
 ZORAN-Y OF KADIMATHE MUNICIPALIT   צורן -המועצה המקומית קדימה

 sety@kadima-zoran.muni.il  •   69-0960998: פקס   •   69-0960906: טל  •   06906צורן -קדימה 1הרצל ' רח                

 
 אגף הכספים

 

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 90-2098-000  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  

 
 טבלת מחירים לפי כתבי הכמויות   -מרכז ספורט ונופש   

 
 .יקטפרקים ותתי פרקים בפרו, ל המבניםלהלן טבלה המפרטת את כל

 .פרק ומבנה, הקבלן מתבקש למלא תת פרק
  .יקטניתן לתת תוספת כללית על כלל הפרוכמו כן 

 
 הערכת מחיר כמויות שטחים תת פרק/ פרק / מבנה  'סד' מס

    שימבנה רא 1
    עבודות עפר 1.61

    עבודות עפר ומצעים 1.61.61
    ניקוז 1.61.60

    עבודות בטון יצוק באתר 1.60
    כללי 1.60.66
    עבודות בטון 1.60.61
    שונות 1.60.60
    פלדת זיון 1.60.68

    עבודות בטון טרום 1.68
    כללי 1.68.66
    דים"תקרות לוח 1.68.61

    עבודות בניה 1.61
    עבודות בניה 1.61.61

    עבודות איטום 1.69
    איטום תת קרקעי 1.69.61
    איטום גגות 1.69.60
    איטום פנים בריכות שחיה 1.69.68
    איטום חדרים רטובים 1.69.61
    איטום מאגר מים 1.69.69

    עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה 1.60
    עבודות נגרות אומן 1.60.61
    עבודות מסגרות פלדה 1.60.60

    מתקני תברואה 1.61
כלים סניטריים במלתחות שירותים  1.61.61

 וכלל המבנה
   

    דלוחין במבנה 1.61.60
    צינורות מי גשם במבנה 1.61.68
    מתקנים מיוחדים 1.61.61
    צנרת מים 1.61.69
    יקוז במבנהצנרת ביוב ונ 1.61.61
    מתקן הסנקה במרתף חדר המכונות 1.61.60

    מתקני חשמל 1.60
    אינסטלציה 1.60.61
    לוחות חשמל 1.60.60
    גופי תאורה 1.60.68
    תשתית טלפונים 1.60.61
    .ג.מתקן מ 1.60.69
    מערכת דיזל גנרטור 1.60.60
    אחזקה ושרות 1.60.61

    ת טיחעבודו 1.69
    עבודות טיח 1.69.61

    עבודות ריצוף וחיפוי 1.16
    עבודות ריצוף וחיפוי 1.16.61
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 אגף הכספים

 

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 90-2098-000  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  

 הערכת מחיר כמויות שטחים תת פרק/ פרק / מבנה  'סד' מס
    בריכה מקורה בתוך מבנה ראשי 1.16.60

    עבודות צביעה 1.11
    עבודות צביעה 1.11.61

    (אלומיניום)עבודות מסגרות אומן  1.10
    עבודות אלומיניום 1.10.61
    חיפויי אלומיניום 1.10.60

    עבודות אבן 1.11
    עבודות אבן 1.11.61

    מתקני מיזוג אויר 1.19
    (כולל מס קניה)ציוד  1.19.61
    עבודות חשמל ובקרה 1.19.60
    עבודות צנרת מים 1.19.68
    עבודות פחחות ופיזור אויר 1.19.61
    בידוד צנרת מים 1.19.69
    כות שונותמער 1.19.60

    מערכות הסקה 1.10
    חימום בריכה מקורה 1.10.61
    קוזי'חימום בריכת ג 1.10.60
    מרכז אנרגיה עם משאבות חום 1.10.68
    מערכת גיבוי מבוססת על גז 1.10.61
    תחנת מים חמים 1.10.69
פיקוד בקרה ממוחשבת . חשמל כח 1.10.60

