מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'001 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

פרק  00מוקדמות
תת פרק  00.01גלוי מתקנים
תת-קרקעיים
הערה :החפירות תבוצענה בזהירות מירבית,
בעבודת ידיים ,עד עומק  2.0מ' ובהוראת
המפקח בלבד
 00.01.0020בתוך המבנה

מ"ק

200.00

 00.01.0030מחוץ למבנה

מ"ק

170.00

תת פרק  00.04עבודות ביומית )רג'י(
פועלים וציוד
 00.04.0020פועל בנין מקצועי כלשהו

ש"ע

83.00

 00.04.0030פועל בנין פשוט

ש"ע

60.00

 00.04.0040פטיש חשמלי )קונגו( כולל מפעיל

ש"ע

89.00

 00.04.0050מדחס אויר )קומפרסור(  3פטישים ,כולל
מפעיל לקומפרסור )עבור כל פועל נוסף,
שעובד עם פטיש  -ישולם בנפרד(

ש"ע

115.00

 00.04.0060מחפרון אופני עם כף  60ס"מ ,JCB ,כולל
מפעיל

י ח'

1,700.00

 00.04.0070משאית רכינה בקיבולת  9 - 12מ"ק ,כולל
נהג

י ח'

2,000.00

פיגומים
 00.04.0090תוספת עבור פיגומים טיח/צבע לעבודות
בגובה מעל  4.0מ' .המדידה לפי שטח
הפיגום בפועל מהרצפה עד המשטח העליון
)מיטה(  1.0 +מ' עבור מעקה ,מחיר השכרה
עד חודש

מ"ר

13.00

 00.04.0100כנ"ל ,אך מחיר השכרה עד  3חודשים )מחיר
לחודש(

מ"ר

8.00

 00.04.0110כנ"ל ,אך מחיר השכרה עד  6חודשים )מחיר
לחודש(

מ"ר

7.00

 00.04.0120עלות פירוק והרכבה לפיגום טיח/צבע

מ"ר

17.00

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 002/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'002 :

תאור

סעיף

 00.04.0130תוספת עבור פיגום נייד ,מידות במה
 2.0/2.0מ' ,לעבודות בגובה מעל  4.0מ'.
המדידה עבור כל  1.0מ' גובה נוסף מעבר
ל -4.0מ' הנ"ל לתקופה של חודש ימים.
המחיר כולל מעקה  1.0מ' ,פירוק והרכבה

יחידה

קומפ'

מחיר יחידה

293.00

פרק  01עבודות עפר
תת פרק  01.01הכשרת שטח
 01.01.0010הסרת צמחיה וניקוי שטח

מ"ר

7.00

 01.01.0020חישוף השטח

מ"ר

8.00

 01.01.0030פינוי פסולת קיימת באתר לפני תחילת
העבודות ,כאשר הכמות הכוללת של הפסולת
הינה עד  10מ"ק

קומפ'

 01.01.0040פינוי פסולת קיימת באתר לפני תחילת
העבודות ,כאשר הכמות הכוללת של הפסולת
הינה מעל  10מ"ק

מ"ק

 01.01.0050גיזום עצים )שלא נועדו לעקירה ו/או
כריתה( ,אשר גובה צמרתו אינו עולה על 4
מ' ,כולל סילוק הגזם

י ח'

 01.01.0060גיזום עצים )שלא נועדו לעקירה ו/או
כריתה( ,אשר גובה צמרתו עולה על  4.0מ',
כולל סילוק הגזם

י ח'

528.00

48.00

124.00

259.00

תת פרק  01.02עבודות עפר
הערה :מחירי היחידה כוללים ביצוע העבודה
בקרקע כלשהי
 01.02.0020חפירה/חציבה כללית בשטח לעומק שאינו
עולה על  1.0מ'

מ"ק

 01.02.0030חפירה ו/או חציבה לעומק כלשהו ליסודות,
קורות יסוד ,קורות קשר ,תעלות וכו'

מ"ק

124.00

 01.02.0040מילוי בחול מובא ,כולל פיזור בשכבות של
 20ס"מ) ,הידוק נמדד בנפרד(

מ"ק

124.00

 01.02.0050הידוק מבוקר של מילוי חול בשכבות של 20
ס"מ )המילוי נמדד בנפרד(

מ"ק

9.00

 01.02.0060הידוק מבוקר של קרקעית חפורה ו/או פני
קרקע טבעיים

מ"ר

5.00

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

53.00

קובץ 2014 :הכנות 003/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'003 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.01יסודות ומצעים
 02.01.0010מצע בטון רזה ב -15בעובי  5ס"מ מתחת
ליסודות ומרצפים

