מועצה מקומית קדימה צורן
אומדן
18/07/2020
דף מס'001 :

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה  0הערות כלליות

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מ ח יר

סך הכל

פרק  00הערות מקדימות
תת פרק  00.01הערות מקדימות
הערה  : 1כל העבודות כוללת את אספקת
החומרים  ,שינוע עד לאתר  ,הכנסת החומר
ושימוש כולל חומרים שהמזמין יספק.
הערה  : 2בסיום כל העבודות על הקבלן לפנות
את הפסולת לאתר שפך מאושר או למטמנת
פסולת שינחה המזמין ועל חשבון הקבלן כולל
מסירת תעודת פינוי הפסולת למזמין כאשר
היא חתומה ע"י מטמנת הפסולת
הערה  : 3ובמידה וידרשו עבודות לילה או
עבודות בשעות לא שגרתיות העבודות יבוצעו
 ,הקבלן לא ידרוש כל תוספת כספית חריגה
עבור השעות הללו.
הערה  : 4השמירה על הציוד או החומרים
באתר הנה באחריות הקבלן  ,לקבלן לא תהיה
כל תלונה על גניבת חומרים .
הערה  :5הקבלן ידאג לגדר את האתר בגדר
אטומה על חשבונו ולתלות שלטים סכנה כאן
בונים במקומות בולטים באזורים הדרושים
עפ"י החלטת המפקח
הערה  : 6באחריות הקבלן לבצע נקיון מוחלט
בסיום העבודה  ,כולל בתחום הגינה  -ניקוי
שאריות בטון  ,פסולת בניה  ,פינוי חומרי בניה
מיותרים
הערה  : 7מכולות אשפה לפינוי פסולות
כלולות במחירי העבודות השונות  ,בגין הבאת
מכולה ופינוי פסולת לא תשולם כל תוספת
המחיר  ,מחיר המכולות כלול במחירי
הסעיפים השונים
הערה  :8כל העבודות בגובה יבוצעו ע"י
עובדים שעברו הסמכת עבודה בגובה
הערה  :9הכמויות המפורטות בכתב הכמויות
הינן כמויות מקורבות באחריות הקבלן לבדוק
את הכמויות  -לא תהיה לקבלן כל תלונה או
דרישה כספית לגבי הגדלה או הקטנת
הכמויות
להעברה בתת פרק 0.00.01
גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

050-4631727 ,054-4631727
קובץ :גן תמר למכרז 002/...

מועצה מקומית קדימה צורן
אומדן
18/07/2020
דף מס'002 :

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה  0הערות כלליות

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מ ח יר

סך הכל

מהעברה

הערה  10מודגש בזאת כי לא יערך סיור
קבלנים באחריות הקבלן לבצע סיור מקדים
לפני הגשת ההצעות על הקבלן לוודא שכל
העבודות ברורות לו וכי לקח בחשבון את כל
העלויות הנלוות  ,כולל בדיקת דרכי גישה
הערה  :11כל העבודות כפופות למפורט בספר
הכחול  -המפרט הכללי לעבודות הבנייה
בהוצאת הוועדה הבין משרדית של מסמכי
החוזה לבניה
הערה  : 12במידה ויהיו עבודות נוספות יש
לקבל את אישור המזמין או המפקח בכתב ,
עבודות שיעשו ללא אישור לא ישולמו לקבלן -
תמחור עבודות נוספות יאושרו לפי מחירון
דקל לעבודות קטנות פחות  10%ממחיר
העבודות
סה"כ  00.01הערות מקדימות
סה"כ  00הערות מקדימות
סה"כ הערות כלליות

מבנה  1עבודות הריסה וחיזוק

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מ ח יר

סך הכל

פרק  01עבודות הריסה ופירוק
תת פרק . 01.01
הערה  :עבודות ההריסה כוללת פינוי פסולת
במחיר העבודות
הערה  :אין להרוס אלמנטים קונסטרוקטיביים
ללא אישור המפקח והקונסטרוקטור
עב' ההריסה כוללת שבירה פינוי חיתוך
ברזלים כל האלמנטים בכל עובי הדרושים
לביצוע מושלם של העבודה  -גבס  ,בלוק ,
בטון הכל ללא הבדל
 01.01.0010הריסת קירות או אלמנטי בטון קיימים כמפורט
בתוכנית ההריסה

להעברה בתת פרק 1.01.01
גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

מ "ר

30.00

150.00

4,500.00

4,500.00
050-4631727 ,054-4631727
קובץ :גן תמר למכרז 003/...