 למערכות החימום
   

    מעליות 1.11
    מעליות 1.11.61

    מסגרות חרש 1.19
    קונסטרוקצית פלדה וסיכוך 1.19.60

    רכיבים מתועשים בבניה 1.00
    תקרות תותב 1.00.61

כלונסאות בטון קדוחים ויצוקים  1.08
 באתר

   

    ביסוס 1.08.61
    מערכת גילוי וכיבוי אש ועשן 1.81

    אש ועשן מערכת גילוי 1.81.61
    מערכת כיבוי בגז 1.81.60
    חלונות שחרור עשן 1.81.68
    תברואה –עמדות כיבוי ואביזרים  1.81.61
    תברואה -הערות למתקן עם מתזים  1.81.69
    תברואה –צנרת ואביזרים , מתזים 1.81.60

    מערכות מתח נמוך 1.89
    מערכת כריזה  1.89.61
    טים וכבליםחו 1.89.60
    בקרת מבנה חשמל ואינסטלציה 1.89.61

    מערכות מים לבריכות 1.16
    צנרת ואביזרים בגוף בריכה מקורה 1.16.61
    קוזי'צנרת בגוף בריכת ג 1.16.60
    צנרת בגופים של מיכלי איזון 1.16.68
צנרת בין הבריכות המקורות לחדר  1.16.61

 המכונות
   

    ציוד סינון לבריכה מקורה 1.16.69
    קוזי'ציוד סינון לבריכת ג 1.16.60
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 אגף הכספים

 

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 90-2098-000  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  

 הערכת מחיר כמויות שטחים תת פרק/ פרק / מבנה  'סד' מס
    מערכות חיטוי 1.16.60
מערכות חשמל לסינון חיטוי וחימום  1.16.69

 הבריכות
   

בקרה ממוחשבת למערכות סינון  1.16.16
 וחיטוי

   

    סאונות 1.11
    סאונה יבשה 1.11.61
ייבנה סאונה רטובה בחדר אשר  1.11.60

 בנפרד
   

    סאונה רטובה מוכנה 1.11.68
    עבודות שונות 1.19

    מים"עבודות בממ 1.19.61
    מבנה שירות 0

    עבודות עפר 0.61
    עבודות עפר ומצעים 0.61.61
    ניקוז 0.61.60

    עבודות בטון יצוק באתר 0.60
    כללי 0.60.61
    עבודות בטון 0.60.60
    שונות 0.60.68
    פלדת זיון 0.60.61

    עבודות בניה 0.61
    עבודות בניה 0.61.61

    עבודות איטום 0.69
    איטום תת קרקעי 0.69.61
    איטום גגות 0.69.60
    איטום חדרים רטובים 0.69.68
    איטום מאגר מים 0.69.61

    עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה 0.60
    עבודות מסגרות פלדה 0.60.60

    מתקני תברואה 0.61
    סילוק מי גשם מהמבנה 0.61.61
    קוי ביוב במבנה 0.61.60
    קוי מים במבנה 0.61.68
    כלים סניטריים 0.61.61
    מערכת הסנקה לביוב 0.61.69

    מתקני חשמל 0.60
    אינסטלציה 0.60.61
    לוחות חשמל 0.60.60
    גופי תאורה 0.60.68

    עבודות טיח 0.69
    עבודות טיח 0.69.61

    עבודות ריצוף וחיפוי 0.16
    עבודות ריצוף וחיפוי 0.16.61

    עבודות צביעה 0.11
    עבודות צביעה 0.11.61

    (אלומיניום)עבודות מסגרות אומן  0.10
    עבודות אלומיניום 0.10.61

    עבודות אבן 0.11
    עבודות אבן 0.11.61

    רכיבים מתועשים בבניה 0.00
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 אגף הכספים

 

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 90-2098-000  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  