מ"ר

 02.01.0020מצע ארגזי קרטון כוורת בגובה  20ס"מ,
עטופים בפוליאטילן ,מתחת לקורות יסוד
ו/או מרצפים

מ"ר

51.00

 02.01.0030מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה  20ס"מ
מתחת לקורות יסוד ו/או מרצפים

מ"ר

53.00

 02.01.0040יריעות פוליאתילן בעובי  0.3מ"מ מתחת
למרצפי בטון

מ"ר

7.00

 02.01.0050יסודות בודדים במידות שונות

מ"ק

927.00

 02.01.0060יסודות עוברים במידות שונות

מ"ק

1,043.00

 02.01.0070ראשי כלונסאות במידות שונות

מ"ק

1,220.00

 02.01.0080עמודי יסוד בחתכים שונים

מ"ק

1,356.00

 02.01.0090לוחות צמנט בורד בעובי  6מ"מ וברוחב 30
ס"מ ,מותקנים בצידי קורות יסוד

מטר

 02.01.0100קורות יסוד יצוקים עם הרצפה ,על גבי מצע
)הנמדד בנפרד( או הקרקע .רוחב הקורות
עד  30ס"מ

מ"ק

 02.01.0110קורות יסוד תלויות יצוקות יחד עם הרצפה.
רוחב הקורות  30ס"מ

מ"ק

 02.01.0120שן בטון בחתך כ 10/15 -ס"מ ,לנשיאת ציפוי
אבן חיצוני

מטר

48.00

30.00

1,173.00

1,231.00

36.00

תת פרק  02.02מרצפים ורצפות
קורות וחגורות
מרצפים
 02.02.0010יציקת רצפת בטון בעובי  6ס"מ

מ"ר

69.00

 02.02.0020בעובי  10ס"מ

מ"ר

100.00

מ"ר

112.00

 02.02.0030בעובי  12ס"מ
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 004/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'004 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 02.02.0040בעובי  15ס"מ

מ"ר

137.00

 02.02.0050בעובי  20ס"מ

מ"ר

160.00

 02.02.0060בעובי  25ס"מ

מ"ר

213.00

 02.02.0070בעובי  30ס"מ

מ"ר

256.00

 02.02.0080עיבויים )ווטות( במידות שונות במרצפים

מ"ק

973.00

רצפות תלויות
 02.02.0100בעובי  12ס"מ

מ"ר

136.00

 02.02.0110בעובי  15ס"מ

מ"ר

165.00

 02.02.0120בעובי  20ס"מ

מ"ר

195.00

 02.02.0130תוספת מחיר למרצפים/רצפות עבור
החלקתם בהליקופטר

מ"ר

30.00

תת פרק  02.03קירות ועמודים
קירות
הערה :מחירי יחידה כוללים יציקה בקוים
ישרים ומעוגלים
 02.03.0010בעובי  10ס"מ

מ"ק

1,724.00

 02.03.0020בעובי  15ס"מ

מ"ק

1,407.00

 02.03.0030בעובי  20ס"מ

מ"ק

1,278.00

 02.03.0040בעובי  30ס"מ

מ"ק

1,137.00

 02.03.0050בעובי  40ס"מ

מ"ק

1,079.00

עמודים
 02.03.0070עמודים בדלים במידות חתך שונות )למעט
עמודים עגולים(

מ"ק

 02.03.0080עמודים במידות חתך שונות ,יצוקים בקירות
בניה )"שטרבות"(

מ"ק

1,431.00

 02.03.0090עמודים עגולים בקטרים שונים

מ"ק

2,145.00

1,666.00

התאמת פתחים
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 005/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'005 :

תאור

סעיף

 02.03.0110יציקות בחתכים שונים לקטנת פתחים
בקירות

יחידה
מ"ק

מחיר יחידה
2,228.00

תת פרק  02.04קורות מעקות וחגורות
 02.04.0010קורות תחתונות במידות חתך כלשהן

מ"ק

1,465.00

 02.04.0020קורות עליונות ומעקות במידות חתץ כלשהן,
לרבות בליטות ומגרעות

מ"ק

1,291.00

חגורות
 02.04.0040יצוקות על מחיצות בעובי  7או  10ס"מ ,כולל
מעל פתחים

מ"ק

2,228.00

 02.04.0050יצוקות על קירות בעובי  15או  20ס"מ ,כולל
מעל פתחים

מ"ק

2,052.00

 02.04.0060אנכיות ,במידות חתך שונות

מ"ק

2,228.00

 02.04.0070משופעות ,היצוקות על מחיצות בעובי  7או
 10ס"מ

מ"ק

1,994.00

 02.04.0080משופעות ,היצוקות על קירות ומחיצות
בעובי  15או  20ס"מ

מ"ק

1,607.00

 02.04.0090בחתכים שונים בתחתית קירות בנייה
באזורים רטובים ,כולל זיון ,קוצים ושקע
לרולקה

