

1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0570

 טון ומכסה12.5  מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 2.25עד  

B125"  55" או "כרמל 33 טון דוגמת דגם "כרמל 12.5לעומס  

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר ב.ב60עם פתח בקוטר  

 ס"מ בה מוטבע סמל ,שם16תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

3,777.00יח'הרשותתאגיד, שם המערכת וכו'. 40.00151,080.00

2.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0572

 טון ומכסה12.5  מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 2.75עד  

B125"  55" או "כרמל 33 טון דוגמת דגם "כרמל 12.5לעומס  

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר ב.ב60עם פתח בקוטר  

 ס"מ בה מוטבע סמל ,שם16תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

4,185.00יח'הרשותתאגיד, שם המערכת וכו'. 10.0041,850.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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2.76 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0576

 טון ומכסה12.5  מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 3.25עד  

B125"  55" או "כרמל 33 טון דוגמת דגם "כרמל 12.5לעומס  

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר ב.ב60עם פתח בקוטר  

 ס"מ בה מוטבע סמל ,שם16תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

4,685.00יח'הרשותתאגיד, שם המערכת וכו'. 5.0023,425.00

3.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0578

 טון ומכסה12.5  מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 3.75עד  

B125"  55" או "כרמל 33 טון דוגמת דגם "כרמל 12.5לעומס  

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר ב.ב60עם פתח בקוטר  

 ס"מ בה מוטבע סמל ,שם16תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

5,154.00יח'הרשותתאגיד, שם המערכת וכו'. 5.0025,770.00

3.76 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0586

 טון ומכסה12.5  מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 4.25עד  

B125"  55" או "כרמל 33 טון דוגמת דגם "כרמל 12.5לעומס  

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר ב.ב60עם פתח בקוטר  

 ס"מ בה מוטבע סמל ,שם16תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

8,074.00יח'הרשותתאגיד, שם המערכת וכו'. 2.0016,148.00

4.26 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0588

 טון ומכסה12.5  מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 4.75עד  

B125"  55" או "כרמל 33 טון דוגמת דגם "כרמל 12.5לעומס  

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר ב.ב60עם פתח בקוטר  

 ס"מ בה מוטבע סמל ,שם16תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

8,839.00יח'הרשותתאגיד, שם המערכת וכו'. 2.0017,678.00

4.76 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0590

 טון ומכסה12.5  מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 5.25עד  

B125"  55" או "כרמל 33 טון דוגמת דגם "כרמל 12.5לעומס  

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר ב.ב60עם פתח בקוטר  

 ס"מ בה מוטבע סמל ,שם16תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

9,646.00יח'הרשותתאגיד, שם המערכת וכו'. 2.0019,292.00

5.26 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0591

 טון ומכסה12.5  מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 5.75עד  

B125"  55" או "כרמל 33 טון דוגמת דגם "כרמל 12.5לעומס  

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר ב.ב60עם פתח בקוטר  

 ס"מ בה מוטבע סמל ,שם16תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

13,000.00יח'הרשותתאגיד, שם המערכת וכו'. 1.0013,000.00

תקרות ומכסים לשוחות בטון

 ס"מ עבור תקרות80תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  01.57.02.0594

55 או כרמל 33 טון דוגמת דגם כרמל 40ומכסים לעומס  

728.00יח'תוצרת ולפמן או ש"י עם סגר יציקת ברזל 15.0010,920.00

 ס"מ עבור תקרות100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  01.57.02.0596

55  או כרמל 33 טון דוגמת דגם כרמל 40ומכסים לעומס  

728.00יח'תוצרת ולפמן או ש"י עם סגר יציקת ברזל 350.00254,800.00

 ס"מ עבור תקרות125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  01.57.02.0598

55 או כרמל 33 טון דוגמת דגם כרמל 40ומכסים לעומס  

728.00יח'תוצרת ולפמן או ש"י עם סגר יציקת ברזל 10.007,280.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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 ס"מ עבור תקרות150תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  01.57.02.0600