 הערכת מחיר כמויות שטחים תת פרק/ פרק / מבנה  'סד' מס
    תקרות תותב 0.00.61

כלונסאות בטון קדוחים ויצוקים  0.08
 באתר

   

    כלונסאות ביסוס 0.08.61
    מערכת גילוי אש ועשן 0.81

מפרט מיוחד )מערכת גילוי אש ועשן  0.81.61
 (חשמל –

   

 –מפרט מיוחד )מערכת כיבוי בגז  0.81.60
 (חשמל

   

    מערכות מתח נמוך 0.89
    מערכת כריזה 0.89.61
    חוטים וכבלים 0.89.60
    בקרת מבנה 0.89.68

    עבודות פיתוח כולל בריכה חיצונית 8
    עבודות עפר 8.61

    עבודות עפר ומצעים 8.61.61
    עבודות בטון יצוק באתר 8.60

    כללי 8.60.61
    עבודות בטון 8.60.60
    פלדת זיון 8.60.68

    עבודות איטום 8.69
    איטום תת קרקעי 8.69.61
    איטום פנים בריכות שחיה 8.69.60

    מתקני חשמל 8.60
    אינסטלציה 8.60.61
    לוחות חזמל 8.60.60
    עמודים ופנסים 8.60.68
    שונות 8.60.61

    וחיפוי עבודות ריצוף 8.16
    בריכות חיצוניות 8.16.61

כלונסאות בטון קדוחים ויצוקים  8.08
 באתר

   

    ביסוס 8.08.61
    כיבוי אש בפיתוח 8.81

    צנרת עמדות כיבוי ואביזרים 8.81.61
    מערכות מתח נמוך 8.89

    מערת כריזה 8.89.61
    מערכת בקרת מבנה 8.89.60

    פיתוח האתר 8.16
    עבודות הכנה 8.16.61
    עבודות עפר 8.16.60
    מצעים ותשתיות 8.16.68
    ריצוף ואבני שפה 8.16.69
    ריהוט גן ומתקני משחק 8.16.61
    שונות 8.16.60
    קירות תומכים –חפירה ומצעים  8.16.69
    קירות תומכים –קירות תומכים  8.16.16
קירות  –איטום  קירות עבודות 8.16.11

 תומכים
   

    קירות חיפויים מדרגות וגדרות 8.16.10
    גינון והשקייה 8.11
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 אגף הכספים

 

 צורן מקום של איכות חיים-קדימה

 90-2098-000  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  

 הערכת מחיר כמויות שטחים תת פרק/ פרק / מבנה  'סד' מס
    הכשרת שטח 8.11.61
    עבודות נטיעה ושתילה 8.11.60
    מערכת השקיה 8.11.68

    סלילת כבישים ורחבות 8.91
    עבודות עפר 8.91.61
    מצע 8.91.60
    עבודות אספלט 8.91.68
    אבני שפה 8.91.61
    גידור 8.91.61
    צביעה ותמרור 8.91.60

    ביוב ותיעול, קוי מים 8.91
    ניקוז בפיתוח 8.91.61
    ביוב בפיתוח 8.91.60
    תשתיות מים בפיתוח 8.91.68

    מערכות מים לבריכות 8.16
    צנרת ואביזרים בגוף בריכת קיץ 8.16.61
    רת לבריכת פעוטותצנ 8.16.60
    צנרת בין בריכת קיץ לחדר מכונות 8.16.68
צנרת בין בריכת פעוטות לחדר  8.16.61

 המכונות
   

    צנרת בגופים של מיכלי איזון 8.16.69
    ציוד סינון לבריכה חיצונית 8.16.60
    ציוד סינון לבריכת פעוטות 8.16.61
    מערכות חיטוי 8.16.60
מערכות חשמל לסינון חיטוי וחימום  8.16.69

 הבריכות
   

     
     
     
     
     
    תוספת כללית על החוזה/ הנחה  
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
    
 
 
 
 


