חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'001 :

עבודות בינוי
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  02בטון
תת פרק  02.01בטון
 02.01.0010קיר בטון בגובה  60ס"מ ובעובי עד  20ס"מ
כולל זיון וכל החיזוקים הנדרשים.

מ"ק

 02.01.0020יציקת בטון בעובי  10ס"מ ,בין קונסטרוקצית
גבס כהכנה לקירות חיפוי אבן בגובה  1.00עד
 1.10מטר.

מטר

5.00

10.00

סה"כ  02.01בטון

סה"כ  02בטון
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ002/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'002 :

עבודות בינוי
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  05איטום
תת פרק  05.01איטום חדרים רטובים
 05.01.0010איטום רצפות חדרים רטובים ב"סיקטופ "107
ב 3-שכבות לרבות רולקות לפי מפרט

מ "ר

80.00

 05.01.0020רולקה מבטון בגובה של  10ס"מ מינימום מעל
גובה הריצוף

מטר

115.00

סה"כ  05.01איטום חדרים רטובים

סה"כ  05איטום
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ003/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'003 :

עבודות בינוי
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  06נגרות ומסגרות
תת פרק  06.03ארון הידרנט
 06.03.0010ארון הידרנט במידות  ,90/195עפ"י פריט
אמ09-

יח'

1.00

סה"כ  06.03ארון הידרנט

תת פרק  06.04חיזוקי פח
 06.04.0010חיזוקי פח בקירות שיש בהם אביזרי נכים
טלויזיות וכדומה ,ברצועות  2מ"מ וברוחב של
 40ס"מ.

מטר

50.00

סה"כ  06.04חיזוקי פח

סה"כ  06נגרות ומסגרות
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ004/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'004 :

עבודות בינוי
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  09טיח
תת פרק  09.01טיח
 09.01.0010טיח חוץ שלוש שכבות על קירות ועמודים
לרבות הרבצה צמנטית

מ "ר

30.00

סה"כ  09.01טיח

סה"כ  09טיח
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ005/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'005 :

עבודות בינוי
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  10ריצוף וחיפוי
תת פרק  10.01ריצוף
מחירי הריצוף כוללים את מקדמי ההחלקה
כפי
שמצויין בתוכניות /מפרט
כל הסעיפים הר"מ מתיחסים כוללים גם חומר
שחור הנדרש לרבות ספי הפרדה מאלומיניום
דבקים מילוי מלט חול וכד וכן פינות אלומיניום
בחיפוי קירות .גוון לבחירת האדריכל.
 10.01.0010אספקה והתקנה של ריצוף אריחי שיש 45/45
לרבות כל המצעים כנדרש ,הכנת השתית ,חול
מישקים ברוחב עד  3מ"מ ,גמר רובה אקרילית
מסוג מפיי או שו"ע ,גוון וצבע לפי האדריכל.
מחיר יסוד  250ש"ח.

מ "ר

15.00

 10.01.0020פנלים כנ"ל עד גובה  10ס"מ במחיר יסוד של
 70ש"ח.

מטר

10.00

 10.01.1530אספקה והתקנה של ריצוף פרקט מלוחות עץ
אלון תלת שכבתי בעובי  15מ"מ ,עם שכבה
תחתונה לבידוד אקוסטי עשויה משעם בעובי
 2מ"מ .רוחב הלוחות  12ס"מ ,אורך  180ס"מ,
גימור מט ,לרבות תשתית מסרגלי עץ וצביעה
מ "ר
בלכה מחיר יסוד  320ש"ח.

10.00

 10.01.1540גרניט פורצלן שחור ולבן לשירותי אישפוז
דרגת החלקה  R11העבודה כוללת את הכנת
התשתית את כל שכבות המצע/והטיט לרבות
הדבקה בדבק עיבוד מישקים ברוחב עד 4
מ"מ ,גמר רובה אקרילית או אפוקסי לפי
בחירת האדריכל .מחיר יסוד  250ש"ח

מ "ר

40.00

 10.01.1550גרניט פורצלן  30/30מקדם החלקה R11
העבודה כוללת את הכנת התשתית את כל
שכבות המצע/והטיט לרבות הדבקה בדבק
עיבוד מישקים ברוחב ,מחיר יסוד  180ש"ח.

מ "ר

 10.01.1560פירוק ריצוף פגום בריצוף מחדש בריצוף
טראצו  30/30כדוגמת הקיים מחיר יסוד 110
ש"ח העבודה כוללת את הכנת התשתית את
כל שכבות המצע/והטיט לרבות הדבקה בדבק
עיבוד מישקים ברוחב עד  6מ"מ ,גמר רובה
אקרילית וכד'.

