
14/2017בית עלמין - כמויות הסכם מסגרת- 
מכרז מסגרת

1עמוד   18/09/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר

01

עבודות עפר 01

01.01

עבודות עפר 01.01
חפירה/חציבה עבור יסוד לקיר כוכים וקיר תומך עם חדירה של01.01.0010

36.00מ"ק ס"מ לפחות לתוך הסלע.20  1.00

36.00מ"קחציבה משלימה למפלסים הדרושים עד לעומק הדרש.01.01.0020 1.00

חישוף כללית בשטח. המחיר כולל הסרת הצמחיה על שורשיה01.01.0040

2.20מ"ר ס"מ.20עד עומק   1.00

תוספת אגרה בגין הטמת פסולת/עפר מכל סוג שהוא,לאחר01.01.0050

הצגת מסמכים רלווטים,לא ישוטלם עבור הטמה במקום

50.00מ"קשאיו מאושר ע"י המשרד להגת הסביבה והרשות המקומית 1.00

סה"כ לעבודות עפר

עבודות מילוי 01.02
77.44מ"קמילוי בשלבים בין הכוכים בחול מובא לרבות הידוק עפ"י תקן.01.02.0010 1.00

145.00מ"ק ס"מ20מילוי בחול מובא  בכוכים בגובה  01.02.0020 1.00

מילוי חוזר כולל יפוי בחומר ברר  מאחורי קיר כוכים וקירות01.02.0030

 לפי96% ס"מ לרבות הידוק מבוקר ל  20תומכים בשכבות של  

61.40מ"קמוד.אש.או 1.00

 ס"מ לרבות20מילוי חוזר כולל יפוי בחומר ברר בשכבות של  01.02.0040

66.03מ"קהידוק בשכבות לקבלת מפלסים הדרושים 1.00

2.00מ"רהידוק שתית 01.02.0050 1.00

 ס"מ10אספקה, הובלה ופיזור חצץ על השתית החפורה בעובי  01.02.0060

105.00מ"קובתעלות הקזים השרשוריים ע"פ המפורט בתוכיות ובפרטים. 1.00

 ס"מ מעל קברי השדה. העבודה60מילוי חמרה חולית בגובה עד  01.02.0070

80.00מ"קכוללת פיזור ויקוי השטח 1.00

סה"כ לעבודות מילוי

יציקת בטון 01.03

סה"כ ליציקת בטון

גיון 01.41

עיבוד הקרקע ואדמת גיון 01.41.11

סה"כ לעיבוד הקרקע ואדמת גיון

סה"כ לגיון 
עיבוד הקרקע ואדמת גיון11

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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14/2017בית עלמין - כמויות הסכם מסגרת- 
מכרז מסגרת

2עמוד   18/09/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר

01.41.1101.41.11

סה"כ

סה"כ לעבודות עפר 
עבודות עפר01

עבודות מילוי02

יציקת בטון03

גיון41

סה"כ

עבודות בטון יצוק באתר 02

עבודות בטון יצוק במקום 02.01
1,000.00מ"ק ס"מ40יסוד לרגל קיר הכוכים וקיר התומך בגובה של  02.01.0010 1.00

1,680.00מ"ק ס"מ.50/30יציקת ראש כלוס בחתך  02.01.0020 0.00

- שכבה מימאלית1התזת בטון על גבי הכלוסאות כולל:             02.01.0030

 ס"מ לרבות מילוי החלל שבין הכלוסאות ישור והברשה3של  

 ס"מ על גבי10-15- בטון מותזעובי 2כתשתית לאיטום בבמריחה  

220.00מ"ראיטום המותז  . 1.00

170.00מ"ר ס"מ בין הכוכים20תקרות בטון בעובי  02.01.0031 1.00

2,120.00מ"ק ס"מ ובגובה משתה15יציקת מעקה ברוחב  02.01.0040 1.00

650.00מ"ק ס"מ בין הכוכים25/40עמודי בטון בחתך  02.01.0051 1.00

1,000.00מ"ק ס"מ25מעקה בטון במפלס העליון ברוחב  02.01.0061 1.00

750.00מ"ק ס"מ20קורות מוחות בין הקברים בגובה  02.01.0071 1.00

38.00מ"רתוספת עבור החלקת הליקופטר משטחי בטון02.01.0081 1.00

קירות תומכים בעובי משתה. המחיר כולל ביצוע תפרים02.01.0091

1,000.00מ"קוקזים, הכל כמסומן בתוכיות. 1.00

4,000.00טוןרשתות ומוטות פלדה מסוגים וקטרים שוים לזיון הבטון02.01.0101 1.00

50.00מ"ר ס"מ מתחת ליסודות עוברים 5מצע בטון רזה בעובי  02.01.0110 1.00

סה"כ לעבודות בטון יצוק במקום

סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר 
עבודות בטון יצוק במקום01