מועצה מקומית קדימה צורן
אומדן
18/07/2020
דף מס'003 :

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה  1עבודות הריסה וחיזוק

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מ ח יר

מהעברה

סך הכל
4,500.00

 01.01.0020פירוק ופינוי תקרה אקוסטית קיימת כולל
ניתוק ופינוי גופי תאורה

מ "ר

40.00

50.00

2,000.00

 01.01.0030פירוק ופינוי דלת ומשקוף יציאת חירום

קומפ'

1.00

300.00

300.00

 01.01.0040פירוק ופינוי ארון מטבח עליון ותחתון  ,כולל
ניתוק מערכת המים ופינוי כיור ברז ומשטח
ש יש

קומפ'

 01.01.0050פירוק ופינוי מערכת אינסטלציה חדרי שרותים
 2 ,אסלות  +ניאגרות  2 ,כיורים  +ברזים 2 ,
דלתות שרותים  ,ניתוק מערכת מים וביוב

קומפ'

 01.01.0060חדרי שרותים ומטבח  -פירוק וסיתות אריחי
חיפוי  ,ישור הקיר בטיח מיישר והכנת הקיר
להדבקה

קומפ'

1.00

1.00

1.00

500.00

500.00

1,500.00

1,200.00

סה"כ . 01.01
סה"כ  01עבודות הריסה ופירוק

1,500.00

1,200.00
10,000.00
10,000.00

פרק  02עבודות חיזוקים קונסטרוקטיבים
תת פרק . 02.01
הערה  :כל חיזוקי הקונסטרוקציה יבוצעו
בהתאם להנחיות המפקח והקונסטרוקטור
הערה  :סעיף זה אופציונאלי יתכן ולא יבוצע
או יבוצע בחלקו
 02.01.0015ביצוע חיזוקי קירות  /תקרות באלמנטי
קונסטרוקצית פלדה באורכים ובחתכים
שימסרו לקבלן לפני ביצוע ולאחר גמר עבודות
ההריסה  ,העבודה כוללת אספקה  ,הובלה ,
הנפה חיבור  ,ריתוך וצביעה בצבע יסוד של
פרופילי הפלדה  -פרופילי פלדה מכל סוג
שהוא

טון

 02.01.0020ביצוע יסוד בטון ברצפת המבנה לתמיכת
עמודים עפ"י הנחית המהנדס ) מידות
 (50/50/50כולל זיון ברזל

יח'

1.00

4.00

20,000.00

2,000.00

סה"כ . 02.01
סה"כ  02עבודות חיזוקים קונסטרוקטיבים
סה"כ עבודות הריסה וחיזוק
גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

20,000.00

8,000.00
28,000.00
28,000.00
38,000.00

050-4631727 ,054-4631727

קובץ :גן תמר למכרז 004/...

מועצה מקומית קדימה צורן
אומדן
18/07/2020
דף מס'004 :

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה  2שיפוץ חדרי שרותים  +חלל הגן

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מ ח יר

סך הכל

פרק  04עבודות בניה
תת פרק . 04.01
 04.01.0010סגירת פתח דלת מילוט שפורקה בבלוק בעובי
 20ס"מ  ,כולל התחברות  ,חגורות וכל הדרוש
קומפ'
במידות מקורובות של 100/220