מ "ר

10.00

 10.01.1570פירוק פנלים  30/10קיימים והרכבת
פנל כדוגמת הקיים

מטר

15.00

7.00

להעברה בתת פרק 01.10.01
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ006/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'006 :

עבודות בינוי
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 10.01.1580אספקה והתקנה של אריחי טראצו פלטו רויאל
במידות עפ"י בחירת האדריכל.

מ "ר

5.00

סה"כ  10.01ריצוף

תת פרק  10.02חיפוי
 10.02.0010אספקה והתקנה של חיפוי קיר באבן )המתנת
מטופלים( כולל כל ההכנות והנדרשות מחיר
יסוד  280ש"ח.

מ "ר

 10.02.0020אספקה והתקנה של חפוי קיר בלוחות עץ
פורניר לרבות קנטים סמויים מעץ עובי 20
מ"מ

מ "ר

 10.02.0030אספקה והתקנה של חיפוי קיר בקרמיקה לבנה
עם מישקים ברוחב עד  3מ"מ ,כולל כל
התשתית הנדרשת ובגוון שיאושר ע"י
האדריכל מחיר יסוד  200ש"ח.

מ "ר

 10.02.0040אספקה והתקנה של חיפוי קיר בקרמיקות
מחוספסות אפורות עם מישקים ברוחב עד 3
מ"מ ,כולל כל התשתית הנדרשת ,מחיר יסוד
 300ש"ח.

מ "ר

60.00

 10.02.0050לוח פורניר אלון משוחזר מחיר יסוד  300ש"ח.

מ "ר

65.00

 10.02.0060אספקה והתקנה בהדבקה של פרספרקס
מודפס במידות 153/130

יח'

12.00

 10.02.0070אספקה והתקנה של חפוי קיר בקרמיקה
מנוסרת  60/30לבן מבריק עם דוגמאות פסים
יבואן "טלאור"

מ "ר

 10.02.0080אספקה והתקנה של חיפוי אבן נסורה חלקה
סוג ודגם לפי דוגמא בקירות הקיימים כולל
גימור עליון חצי עגול וכולל כל ההכנות
הנדרשות

מ "ר

10.00

 10.02.0090חיפוי קרמיקה מנוסרת  60/30ויה ארקדיה עם
מישקים ברוחב  4מ"מ.

מ "ר

40.00

 10.02.0100חיפוי קרמיקה  30/10קרם מבריק תוצרת נגב
קרמיקה עם מישקים ברוחב  4מ"מ.

מ "ר

18.00

13.00

10.00

130.00

35.00

להעברה בתת פרק 01.10.02
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ007/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'007 :

עבודות בינוי
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 10.02.0110אספקה והתקנה של מחיצות זכוכית
קבועות מזכוכית מחוסמת למקלחות במידות
44/240

יח'

12.00

סה"כ  10.02חיפוי

סה"כ  10ריצוף וחיפוי
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ008/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'008 :

עבודות בינוי
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  11צבע
תת פרק  11.01צבע
על הקבלן לבצע  6דוגמאות במידות 80X80
כ"א לאישור האדריכל כלול במחיר היחידה.
 11.01.0010צבע "סופרקריל" או ש"ע על קירות גבס,
תקרות גבס ,קירות ותקרות מטויחים בגוונים
לבחירת האדריכל ,בפינות וגליפים עד לקבלת
צבע אחיד לרבות גירוד טיח קיים ורופף מילוי
חורים ,קילופים וסדקים בקיר.

מ "ר

 11.01.0020גירוד קירות מטויחים כולל סתימת חריצים
וחורים ושפכטל שתי שכבות לפי הוראות
המפקח

מ "ר

 11.01.0030צבע פוליאור על בסיס מים גוון לפי בחירת
האדריכלית ,כולל  2שכבות שפכטל.

מ "ר

 11.01.0040עבודות ההכנה בקירות להלבשת מגיני קיר
לפי הוראות הספק ,כולל  2שכבות שפכטל
ושכבת צבע.

מ "ר

810.00

100.00

30.00

305.00

סה"כ  11.01צבע

סה"כ  11צבע
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ009/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'009 :

עבודות בינוי
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  22עבודות מתועשות
תת פרק  22.01תקרות
הערה :יש להקפיד על ביצוע עפ"י הוראות
האדריכל ועפ"י נקודות תחילת ההתקנה
וכיווני
הנחת תקרות .מחירי תקרות הגבס כוללים
פתיחת פתחים לאביזרי קצה כלשהם,לא
תשולם תוספת עבור הרכבת תקרה/סינר
בקוים אורטוגונלים/רדיאליים.
תקרה שאין הפרשי גובה בין סוגי התקרה
לא
יחשב כסגירה.
 22.01.0010החלפת מגשי פח מחוררים במגשי פח בחירור
מיקרו חדשים ע"ג קונסטרוקציה  L+Zקיימת.