סה"כ

עבודות איטום 05
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14/2017בית עלמין - כמויות הסכם מסגרת- 
מכרז מסגרת

3עמוד   18/09/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות איטום

05.0105.01

עבודות איטום 05.01
איטום התפרים (פים וחוץ) כפי שמסומן בתוכיות בחומר מסוג05.01.0010

69.00מ' של חברת א.צ.שיווק או ש"ע מאושר230ספיר טאן   1.00

 כהגה על איטום חיצוי1:3ביצוע רולקה צמטית ביחס  05.01.0020

32.00מ'כמסומן בתוכיות 1.00

איטום קירות במריחות חמות כולל:  פריימר ביטומי בכמות05.01.0030

4.5 במריחות חמות בכמות 75/25 שכבות ביטומן  2 גר/מ"ר, 300 

65.00מ"רק"ג/ מ"ר, רשת סיבי זכוכית איטרגל ביהם. 1.00

סה"כ לעבודות איטום

סה"כ לעבודות איטום 
עבודות איטום01

סה"כ

עבודות אבן 14

עבודות חיפוי אבן 14.01
מידות סופיות ללוחות החיפוי השוים ייקבעו באתר בתאום עם

יצרן הכוכים, האדריכלית ומהל הפרויקט.

 ס"מ, גמר עיבוד26/40/63חיפוי קירות באבן חברון במידות  14.01.0020

טלטיש גס, כולל קשירת האבן לקיר. הכל כדרש בפרטי פיתוח

460.00מ"רובפרטי הקוסטרוקטור 1.00

 ס"מ כולל37/50/4קופיג לקירות מאבן חברון מוסרת במידות  14.01.0030

428.00מ'קשירת האבן. הכל כדרש בפרטי פיתוח ופרטי הקוסטרוקטור 1.00

לוח חיפוי אופקי לכוכים מאבן חברון גמר עיבוד מוסמסם,14.01.0040

 ס"מ, בהתאם להוראות יצרן3 ס"מ ובעובי 109/17במידות  

138.00יח'הכוכים. 1.00

לוח חיפוי טיפוסי עמוד לכוכים מאבן חברון גמר עיבוד14.01.0050

 ס"מ, בהתאם3 ס"מ ובעובי 32.5/30מוסמסם, במידות  

100.00יח'להוראות יצרן הכוכים. 1.00

לוח חיפוי טיפוסי אופקי לכוכים מאבן חברון גמר עיבוד14.01.0060

 ס"מ, בהתאם3 ס"מ ובעובי 32.5/15מוסמסם, במידות  

100.00יח'להוראות יצרן הכוכים. 1.00

חיפוי עמודון באבן חברון עיבוד טלטיש גס, כולל קשירת האבן14.01.0070

לקיר וקופיג מאבן חברון מוסרת , הכל כדרש בפרטי פיתוח

770.00יח'ובפרטי הקוסטרוקטור 1.00

סה"כ לעבודות חיפוי אבן

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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14/2017בית עלמין - כמויות הסכם מסגרת- 
מכרז מסגרת

4עמוד   18/09/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות אבן

14.0114.01

סה"כ לעבודות אבן 
עבודות חיפוי אבן01

סה"כ

יציקת כלוסאות 23

יציקת כלוסאות 23.01
עבודות קדיחת הכלוסאות תבוצעו על ידי מקדח ווידיה חזקה

במיוחד

 ס"מ בעומקים שוים עד50קידוח ויציקת כלוסאות בקוטר  23.01.0020

200.00מ' מ' . זיון מדד בפרד.10.0  1.00

סה"כ ליציקת כלוסאות

סה"כ ליציקת כלוסאות 
יציקת כלוסאות01

סה"כ

פיתוח האתר וסלילה 40

עבודות הכה ופירוק 40.01
פירוק גדר ושערים קיימים והתקתם מחדש באתר בהתאם40.01.0010

163.00מ'להוראות המפקח - כולל יסודות בודדים 1.00

פירוק קיר גדר וקיר ספסל קיימים, לרבות היסוד, ופיוי40.01.0020

132.00מ'הפסולת מהאתר 1.00

סה"כ לעבודות הכה ופירוק

עבודות עפר ומצעים 40.02
מילוי באדמה גית מסוג טרה רוסה קיה ,כל האדמה ממקור40.02.0010