55 או כרמל 33 טון דוגמת דגם כרמל 40ומכסים לעומס  

1,500.00יח'תוצרת ולפמן או ש"י עם סגר יציקת ברזל 7.0010,500.00

מפלים לשוחות

תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוי לביוב01.57.02.0616

888.00יח' מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט200בקוטר   15.0013,320.00

תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוי לביוב01.57.02.0618

999.00יח' מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט250בקוטר   3.002,997.00

0.00חיבור צורות וקווי ביוב לשוחות קיימות01.57.02.0628 0.000.00

 מ"מ לתא בקרה קיים בכל200חיבור קו ביוב חדש בקוטר  01.57.02.0640

קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל

הדרוש להפסקה זמית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא

שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע , סידור

המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטדרטי לתא

888.00יח'בקרה. 2.001,776.00

 מ"מ לתא בקרה קיים בכל250חיבור קו ביוב חדש בקוטר  01.57.02.0644

קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל

הדרוש להפסקה זמית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא

שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע , סידור

המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטדרטי לתא

923.00יח'בקרה. 1.00923.00

 מ"מ לתא בקרה קיים בכל315חיבור קו ביוב חדש בקוטר  01.57.02.0646

קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל

הדרוש להפסקה זמית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא

שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע , סידור

המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטדרטי לתא

941.00יח'בקרה. 1.00941.00

תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר ובכל עומק על01.57.02.0654

קו ביוב קיים ובכל קוטר ובכל עומק לרבות כל הדרש

להתקת מחברי שוחה בכל הכיסות ויציאות, כל הדררש

להפסקה זמית זרימת הביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות,

סידור המתעלים (עיבוד) הכל בהתאם לפרט סטדרטי לתא

1,092.00יח'בקרה. 2.002,184.00

הכות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)

884   לפי ת"י  SN8הכה לחיבור מגרש לביוב מציור פי וי סי 01.57.02.0660

 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הציור בפקק160בקוטר  

פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטוןגדרוכל ההכות

167.00מ'והסידורים לצילום וידאו 50.008,350.00

884   לפי ת"י  SN8הכה לחיבור מגרש לביוב מציור פי וי סי 01.57.02.0662

 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הציור בפקק200בקוטר  

פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטוןגדרוכל ההכות

190.00מ'והסידורים לצילום וידאו 2,300.00437,000.00

4,989,479.00סה"כ ל צרת ביוב ואביזרים

שוות 01.57.09

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



5/2018כתב כמויות לביצוע עבודות מים וביוב בשכות מורשת מכרז  
שכות מורשת - אומדים

9עמוד   18/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 תשתיות מים וביוב בשכוה

01.57.0901.57.09

תיקוים, שיקום וטיפול בקווים

אספקה והתקת סולם פיברגלס דוגמת סולגון לרבות ברגי01.57.09.0590

רוסטה בתא קיים                                                                      

                                                                                                    

888.00מ'                                                               חריגים 30.0026,640.00

 בתעלות ו/או מסביב לתאים, לפיCLSMמילוי חוזר עם 01.57.09.0600

350.00מ"קהחיות הפיקוח ובאישורו 1,000.00350,000.00

900.00מ' מ"מ355 בקוטר 15 דרג 1519ציור פוליאתילן מצולב לפי ת"י  01.57.09.0602 2,000.001,800,000.00