1.00

800.00

800.00

800.00
800.00

סה"כ . 04.01
סה"כ  04עבודות בניה

פרק  06עבודות נגרות
תת פרק  06.01ארונות מטבח ושיש
 06.01.0010אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון בצורת
"ר" הכולל שורת מגירות
במידות  60/90/210+90כולל חלוקת מדפים ,
דלתות וידיות גוף הארון סנדויץ  ,ציפוי
פורמייקה בגוון קרם  ,כולל צוקל  ,תושבת
לכיור מטבח כפול ופתחים בארון למעברי
צנרת ) מדידת הארון לפי אורכו ולא תשולם
מדידה כפולה עבור פינה( - 210+90=300
מטר
חלוקה עפ"י תוכנית שתמסר לקבלן

3.00

 06.01.0020אספקה והתקנת ארון מטבח עליון במידות
 40/60/150כולל חלוקת מדפים  ,דלתות
וידיות גוף הארון סנדויץ  ,ציפוי פורמייקה
בגוון קרם  ,חלוקה עפ"י תוכנית שתמסר
ל קב ל ן

מטר

1.50

 06.01.0025אספקה והתקנת ארון "בילט אין למיקרו
גל ותנור אפיה לפי תוכנית מצורפת ) מידות
מקורבות (185/60/60

קומפ'

 06.01.0030אספקה והתקנה משטח שיש קיסר בעובי 2
ס"מ כולל פתח לכיור כפול  ,ברז ומעברי נרת -
גוון קרם

מטר

1.00

3.00

1,600.00

1,400.00

3,200.00

1,600.00

סה"כ  06.01ארונות מטבח ושיש

4,800.00

2,100.00

3,200.00

4,800.00
14,900.00

תת פרק  06.02מחיצות טרספה
 06.02.0010אספקה והתקנת מחיצות טרספה לתאי
שרותים עפ"י תוכנית  ,כולל ידיות תפוס פנוי
מגן אצבעות  ,התקנה מרווח של  20ס"מ מעל
פני הריצוף  ,מחיר ליח' תא כולל דלת ודופן

קומפ'

3.00

2,500.00

סה"כ  06.02מחיצות טרספה
גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

7,500.00
7,500.00

050-4631727 ,054-4631727
קובץ :גן תמר למכרז 005/...

מועצה מקומית קדימה צורן
אומדן
18/07/2020
דף מס'005 :

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה  2שיפוץ חדרי שרותים  +חלל הגן

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מ ח יר

סך הכל

תת פרק  06.03דלתות
 06.03.0010אספקה והתקנת דלת ליציאת חירום במידות
כנף  , 90פתח  - 100/210סוג פלדלת כולל
התאמת מסטר למפתח הגן בתיאום עם אב
הבית שגיא  , 054-8081758גוון ציפוי לבן או
קרם

קומפ'

1.00

2,500.00

2,500.00

 06.03.0020אספקה והתקנת דלת כניסה לחדר שרותים עץ
ציפוי פרומייקה כולל צילנדר וסטופר

קומפ'

1.00

2,200.00

2,200.00

 06.03.0030אספקה והתקנת מגן אצבעות לדלת

יח'

4.00

250.00

1,000.00

 06.03.0040אספקה והתקנת גלגל האטה לדלת

יח'

3.00

150.00

450.00
6,150.00
28,550.00

סה"כ  06.03דלתות
סה"כ  06עבודות נגרות

פרק  07עבודות אינסטלציה
תת פרק  07.01נק' אינסטלציה וכלים
סניטרים
 07.01.0010ביצוע נק' ביוב לאסלה בצנרת " 4מתחת
לריצוף  ,כולל כל הזויות והמחברים הדרושים ,
כולל התחברות לבריכה קיימת מעבר לקיר ,
קומפ'
ביצוע צינוא אויר על קיר חיצוני  ,הכל מושלם

3.00

 07.01.0015ביצוע נק' ניקוז לכיורים צנרת בקוטר  50כולל
כל המחברים הדרושים כולל קופסת ביקורת
מתחת לכל כיור ,כולל ביטון הצנרת ברצפה

קומפ'

4.00

1,000.00

600.00

3,000.00

2,400.00

 07.01.0020ביצוע נק' מים חדשות לאסלות  +כיורים הזנה
מקיר חיצוני  ,ביטול נק' מים קיימות  ,צנרת
 SPלחיצה  ,פירוק שורות ריצוף וחציבה
בקירות עפ"י הצורך כולל ביטון  +כןלל ברז
סגירה כדורי לכל מעגל