מ' 1.5/1.5/1.5 ס"מ בורות לעצים בגודל 60אחד בעובי מי' של  

כולל כל הדרש במפרט המיוחד ובהתאם לדרישת מח' גים ווף

36.00מ"קברשות. 1.00

 ס"מ לרבות ביצוע הידוק20מילוי מצע סוג א' בשכבות של  40.02.0020

 לפי מוד.אש.או מתחת למשטחי אספלט שטחים98%מבוקר ל   

93.00מ"קמרוצפים, אבי שפה ואבי גן 1.00

סה"כ לעבודות עפר ומצעים

עבודות אספלט 40.04

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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14/2017בית עלמין - כמויות הסכם מסגרת- 
מכרז מסגרת

5עמוד   18/09/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח האתר וסלילה

40.0440.04

3.00מ"רריסוס יסוד ביטומי40.04.0010 1.00

 ס"מ,לרבות פיזור5) לשבילים בעובי 1/2בטון אספלט דק (" 40.04.0020

55.00מ"רוהידוק. 1.00

סה"כ לעבודות אספלט

ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 40.06
, גמר אקרסטון  גריט אפור15/15/6 ו-30/30/6ריצוף באבים  40.06.0010

בהיר כדרש בפרטים ובתוכיות (כולל כל החומרים הדרשים

165.00מ"רעפ"י הוראות היצרן כגון מריחת סילר) 1.00

 ס"מ גוון אקרסטון גריט אפור בהיר ע"ג יסוד10/20 אבן גן  40.06.0020

120.00מ'ותושבת ליסוד מבטון כדרש בפרט 1.00

ריצוף אבי קפיצה מאבן חברון טבעית , ע"ג חגורת בטון -40.06.0030

כדרש בפרט (המדידה-יח' קומפלט כיסה לשביל קברים) כולל

270.00יח'יציקה. 1.00

 - כדרש30אבן שפה כביש ע"ג יסוד ותושבת ליסוד מבטון ב- 40.06.0040

95.00מ'בפרט ובתוכית 1.00

 בגוון כדרש24/16/7, 16/16/7, 8/16/7ריצוף באבן ליארית  40.06.0050

150.00מ"רבפרטים ובתוכיות 1.00

 ס"מ גוון אפור ע"ג יסוד ותושבת ליסוד מבטון10/20אבן גן  40.06.0070

68.00מ'כדרש בפרט 1.00

 ס"מ עם פסים בעובי20/20ריצוף באבן הכווה / סימון לעיוורים  40.06.0080

 או ש"ע בגוון כלשהו (16981 ס"מ תוצרת אקרשטין מק"ט 6 

238.00מ"ר)40.053.2502סעיף    1.00

 ס"מ גמר אפור70/40/15מדרגות טרומיות מחורצות במידות  40.06.0090

תוצרת אקרשיין או ש"ע כולל יציקת היסוד מבטון מזויין וכל

340.00מ')40.052.0015הדרש בפרט ( סעיף   1.00

סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות

שוות 40.08
 ס"מ,75אספקה והתקת אלמט קבורה בודד דגם 'ברוש', גובה  40.08.0010

תוצרת 'רדימיקס' או ש"ע כולל פלטת כיסוי וכל הדרוש עפ"י

2,300.00יח'המצוין לעיל 1.00

150אספקה והתקת אלמט קבורה כפול דגם 'ברוש', גובה  40.08.0020

ס"מ, תוצרת 'רדימיקס' או ש"ע כולל פלטת כיסוי וכל הדרוש

4,600.00יח'עפ"י המצוין לעיל 1.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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14/2017בית עלמין - כמויות הסכם מסגרת- 
מכרז מסגרת