מ "ר

 22.01.0020תקרה אקוסטית מאריחי פח מחורר ,חירור
מיקרו ,מגולוונים וצבועים בתנור ,עובי הפח
 0.6מ"מ ,רוחב המגשים  30ס"מ ,לרבות
קונסטרוקציית נשיאה ,פרופילי L ,T ,Z ,L+Z
פתיחת פתחים מכל סוג ,כל החיבורים
והחיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם ,הכל
קומפלט.

מ "ר

 22.01.0030תקרה אקוסטית מאריחי פח מחורר ,חירור
מיקרו ,במידות  60/60ס"מ ,הפחים מגולוונים
וצבועים בתנור ,לרבות קונסטרוקציית נשיאה,
פיין ליין ,פרופילי פין ליין ,יריעה אקוסטית
סאונדטקס ,פתיחת פתחים מכל סוג ,כל
החיבורים והחיזוקים וכל חומרי העזר
למיניהם ,הכל קומפלט.

מ "ר

 22.01.0040פלטות פח מחורר בחירור מיקרו  60/60ס"מ
עובי הפח  0.6מ"מ ,רוחב המגשים  30ס"מ,
לרבות קונסטרוקציית נשיאה ,פרופילי ,L+Z
 L ,T ,Zפתיחת פתחים מכל סוג ,כל החיבורים
והחיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם ,הכל
קומפלט.

מ "ר

 22.01.0050תקרת גבס מחורר רציף באיזור המתנה ,אחוז
חירור וצורת חירור עפ"י בחירת האדריכל,
לרבות קונסטרוקציית נשיאה ,פרופילי סיום,
פתיחת פתחים מכל סוג ,יריעה אקוסטית
סאונדטקס ,פתיחת פתחים מכל סוג ,כל
החיבורים והחיזוקים וכל חומרי העזר
למיניהם ,הכל קומפלט.

מ "ר

15.00

100.00

7.00

160.00

25.00

להעברה בתת פרק 01.22.01
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ010/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'010 :

עבודות בינוי
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 22.01.0060תקרת גבס במקומות שונים ובגבהים שונים
וכו' -מלוח גבס לבן  4פזות בעובי " 0.5לרבות
קונסטרוקציית נשיאה ,פרופילי סיום ,פתיחת
פתחים מכל סוג ,יריעה אקוסטית סאונדטקס,
פתיחת פתחים מכל סוג ,כל החיבורים
והחיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם ,הכל
קומפלט.

מ "ר

 22.01.0070פירוק תקרה קיימת והרכבה של אריחי גבס
במזדרון קונסטרוקציית נשיאה ,פרופילי סיום,
פתיחת פתחים מכל סוג ,יריעה אקוסטית
סאונדטקס ,פתיחת פתחים מכל סוג ,כל
החיבורים והחיזוקים וכל חומרי העזר
למיניהם ,הכל קומפלט.

מ "ר

17.00

 22.01.0080פירוק תקרה קיימת והרכבה של אריחי גבס
עם הקונס' הקיימת

מ "ר

80.00

 22.01.0090פירוק תקרה קיימת והרכבה של פירוק התקרה
והתקנת מגשי פח  20ס"מ

מ "ר

80.00

 22.01.0100סגירות אנכיות בגובה עד 20 -ס"מ באריחי
גבס כולל סגירות לרבות קונסטרוקצייה,
שפכטל ומוכנים לצבע.

מטר

97.00

150.00

סה"כ  22.01תקרות

תת פרק  22.02קירות
 22.02.0010מחיצות גבס עם לוח אקווה פנל משני הצדדים
לקירות בחדרים רטובים  -חברת אורבונד
תעשיות גבס בע"מ

מ "ר

 22.02.0015אספקה והרכבה של חיפוי לוח אקווה פנל
לקירות בחדרים רטובים  -חברת אורבונד
תעשיות גבס בע"מ

מ "ר

 22.02.0020אספקה והרכבת מחיצת גבס דו קרומית בעובי
כולל עד  12ס"מ ומלוחות גבס בעובי 12.5
מ"מ לרבות כל הקונסטרוקציה ,ניצבים כל 40
ס"מ.

מ "ר

130.00

 22.02.0030התקנת משקופים שיסופקו ע"י המזמין על
קירות גבס.

