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

מכרז

31/10/2017
דף מס'001 :

בית חולים בלינסון  -מיגון מיכלי חמצן
סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

פרק  01עבודות עפר
תת פרק  01.01עבודות עפר
 01.01.0020חפירה ו/או חציבה עבור קורות בהיקף
המבנה ,לרבות מילוי חוזר ממיטב העפר
מהודק בשכבות של  1520ס"מ ו/או סילוק
למקום שפך מאושר .המדידה נטו ללא מרחבי
עבודה וללא שיפועי חפירה.

מ"ק

 01.01.0090מצע סוג א' מהודק בשכבות של  1520ס"מ
לצפיפות של  %98מוד.א.ש.הו.

מ"ק

80.00

65.00

סה"כ  01.01עבודות עפר

סה"כ  01עבודות עפר
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ002/... 12307 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
31/10/2017
דף מס'002 :

בית חולים בלינסון  -מיגון מיכלי חמצן
סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.01עבודות בטון יצוק באתר
הערה .1 :סוג הבטון ב 30-אלא אם צויין
אחרת .2 .מחירי היחידה כוללים יציקה בקשת
ברדיוסים שונים וכן יציקה בשיפוע .3 .מחירי
היחידה כוללים ביצוע כל הנידרש לקבלת
דרגת חשיפת הבטון על פי תקן ישראלי .118
 02.01.0010מצע בטון רזה בעובי  5ס"מ מתחת לקורות
בטון.

מ"ר

30.00

 02.01.0020קורות בטון  60/60ס"מ בחלק התחתון של
קירות.

מ"ק

19.00

 02.01.0030קירות בטון בעובי  45ס"מ ,לרבות יצירת
שטחי בטון חשוף ,חריצים ,אפי מים ,ניקוי
וחיספוס הקיר הקיים וכו'.

מ"ק

 02.01.0040קוצים בקוטר  18מ"מ ובאורכים שונים לחיבור
בין בטון חדש לקיים לרבות קידוח לעומק 15
ס"מ ,ניקוי הקדח בלחץ אוויר ,דבק אפוקסי
וכו' .הכל קומפלט.

י ח'

 02.01.0050פלשונג אופקי בין קיר חדש לקיים ,עובי 1
מ"מ ,מגולבן וצבוע.

מטר

50.00

 02.01.0060מוטות פלדה עגולים ,מצולעים ורשתות פלדה
מרותכות לזיון הבטון.

טון

35.00

250.00

1,300.00

סה"כ  02.01עבודות בטון יצוק באתר

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

קובץ003/... 12307 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
31/10/2017
דף מס'003 :

בית חולים בלינסון  -מיגון מיכלי חמצן
סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

פרק  19עבודות מסגרות חרש וסיכוך
תת פרק  19.01עבודות מסגרות חרש
וסיכוך
 19.01.0010קונסטרוקצית פלדה מפרופילי פלדה שונים,
לרבות כל החיזוקים ,החיבורים ,הריתוכים,
הברגים מכל הסוגים ,פלטקות ,קוצים
מרותכים ,גילוון ,צביעה וכו' .הכל קומפלט לפי
פרטים בתוכניות.

טון

3.00

סה"כ  19.01עבודות מסגרות חרש וסיכוך

סה"כ  19עבודות מסגרות חרש וסיכוך
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ004/... 12307 :

חברת בנארית בע"מ  -סניף תל אביב
בית עובד  13ת"א טל 03-6874757:פקס03-6874756:
31/10/2017
דף מס'004 :

בית חולים בלינסון  -מיגון מיכלי חמצן
סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

פרק  29עבודות ברג'י ושונות
תת פרק  29.01עבודות ברג'י
 29.01.0010עבודות פועל פשוט מכל הסוגים,מכל
המקצועות ומכל התחומים.

ש"ע

100.00

 29.01.0020עבודות פועל מקצועי מכל הסוגים,מכל
המקצועות ומכל התחומים.

ש"ע

100.00

 29.01.0060רתכת כולל רתך מעולה.

ש"ע

20.00

 29.01.0070קומפרסור עם פטיש כולל מפעיל.

ש"ע

20.00

 29.01.0080פטיש חשמלי לחציבה כולל מפעיל.

ש"ע

20.00

סה"כ  29.01עבודות ברג'י

סה"כ  29עבודות ברג'י ושונות
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7

קובץ005/... 12307 :

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

מכרז )ריכוז(
בית חולים בלינסון  -מיגון מיכלי חמצן

31/10/2017
דף מס'005 :

סה"כ
פרק  01עבודות עפר
תת פרק  01.01עבודות עפר
סה"כ  01עבודות עפר
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.01עבודות בטון יצוק באתר
סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר
פרק  19עבודות מסגרות חרש וסיכוך
תת פרק  19.01עבודות מסגרות חרש וסיכוך
סה"כ  19עבודות מסגרות חרש וסיכוך
פרק  29עבודות ברג'י ושונות
תת פרק  29.01עבודות ברג'י
סה"כ  29עבודות ברג'י ושונות

סה"כ
ס ה" כ כ ל ל י
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

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

____________
תאריך
קובץ12307 :