6עמוד   18/09/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח האתר וסלילה

40.0840.08

 תאי3אספקה והתקת אלמט קבורה בכוכים הכולל בתוכו : 40.08.0040

קבורה , קיר בטון תומך אחורי ברוחב עפ"י תכית עד לגובה

המפלס העליון. העבודה כוללת בתוכה:חפירה/חציב ביסוס,

מילוי חול בין הכוכים, פלטת כיסוי עליוה+איטום תכון

קוסטרוקיבי של הקיר ,פלטת סגירה קידמית בצמט בורד, הכל

8,800.00יח'עד לגמר מושלם. 1.00

 תוצרת 'שחם3781אשפתון מבטון דגם 'חצר עגול' מק"ט  40.08.0050

760.00יח'אריכא' או ש"ע 1.00

 מ' תוצרת 'גדרות יהודה' או ש"ע1.10גדר רשת דגם 'תיב' גובה  40.08.0070

280.00מ'- דוגמת הגדר הקיימת, כולל עיגון ביסודות בודדים 1.00

 ס"מ110/140שער פלדה חד כפי דוגמת גדר "תיב" במידות  40.08.0080

3,500.00יח'תוצרת רשתות יהודה או ש"ע מאושר 1.00

מעקה בטיחות ממתכת ע"ג קירות תומכים, כולל עיגון בקירות.40.08.0090

גמר המעקה מגלוון וצבוע בתור. הכל כדרש בפרטי פיתוח

320.00מ'ופרטי הקוסטרוקטור. 1.00

 תוצרת 'שחם אריכא' או3781ספסל בטון ועץ דגם 'אילן' מק"ט  40.08.0102

2,170.00יח'ש"ע כולל מסעד יד מתוצרת "שחם אריכא" 1.00

 מ' דוגמת מעקה בטיחות ממתכת1.6/1.2שער חד כפי במידות  40.08.0110

1,175.00יח'וכדרש בפרטים 1.00

מאחז יד ממתכת מגלוות וצבועה בתור כולל עיגון , הכל כדרש40.08.0120

200.00מ'בפרט  . 1.00

סה"כ לשוות

סה"כ לפיתוח האתר וסלילה 
עבודות הכה ופירוק01

עבודות עפר ומצעים02

עבודות אספלט04

ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות06

שוות08

סה"כ

גיון והשקיה 41

השקיה 41.01
-כל העבודות בהתאם למפרט,הצרת כוללות את כלהערה  41.01.0000

0.00הספחים והמחברים 0.00

 עם טפטפות איטגרליות מתווסתות16/4צרת השקיה עילית  41.01.0010

5.50מ' מ'0.5*0.5 ל/ש במרווחים 2.3  1.00

 עם טפטפות איטגרליות מתווסתות16/4צרת השקיה עילית  41.01.0020

5.00מ' מ'1.0*1.0 ל/ש במרווחים 2.3  1.00
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14/2017בית עלמין - כמויות הסכם מסגרת- 
מכרז מסגרת