מ"ק

2,463.00

תת פרק  02.05תקרות וגגות
 02.05.0010מקשיות בעובי  10 - 15ס"מ

מ"ר

147.00

 02.05.0020מקשיות בעובי  16 - 20ס"מ

מ"ר

189.00

 02.05.0030צלעות בעובי  5+20=15ס"מ לרבות מילוי
בלוקי איטונג ,עובי ממוצע של הבטון כ 11 -
ס"מ

מ"ר

 02.05.0040צלעות בעובי  5+30=25ס"מ לרבות מילוי
בלוקי איטונג ,עובי ממוצע של הבטון כ -
 15ס"מ

מ"ר

254.00

320.00

תת פרק  02.06יציקות ביניים ושונות
יציקות ביניים
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 006/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'006 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 02.06.0020אינטרסולים ,מדפים ורכיבים דקורטיביים
אחרים ,אופקיים בעובי  8ס"מ

מ"ר

137.00

 02.06.0030משטחי ביניים )פודסט( מבטון בעוביים
שונים

מ"ק

1,104.00

 02.06.0040משטחי בטון משופעים למדרגות ,בעוביים
שונים

מ"ק

1,232.00

 02.06.0050מדרגות בטון בחתך משולש במידות שונות

מטר

62.00

 02.06.0060אדניות בטון ,דפנות ותחתית בעוביים שונים

מ"ק

1,501.00

 02.06.0070יסודות במידות שונות לציוד ומכונות )מ"א,
חשמל וכד'( ,יצוקים על גגות

מ"ק

1,244.00

 02.06.0080תיקון סדקים ברצפות בטון  -חירוץ ,הרחבה,
נקוי יסודי ,מלוי בחומר אלסטומרי סיקה
פלקס פרו 3 -

מטר

 02.06.0090בטון למלוי ב"שטחים רטובים" )במקום מלוי
חול( ,כמפורט בסעיף ] 100813מפרט
הכללי[

מ"ק

60.00

1,202.00

תוספות למחירי היחידה
 02.06.0110תוספת מחיר בעד יצירת שטחים אנכיים של
בטון חשוף )קירות ,עמודים( בתבניות
מלוחות עץ מהוקצעים

מ"ר

 02.06.0120תוספת מחיר בעד יצירת שטחים אופקיים או
משופעים של בטון חשוף )תקרות ,מהלכי
מדרגות ,משטחי ביניים וכו'( בתבניות
מלוחות עץ מהוקצעים

מ"ר

48.00

 02.06.0130הפחתה ממחיר בגין שימוש בבטון ב 20 -
במקום ב 30 -

מ"ק

-16.00

41.00

מוטות פלדה )קוצים( וברגי ברכיבים מבטון
מזויין
 02.06.0150מוטות בקוטר עד  12מ"מ ובאורך  50ס"מ
מרוחים בדבק אפוקסי ,לרבות קידוח קדחים
בעומק  10ס"מ ובקוטר המתאים ,החדרת
המוט ע"י מכות פטיש

י ח'

 02.06.0160מוטות בקוטר עד  16מ"מ ובאורך עד 70
ס"מ ,לרבות קידוח קדחים בעומק ובקוטר
מתאים ,התקנת מיתדים כימיים )עם חומר
דו רכיבי( ,החדרה המוט ע"י מקדחה

י ח'

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

33.00

45.00

קובץ 2014 :הכנות 007/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'007 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 02.06.0170ברגי עיגון בקוטר "½ עם מוטות מוברגים
באורך  50ס"מ

י ח'

44.00

 02.06.0180ברגי עיגון בקוטר " 5/8עם מוטות מוברגים
באורך  50ס"מ

י ח'

51.00

שרוולי פלדה מגולוונים ,באורך עד כ 40 -
ס"מ ,התאמה ,התקנה וקיבוע לפי היציקה
)קידוח נמדד בנפרד בפרק (24
 02.06.0200קוטר "2" - 3