קומפ'

7.00

900.00

6,300.00

 07.01.0025נק' מים למכשיר מים מסוג תמי  4התקנה מעל
שיש המטבחון

יח'

1.00

350.00

350.00

 07.01.0040אספקה והתקנת אסלה חרסה א כולל מיכל
הדחה דו כמותי של פלסון  ,כולל ברז ניל
ומכסה אסלה  ,התחברות לנק' ביום ומים
קיימים

קומפ'

להעברה בתת פרק 2.07.01
גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים

050-4631727 ,054-4631727

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

3.00

1,600.00

4,800.00

16,850.00

קובץ :גן תמר למכרז 006/...

מועצה מקומית קדימה צורן
אומדן
18/07/2020
דף מס'006 :

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה  2שיפוץ חדרי שרותים  +חלל הגן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מ ח יר

מהעברה

סך הכל
16,850.00

 07.01.0045אספקה והתקנת כיור דגם נורית התקנה
נמוכה בגובה ילדים לרחיצת ידיים  ,כיור פינתי
יותקן בגובה לרחית ידיים צוות הגן  ,כולל
סיפון והתחברות לניקוז  ,בקיר גבס ביצוע
חיזוקי עץ לתפסית הכיורים

קומפ'

3.00

1,500.00

500.00

 07.01.0046אספקה והתקנת כיור כפול ) בשרי+חלבי(
למטבח כולל סיפון

קומפ'

1.00

1,300.00

1,300.00

 07.01.0050אספקה והתקנת ברז פרח לכיור פיה ארוכה
למטבח

יח'

1.00

500.00

500.00

 07.01.0060אספקה והתקנת ברז פרח לכיור פיה קצרה
לשטיפת ידיים

יח'

3.00

300.00

900.00
21,050.00

סה"כ  07.01נק' אינסטלציה וכלים סניטרים

תת פרק  07.02אביזרי הגיינה
 07.02.0010אספקה והתקנת מתקן מחזיק נייר טואלט
מניקל

יח'

3.00

120.00

360.00

 07.02.0020אספקה והתקנת מתקן נייר ניגוב ידיים
) מטבח ושרותים(

יח'

2.00

150.00

300.00

 07.02.0040אספקה והתקנה מתקן סבון נוזלי )מעל כל
כיור שרותים(

יח'

3.00

150.00

450.00

 07.02.0050אספקה והתקנת מראה  60/90מעל כל כיור
שרותים

יח'

3.00

450.00

1,350.00
2,460.00
23,510.00

סה"כ  07.02אביזרי הגיינה
סה"כ  07עבודות אינסטלציה

פרק  08עבודות חשמל
תת פרק . 08.01
הערה  :ביצוע נק' מאור ממעגל קיים  ,כולל
הפרדת מעגלים כלולים המחיר התקנת גוף
התאורה

להעברה בתת פרק 2.08.01
גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

050-4631727 ,054-4631727
קובץ :גן תמר למכרז 007/...

מועצה מקומית קדימה צורן
אומדן
18/07/2020
דף מס'007 :

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה  2שיפוץ חדרי שרותים  +חלל הגן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מ ח יר

סך הכל

מהעברה

 08.01.0010אספקה והתקנת גוף תאורה  60/60לד
מותקן בתקרה אקוסטית  ,כולל חיבור הגוף
ותליה בכבלים לתקרה הקונסטרוקטיבית  ,כל
גוף יתלה ב  2פינות

יח'

18.00

6,300.00

350.00

 08.01.0020אספקה והתקנת גוף תאורה עגול קוטר 30
ס"מ מותקן בתקרה אקוסטית  ,כולל חיבור
הגוף ותליה בכבלים לתקרה הקונסטרוקטיבית
 ,כל גוף יתלה ב  2פינות

יח'

6.00

250.00

1,500.00

 08.01.0030ביצוע שקעי כח לתנור  ,תמי  , 4מיקרו ,מקרר
 ,שקעי שרות מעל השיש במטבח

יח'