7עמוד   18/09/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

גיון והשקיה

41.0141.01

2.3 טפטפות לעץ 8, עם 16/4טבעות טיפטוף סביב העצים מציור  41.01.0030

24.00יח'ל/ש. 1.00

 מ"מ (ציור40/6צרת השקיה תת קרקעית עוורת מפוליאתילן  41.01.0040

18.00מ'מוביל סביב כל המתחם - לחיבורים פרטיים בעתיד). 1.00

16.00מ' מ"מ32/6צרת השקיה תת קרקעית עוורת מפוליאתילן  41.01.0050 1.00

13.00מ' מ"מ25/6צרת השקיה תת קרקעית עוורת מפוליאתילן  41.01.0060 1.00

 לברזים 'חיים'10 מ"מ דרג 25ציור הזה פוליאתילן קוטר  41.01.0070

44.00מ'בשטח 1.00

870.00קומפהתחברות לראש מערכת קיים השטח בית העלמין הישן41.01.0080 1.00

 ברזים4,לטיפטוף עם 1.5ראש מערכת  השקיה בקוטר " 41.01.0081

הידראוליים מברוזה כולל: ברזון תלת דרכי,משחרר

אוויר/ואקום ,ברז גן,מד מים+פלט ,מסן,וסתי לחץ,רקורדים

 סולואידים,חיבור למקור מים וארון הגה5ואביזרים,  

13,000.00קומפ'אורלייט' סדרת 'בלומגארד' או ש"ע 1.00

1,000.00קומפ .1 לראש מערכת 1תוספת מגוף בקוטר " 41.01.0090 1.00

2,000.00קומפ או ש"ע8-4בקר השקיה "גלקון"  41.01.0091 1.00

650.00יח'3/4ברז גן " 41.01.0101 1.00

 לשליטה מקומית, פתיחה/סגירה, מוגן בבריכת הגה1מגוף " 41.01.0110

1,600.00קומפ'עומר' או ש"ע 1.00

תא בקרה ומכסה עם כיתוב 'השקיה' דוגמת בריכת 'עומר' או41.01.0120

1,300.00קומפש"ע 1.00

 מ"מ75 בקוטר  10 דרג  P.V.Cשרוול לרשת השקיה מציור 41.01.0130

70.00מ' ס"מ .30 40מוח בקרקע בעומק-  1.00

 מ"מ75 בקוטר  10שרוול לרשת השקיה מציור פוליאתילן דרג  41.01.0140

60.00מ' ס"מ .30 40מוח בקרקע בעומק-  1.00

 מ"מ110 בקוטר  10שרוול לרשת השקיה מציור פוליאתילן דרג  41.01.0150

87.00מ' ס"מ .30 40מוח בקרקע בעומק-  1.00

סה"כ להשקיה

גיון וטיעה 41.02
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

גיון והשקיה

41.0241.02

:יש לקות פסולת ואביםעבוד קרקע  הכשרת קרקע כולל 41.02.0010

 ס''מ, בתוספת30-40מהשטח,יש לעבוד את הקרקע לעומק  

הדשים המומלצים.יש לעבוד בכלים מכים. ובשטחים קטים

יש לעבוד עם כלים ידים.יש לעבוד בקרקע יבשה או לחה אך לא

בוצית. יש לקבל אישור על טיב הקומפוסט ותעודות משלוח על

כל כמות הקומפוסט והדשים.את כל שלבי פעולת עיבוד הקרקע,

יעשה לפי החת מערכת ההשקיה .לאחר פריסת מערכת

4ההשקיה ע''פ החיות המפרט, יש לבצע שלבי הבטה וריסוס כ- 

שבועות לפי השתילה,כולל הדברה כימית, מכית או בידיים של

 ס"מ שתי25עשבי הבר העותיים והרב שתיים. חריש בעומק  

העשרת הקרקע וערב ויישור סופי של שטח השיחים והעצים 

לאחר בדיקת הקרקע ע''י מכון התקים, דרש להעשיר את: 

הקרקע בתוספות:קומפוסט,דשן זרחי- סופרפוספט,דשן זרחי-

                                             אשלגן כלורי.
5.00מ"ר 1.00

 מ' וגובה גזע מי'3.50, בגובה כללי 2עצים בוגרים בקוטר גזע " 41.02.0020

365.00יח')8 מ' (עץ מס. 1.80  1.00

 מ' וגובה גזע מי'4.50, בגובה כללי 3עצים בוגרים בקוטר גזע " 41.02.0030

700.00יח')10 מ' (עץ מס. 2.00  1.00

 מ'2.5, בגובה כללי 1עצים בוגרים מסוג ברוש מצוי בקוטר גזע " 41.02.0040

380.00יח')7(עץ מס.   1.00

70.00יח')6 ל' (גודל מס. 10שיחים ממיכל  41.02.0090 1.00

24.00יח')4 ל' (גודל מס. 4שיחים ממיכל  41.02.0100 1.00

12.00יח')3 ל' (גודל מס. 1צמחי כיסוי ממיכל  41.02.0110 1.00

300.00יח')7 מטר (גודל 2.5, גובה כללי 1עצים בוגרים בקוטר גזע של " 41.02.0120 1.00

סה"כ לגיון וטיעה

סה"כ לגיון והשקיה 
השקיה01

גיון וטיעה02

סה"כ

51הריסות ופירוקים   51
10 עד 5כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם, בקוטר גזע  51.0010

ס"מ (כולל גיזום עפים מקדים ופיוי הגזם) ופיוי לאתר שפיכה

310.00יח'מאושר . 1.00

20 עד 10כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם, בקוטר גזע  51.0020