י ח'

60.00

 02.06.0210קוטר "4" - 6

י ח'

83.00

לוחות פוליסטרן מוקצף
 02.06.0230בעובי  2ס"מ עם רשת וטיח משני הצדדים
לחפוי גשרי קור

מ"ר

52.00

 02.06.0240בעובי  2ס"מ בתפרים

מ"ר

22.00

 02.06.0250בור בטחון כולל מבנה בטון עם מכסה פח 5
מ"מ ,מנעול רתק ,חפירה ,התקנה ומילוי חוזר

קומפ'

4,234.00

תת פרק  02.07פלדת זיון ואלמנטים
מפלדה
 02.07.0010מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים
והאורכים לזיון בטון

טון

5,627.00

 02.07.0020רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים
והאורכים לזיון הבטון

טון

5,745.00

 02.07.0030אלמנטי פלדה מפרופילי  RHSמגולוונים
וצבועים ב -4שכבות ,במידות שונות ,כולל
פחי חיבור ומוטות עיגון

טון

16,767.00

 02.07.0040פרופילי פלדה ופחים במידות שונות,
מבוטנים ,לרבות מוטות עיגון  -ללא גלוון

טון

11,491.00

 02.07.0050פרופילי פלדה ופחים במידות וחתכים שונים,
מבוטנים ,לרבות מוטות עיגון  -מגולוונים

טון

13,249.00

תת פרק  02.09תיקון ושיקום בטונים
במלטים למטרות שיקום
מחירי היחידה כוללים טיפול בפלדה לפי
הוראות היצרן ,במידת הצורך
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3
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מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'008 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 02.09.0020ברצועות עד רוחב כ  15 -סמ

מטר

177.00

 02.09.0030כנ"ל ,אך בשטחים ברוחב יותר מ  15 -סמ

מ"ר

177.00

 02.09.0040תיקון סדקים ברצפות בטון ,כמפורט ]מפרט
מיוחד[

מטר

83.00

 02.09.0050ביטון חורים בעומק עד  20ס"מ בשטח עד
 0.25מ"ר

י ח'

124.00

פרק  04עבודות בניה
תת פרק  04.01בניה בבלוקי בטון חלולים
הערה :בלוקי בטון בעובי  15ו  20 -סמ הינם
בעלי  4חללים ,אלא אם צוין אחרת בגוף
הסעיף
קירות ומחיצות
 04.01.0030בעובי  7ס"מ

מ"ר

142.00

 04.01.0040בעובי  10ס"מ

מ"ר

147.00

 04.01.0050בעובי  15ס"מ

מ"ר

160.00

 04.01.0060בעובי  20ס"מ

מ"ר

165.00

סגירת פתחים )של דלתות ,חלונות ,אשנבים,
פתחים למזגנים וכו'( ,במידות כלשהן,
לרבות חיבורי הבניה לקירות/אלמנטים
אחרים של בניה/בטון קיימים ע"י שינני קשר,
שטרבות ,קוצי ברזל וכו' ,השלמת תגמירים
ו/או תיקונים ,ו/או השלמות הדרושות מסביב
משני צידי הקיר/מחיצה
 04.01.0080בשטח עד  1מ"ר בעובי  7 - 10ס"מ

י ח'

229.00

 04.01.0090בשטח עד  1מ"ר בעובי  15 - 20ס"מ

י ח'

246.00

 04.01.0100בשטח מעל  1מ"ר בעובי  7 - 10ס"מ

מ"ר

229.00

 04.01.0110בשטח מעל  1מ"ר בעובי  15 - 20ס"מ

מ"ר

246.00

תת פרק  04.02בניה בבלוקי איטונג
קירות ומחיצות
 04.02.0020בעובי  10ס"מ
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

מ"ר

142.00

קובץ 2014 :הכנות 009/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'009 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 04.02.0030בעובי  15ס"מ

מ"ר

162.00

 04.02.0040בעובי  20ס"מ

מ"ר

182.00

 04.02.0050בעובי  22ס"מ

מ"ר

196.00

 04.02.0060בעובי  25ס"מ

מ"ר

227.00

תת פרק  04.04בניה בלבני זכוכית
 04.04.0010במידות  20/20ס"מ ובעובי  10ס"מ במחיר
יסוד  20ש"ח/יח' ,לרבות ברזל מגולוון,
אופקי ואנכי ,בקוטר  6מ"מ ,במישקים.