7.00

250.00

1,750.00

 08.01.0040אספקה והתקנת גוף תאורת חירום מעל דלת
יציאת חירום כולל נק' מאור

יח'

1.00

350.00

350.00
9,900.00
9,900.00

סה"כ . 08.01
סה"כ  08עבודות חשמל

פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.01תיקוני טיח בקטעים
קטנים
 09.01.0010תיקוני טיח בקטעים קטנים וברצועות לאחר
גמר עבודות הריסה  ,וע"ג קיר בלוק חדש
) סגירת פתח דלת מילוט(  ,טיח חוץ ופנים ,
כולל שליכט והכנה לצביעה

קומפ'

1.00

2,500.00

סה"כ  09.01תיקוני טיח בקטעים קטנים
סה"כ  09עבודות טיח

2,500.00
2,500.00
2,500.00

פרק  10עבודות ריצוף וחיפוי קירות
תת פרק  10.01עבודות ריצוף וחיפוי
 10.01.0010אספקה וריצוף בהדבקה של אריחי גרניט
פורצלן  60/60במחיר יסוד  60ש"ח/מ"ר  -גוון
לאישור המזמין  -פוגה  3מ"מ כולל רובה
והדבקת פנל הכלול במחיר הריצוף  -העבודה
כוללת ריצוף חדרי שרותים בגרניט פורצלן עם
מקדם שחיקה R10

מ "ר

90.00

230.00

20,700.00

 10.01.0020פירוק פנל ריצוף  ,תיקון מעל פנל לאחר
הדבקת פנל חדש

קומפ'

1.00

1,000.00

1,000.00

להעברה בתת פרק 2.10.01
גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים

050-4631727 ,054-4631727

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

21,700.00

קובץ :גן תמר למכרז 008/...

מועצה מקומית קדימה צורן
אומדן
18/07/2020
דף מס'008 :

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה  2שיפוץ חדרי שרותים  +חלל הגן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מ ח יר

מהעברה

 10.01.0030אספקה והדבקת אריחי חיפוי קרמיקה גוון לבן
 30/60שוכב גוון מבריק  ,כולל רובה  -חיפוי
עד גובה תקרה אקוסעית בגובה  240ס"מ ,
חיפוי קרמיקה מעל שי מטבח באריחים קטנים

סך הכל
21,700.00

מ "ר

32.00

250.00

סה"כ  10.01עבודות ריצוף וחיפוי
סה"כ  10עבודות ריצוף וחיפוי קירות

8,000.00
29,700.00
29,700.00

פרק  22עבודות גבס ותקרה אקוסטית
תת פרק  22.01תקרה אקוסטית
 22.01.0010ביצוע תקרה אקוסטית  60/60אריחי תקרה
מינרליות פרויפל  T24פרופיל היקפי L+Z
כוללת ליות עפ"י תקן בורג ודיבל  8מ"מ כולל
אום

מ "ר

85.00

220.00

סה"כ  22.01תקרה אקוסטית

18,700.00
18,700.00

תת פרק  22.02קירות גבס
 22.02.0010בנית קירות גבס כולל בעובי משתנה 10-20
ס"מ כולל פלטות גבס מכל צד לבן או ירוק
עמיד מים ללא הבדל  ,האזור הכיורים
והדלתות יבוצע חיזוק פלטת עץ לנשיאת
הכיורים  ,ביצוע שפכטל בתפרים והכנה
לצביעה

מ "ר

12.00

200.00

סה"כ  22.02קירות גבס
סה"כ  22עבודות גבס ותקרה אקוסטית
סה"כ שיפוץ חדרי שרותים  +חלל הגן

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

2,400.00
2,400.00
21,100.00
116,060.00

050-4631727 ,054-4631727
קובץ :גן תמר למכרז 009/...