ס"מ (כולל גיזום עפים מקדים ופיוי הגזם) ופיוי לאתר שפיכה

360.00יח'מאושר 1.00
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

51הריסות ופירוקים  

51

40 עד 20כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם, בקוטר גזע  51.0030

ס"מ (כולל גיזום עפים מקדים ופיוי הגזם) ופיוי לאתר שפיכה

10.00יח'מאושר 1.00

12.00מ"רפירוק אספלט ופיוי הפסולת מהאתר 51.0040 1.00

פירוק אבי שפה מסוגים שוים , לרבות היסוד ופיוי הפסולת51.0050

16.00מ"רמהאתר  1.00

163.00מ'פירוק גדר51.0060 1.00

51סה"כ להריסות ופירוקים  

עבודות יקוז 57

57.01

עבודות יקוז תת קרקעי 57.01
 מ"מ עשוי160אספקה, הובלה והתקת ציור יקוז עיוור בקוטר  57.01.0010

 PVC.ים135.00מ' עבה עפ"י התק 1.00

 ס"מ100אספקה הובלה והתקת שוחות יקוז בקוטר פים  57.01.0020

 ס"מ60 טון עם פתח בקוטר 12.5מבטון טרום כולל מכסה  

5,500.00יח'2.75בעומק עד   1.00

 ס"מ125אספקה, הובלה והתקת שוחות יקוז בקוטר פים  57.01.0030

 ס"מ60 טון עם פתח בקוטר 12.5מבטון טרום כולל מכסה  

7,800.00יח' מ'.5.00בעומק עד   1.00

אספקה, הובלה והתקת קז מציור שרשורי דו שכבתי מחורר57.01.0040

 מותקן בתעלהH.D.P.E מ"מ מ- 110עטוף בד גיאוטכי בקוטר  

רדודה חפורה, המחיר כולל את החפירת התעלה בפועים, מילוי

התעלה בחצץ סביב הציור והחתו בחתך התעלה. אספקת החצץ

115.00מ'תימדד ותשולם בפרד. מידות התעלה- עפ"י הדרש בתכית. 1.00

אספקה, הובלה והתקת יריעת גיאוטקסטיל לא ארוג במשקל57.01.0050

 גרם למ"ר דגם "אורים" המשווקת ע"י אדמיר טכולוגיות250 

20.00מ"ראו שוו"ע, תוים טכיים ע"פ המפרט הטכי . 1.00

Deltaהספקה, הובלה והתקת יריעת יקוז דו שיכבתית מסוג 57.01.0060

Geo-drain NP,ולוגיות או שוו"עהמשווקת ע"י אדמיר טכ 

תוים טכיים ע"פ המפרט הטכי המיוחד. היריעות תותקה על

גב הקירות התומכים מבטון ע"פ המפורט במפרט הטכי

20.00מ"רובתוכיות. 1.00

מתקי כיסה ויציאה ליקוז מבטון כולל הזיון והחפירה, הידוק57.01.0080

שתית ביסוס קיבוע ציור היקוז הכל בשלמות ולשביעות רצון

2,800.00מ"קהמפקח. 1.00

סה"כ לעבודות יקוז תת קרקעי

סה"כ לעבודות יקוז 
עבודות יקוז תת קרקעי01
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות יקוז

57.0157.01

סה"כ

מחירי עבודות לילה ושכירת ציוד 60

עבודות ר.ג'.י. 60.01
80.00ש"עפועל ביין מקצועי60.01.0010 1.00

45.00ש"עפועל ביין פשוט60.01.0020 1.00

130.00ש"עמיי מחפרון דגם בובקט60.01.0030 1.00

800.00י"עBOMAG טון - 2מכבש רוטט מיימום  60.01.0040 1.00

200.00ש"עמחפר הידראולי זחלי עם פטיש שבירה וכף60.01.0050 1.00

150.00ש"עJCB4מחפרון אופי עם פטיש שבירה וכף דגם 60.01.0060 1.00

סה"כ לעבודות ר.ג'.י.

סה"כ למחירי עבודות לילה ושכירת ציוד 
עבודות ר.ג'.י.01

סה"כ
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14/2017סה"כ לבית עלמין - כמויות הסכם מסגרת- 

סה"כ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 
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