קומפ'

23.00

 22.02.0040תיקוני גבס בקירות לצורך הרכבת משקופים

מ "ר

10.00

300.00

90.00

סה"כ  22.02קירות

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ011/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'011 :

עבודות בינוי
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  22.03שונות
 22.03.0010חיזוק קירות גבס ע"י פרופיל פלדה R.H.S
מגולוון ,במידות  70/70/5לרבות פלטקות ,או
ש"ע ,לדלתות ולאלמנטים שונים.

מטר

130.00

סה"כ  22.03שונות

סה"כ  22עבודות מתועשות
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ012/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'012 :

עבודות בינוי
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  24פירוקים והריסות
תת פרק  24.01פירוקים
הערה :עבודות הפירוק וההריסה נמדדות
בקומפלט וכוללות את כל המסומן בתכניות
האדריכלות וכל המשתמע מהם ,לרבות:
קירות
גבס ובניה עם חגורות ,ריהוט קבוע ונייד מכל
סוג שהוא ,פתיחת פתחים בקירות ועיבודם,
ריצוף ופנלים ,קילופי קרמיקה ,חלונות
ודלתות
ואלומיניום לסוגיו ,עד קבלת שטח נקי ומוכן
לעבודות בינוי וגמר על מנת להביא את
ה שטח
ממצבו הקיים למצבו המתוכנן .המחיר כולל
גם
ריכוז אלמנטים בפירוק זהיר בתוך המבנה,
כפי שיורה המפקח .אלמנטים שמיועדים
להשאר ויפגעו ע"י הקבלן יוחלפו על חשבונו.
 24.01.0010הריסות כנ"ל של תאי מקלחות+שירותים כולל
פירוק משקוף ודלת בחדרים הנ"ל עפ"י
המסומן בתכנית פירוקים.

קומפ'

12.00

 24.01.0015פירוק דלת קיימת ושבירת קטע קיר לצורך
הזזתה והרכבתה למקום אחר במבנה.

קומפ'

1.00

 24.01.0020הריסות של שאר הקומה עפ"י תכנית פירוקים .קומפ'

1.00

 24.01.0030פירוק תקרה מכל סוג ודגם ,כולל
קונסטרקוציה ,ופנויים לאתר מורשה.

מ "ר

550.00

סה"כ  24.01פירוקים

סה"כ  24פירוקים והריסות
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ013/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'013 :

עבודות בינוי
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  60שונות
תת פרק  60.01ש"ע
 60.01.0010עבודות פועל בניין פשוט מכל הסוגים

ש"ע

35.00

 60.01.0020עבודות פועל מקצועי מכל הסוגים

ש"ע

50.00

 60.01.0030עבודת רתך מקצועי כולל רתכת וגנרטור
לרתכת

ש"ע

5.00

 60.01.0040חשמלאי מוסמך

ש"ע

10.00

 60.01.0050פטיש חשמלי  KONGOכולל מפעיל

ש"ע

8.00

סה"כ  60.01ש"ע

סה"כ  60שונות
סה"כ מחלקת השתלות  -עבודות בינוי
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ014/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי )ריכוז(
עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'014 :

סה"כ
מבנה  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי
פרק  02בטון
תת פרק  02.01בטון
סה"כ  02בטון
פרק  05איטום
תת פרק  05.01איטום חדרים רטובים
סה"כ  05איטום
פרק  06נגרות ומסגרות
תת פרק  06.03ארון הידרנט
תת פרק  06.04חיזוקי פח
סה"כ  06נגרות ומסגרות
פרק  09טיח
תת פרק  09.01טיח
סה"כ  09טיח
פרק  10ריצוף וחיפוי
תת פרק  10.01ריצוף
תת פרק  10.02חיפוי
סה"כ  10ריצוף וחיפוי
פרק  11צבע
תת פרק  11.01צבע
סה"כ  11צבע
פרק  22עבודות מתועשות
תת פרק  22.01תקרות
תת פרק  22.02קירות

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ015/... 12125 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
מחלקת השתלות  -עבודות בינוי )ריכוז(
עבודות בינוי

21/05/2017
דף מס'015 :

סה"כ
תת פרק  22.03שונות
סה"כ  22עבודות מתועשות
פרק  24פירוקים והריסות
תת פרק  24.01פירוקים
סה"כ  24פירוקים והריסות
פרק  60שונות
תת פרק  60.01ש"ע
סה"כ  60שונות
סה"כ  01מחלקת השתלות  -עבודות בינוי

סה"כ
סה"כ כללי
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

____________
תאריך
קובץ12125 :