מועצה מקומית קדימה צורן
אומדן )ריכוז(
18/07/2020
דף מס'009 :

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

מבנה  0הערות כלליות
פרק  00הערות מקדימות
תת פרק  00.01הערות מקדימות
סה"כ  00הערות מקדימות
סה"כ  0הערות כלליות
מבנה  1עבודות הריסה וחיזוק
פרק  01עבודות הריסה ופירוק
10,000.00

תת פרק . 01.01

10,000.00

סה"כ  01עבודות הריסה ופירוק
פרק  02עבודות חיזוקים קונסטרוקטיבים
28,000.00

תת פרק . 02.01

28,000.00

סה"כ  02עבודות חיזוקים קונסטרוקטיבים
סה"כ  1עבודות הריסה וחיזוק

38,000.00

מבנה  2שיפוץ חדרי שרותים  +חלל הגן
פרק  04עבודות בניה
800.00

תת פרק . 04.01

800.00

סה"כ  04עבודות בניה
פרק  06עבודות נגרות
תת פרק  06.01ארונות מטבח ושיש

14,900.00

תת פרק  06.02מחיצות טרספה

7,500.00

תת פרק  06.03דלתות

6,150.00
28,550.00

סה"כ  06עבודות נגרות

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

050-4631727 ,054-4631727
קובץ :גן תמר למכרז 010/...

מועצה מקומית קדימה צורן
אומדן )ריכוז(
18/07/2020
דף מס'010 :

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  07עבודות אינסטלציה
תת פרק  07.01נק' אינסטלציה וכלים סניטרים

21,050.00

תת פרק  07.02אביזרי הגיינה

2,460.00
23,510.00

סה"כ  07עבודות אינסטלציה
פרק  08עבודות חשמל
9,900.00

תת פרק . 08.01

9,900.00

סה"כ  08עבודות חשמל
פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.01תיקוני טיח בקטעים קטנים

2,500.00
2,500.00

סה"כ  09עבודות טיח
פרק  10עבודות ריצוף וחיפוי קירות
תת פרק  10.01עבודות ריצוף וחיפוי

29,700.00
29,700.00

סה"כ  10עבודות ריצוף וחיפוי קירות
פרק  22עבודות גבס ותקרה אקוסטית
תת פרק  22.01תקרה אקוסטית

18,700.00

תת פרק  22.02קירות גבס

2,400.00

סה"כ  22עבודות גבס ותקרה אקוסטית
סה"כ  2שיפוץ חדרי שרותים  +חלל הגן

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

21,100.00
116,060.00

050-4631727 ,054-4631727
קובץ :גן תמר למכרז 011/...

מועצה מקומית קדימה צורן
אומדן )ריכוז(
18/07/2020
דף מס'011 :

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
סך פרק

סך מבנה

מבנה  0הערות כלליות
פרק  00הערות מקדימות
סה"כ  0הערות כלליות
מבנה  1עבודות הריסה וחיזוק
פרק  01עבודות הריסה ופירוק

10,000.00

פרק  02עבודות חיזוקים קונסטרוקטיבים

28,000.00
38,000.00

סה"כ  1עבודות הריסה וחיזוק
מבנה  2שיפוץ חדרי שרותים  +חלל הגן
פרק  04עבודות בניה

800.00

פרק  06עבודות נגרות

28,550.00

פרק  07עבודות אינסטלציה

23,510.00

פרק  08עבודות חשמל

9,900.00

פרק  09עבודות טיח

2,500.00

פרק  10עבודות ריצוף וחיפוי קירות

29,700.00

פרק  22עבודות גבס ותקרה אקוסטית

21,100.00

סה"כ  2שיפוץ חדרי שרותים  +חלל הגן

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים
הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

116,060.00

050-4631727 ,054-4631727
קובץ :גן תמר למכרז 012/...

מועצה מקומית קדימה צורן
אומדן )ריכוז(
18/07/2020
דף מס'012 :

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה

סך מבנה
מבנה  0הערות כלליות
מבנה  1עבודות הריסה וחיזוק

38,000.00

מבנה  2שיפוץ חדרי שרותים  +חלל הגן

116,060.00

סך הכל
סה"כ כללי
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ
גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים

הופק באמצעות בנארית פרו )04-9884344 (04.16.6

154,060.00
26,190.20
180,250.20
050-4631727 ,054-4631727

קובץ :גן תמר למכרז