 מ"מ, מוחים280 לביוב, בקוטר 10  דרג  PE100ציורות 01.57.09.0604

266.00מ' מ'1.75 ועד 1.26בקרקע בעומק מ-  50.0013,300.00

 מ"מ, מוחים280 לביוב, בקוטר 10  דרג  PE100ציורות 01.57.09.0606

282.00מ' מ'2.25 ועד 1.76בקרקע בעומק מ-  50.0014,100.00

 מ"מ, מוחים280 לביוב, בקוטר 10  דרג  PE100ציורות 01.57.09.0608

320.00מ' מ'2.75 ועד 2.26בקרקע בעומק מ-  50.0016,000.00

 מ"מ, מוחים355 לביוב, בקוטר 10  דרג  PE100ציורות 01.57.09.0609

650.00מ' מ'1.76 ועד 1.26בקרקע בעומק מ-  100.0065,000.00

 מ"מ, מוחים355 לביוב, בקוטר 10  דרג  PE100ציורות 01.57.09.0610

675.00מ' מ'2.25 ועד 1.76בקרקע בעומק מ-  100.0067,500.00

אביזרים שוים

13,000.00יח' תוצרת "ברמד"6שובר לחץ בקוטר " 01.57.09.0620 2.0026,000.00

18,500.00יח' תוצרת "ברמד"8 שובר לחץ בקוטר " 01.57.09.0630 2.0037,000.00

3,000.00יח'6מלכודת אבים מיצקת ברזל בקוטר " 01.57.09.0640 2.006,000.00

3,500.00יח'8מלכודת אבים מיצקת ברזל בקוטר " 01.57.09.0650 5.0017,500.00

4,000.00יח' תוצרת "ברמד"3 פורק לחץ בקוטר " 01.57.09.0660 4.0016,000.00

" כולל משדרoctave דגם "6מד מים אולטרסוי בקוטר " 01.57.09.0670

12,000.00יח'וחיבור למערכת הבקרה העירוית 1.0012,000.00

" כולל משדרoctave דגם "8 מד מים אולטרסוי בקוטר " 01.57.09.0680

15,000.00יח'וחיבור למערכת הבקרה העירוית 4.0060,000.00

 התקת מערכת יטור זילות מתוצרת "אקווריוס ספקטרום"01.57.09.0690

 הכוללת ססורים הידרופוים אלחוטיים על הזקפים של ברזי

כיבוי אש, פיקוד ודיווח למערכת בקרה ושרת התוים של

5,000.00יח'העירייה 25.00125,000.00

שוחות בקרה לביוב

 ס"מ80 תוספת עבור תחתית משולבת בטון/פ.א. לתא בקוטר  01.57.09.0700

500.00יח'כולל מחברים 15.007,500.00

100 תוספת עבור תחתית משולבת בטון/פ.א. לתא בקוטר  01.57.09.0710

600.00יח'ס"מ כולל מחברים 350.00210,000.00

125 תוספת עבור תחתית משולבת בטון/פ.א. לתא בקוטר  01.57.09.0720

800.00יח'ס"מ כולל מחברים 10.008,000.00

2,877,540.00סה"כ לשוות

סה"כ לתשתיות מים וביוב 
5,948,909.00צורות מים ואביזרים01

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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5/2018כתב כמויות לביצוע עבודות מים וביוב בשכות מורשת מכרז  
שכות מורשת - אומדים

10עמוד   18/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

4,989,479.00 צרת ביוב ואביזרים02

2,877,540.00שוות09

13,815,928.00סה"כ

סה"כ ל תשתיות מים וביוב בשכוה 
13,815,928.00תשתיות מים וביוב57

13,815,928.00סה"כ

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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5/2018כתב כמויות לביצוע עבודות מים וביוב בשכות מורשת מכרז  
שכות מורשת - אומדים

11עמוד   18/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

5/2018סה"כ לכתב כמויות לביצוע עבודות מים וביוב בשכות מורשת מכרז  

סה"כ סכום פרקים לפי מבים (לא כולל החות/תוספות ברמת המבים)
13,815,928.00סה"כ לתשתיות מים וביוב57

5/2018סה"כ לכתב כמויות לביצוע עבודות מים וביוב בשכות מורשת מכרז  

13,815,928.00 תשתיות מים וביוב בשכוה01

13,815,928.00סה"כ

2,348,707.76          17.00%מע"מ

16,164,635.76סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 
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