מ"ר

916.00

תת פרק  04.05בניית קירות בבלוקי
פומיס , 8חללים
 04.05.0010בעובי  20ס"מ ,מידות הבלוק  20/20/50ס"מ

מ"ר

128.00

 04.05.0020בעובי  22ס"מ ,מידות הבלוק  22/20/50ס"מ

מ"ר

135.00

פרק  05עבודות איטום
תת פרק  05.01גגות ,חדרים רטובים
גגות
הערה :מחירי יחידה כוללים בדיקת איטום
ע"י סתימת המרזבים והצפת שדות שלמים
של גגות במים ל  72 -שעות
 05.01.0030יצירת שיפועים לגגות עם בטון מוקצף
)"בטון קל"( בעל משקל מרחבי שלא יפחת מ
 1200 -ק"ג/מ"ק

מ"ק

423.00

 05.01.0040רולקות בטון ב -20בחתך משולש  6/6ס"מ

מטר

24.00

תיקוני איטום גגות על גבי איטום קיים
בשכבה אחת של יריעות ביטומניות
משוכללות ,איטום רולקות בשתי שכבות עם
רצועות חיזוק .מחיר יחידה כולל :חיתוך
והסרת בועות וחלקים רופפים ,לרבות
ברולקות ,ניקוי יסודי של הגג ,הסרת שיירי
שכבת הלבנה ,שטיפה וייבוש ,מריחת שכבת
יסוד
 05.01.0060בשטחים של עד  4.0מ"ר

קומפ'

352.00

 05.01.0070בשטחי מעל  4.0מר

מ"ר

95.00

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 010/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'010 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

חדרים רטובים
הערה :מחירי יחידה בחלופות א' ,ב' ,ג' להלן
כוללים עיבוד רולקות בחתך עד  5/5סמ
בחתך משולש )טיט/צמנט (1/3 -
 05.01.0100חלופה א'  -שלוש מריחות צמנטיות מסוג
"טורוסיל  FX" 100בכמות של  1.5ק"ג/מ"ר
)סה"כ  4.5ק"ג/מ"ר(

מ"ר

 05.01.0110חלופה ב'  -מריחת פריימר ביטומני "475
" GSאו שו"ע בכמות  300ג"ר/מ"ר 2 +
מריחות ביטומן חם משופר מסוג אלסטקס
 75/25בכמות של  1קג/מר על בסיס
 ,S.B.Sבד גאוטכני "טרווירה ספונבונד"
במשקל  200גר/מר ,מדה בעובי  4ס"מ
להגנת האיטום ,מעובדת בשיפוע

מ"ר

 05.01.0120חלופה ג'  -מריחת פריימר ביטומני מסוג
" GS" 474בכמות של  300ג"ר/מ"ר ,איטום
בשכבה אחת של יריעות ביטומניות
אלסטומריות  S.B.Sמולחמות בעובי  5מ"מ
עם סיבי פוליאסטר  250גר /מ"ר ,קיבוע
היריעה בסרגל אלומיניום וברגי נירוסטה,
מדה בעובי  4ס"מ להגנת האיטום ,מעובדת
בשי

מ"ר

71.00

107.00

130.00

תת פרק  05.05איטום תפרים ,סדקים,
מישקים ושונות
 05.05.0010עיבוד ואיטום תפרי התפשטות אופקיים
ואנכיים ,פנימיים או חיצוניים ברוחב  2ס"מ,
בחומר איטום אלסטי חד או דו-רכיבי על
בסיס פוליאורטני .מחיר יחידה כולל ,הוצאת
חומר איטום ישן )אם קיים( ,ניקוי התפר,
יישור שפות התפר ,מריחת פריימר ,החדרת
פרופיל גיבוי מפוליאטילן מוקצ

מטר

48.00

 05.05.0020הגנת תפר אנכי חיצוני ע"י פרופיל מקופל
עשוי פח מגולוון )כולל מחברים לתזוזה(

מטר

165.00

 05.05.0030חיפוי תפרים אנכיים בקירות חוץ ע"י פח
אבץ מס'  14בעובי  0.6מ"מ וברוחב )פרוס(
 40ס"מ ,משני צידי התפר ,כולל רשת
מגולוונת וחיבור לקיר באמצעות דיבלים

מטר

 05.05.0040חיפוי ואיטום תפרים אופקיים בקירות חוץ
ע"י פח אבץ מס'  14בעובי  0.6מ"מ ברוחב
)פרוס( של  50ס"מ ומעלה ,משני צידי התפר

מטר

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

171.00

164.00

קובץ 2014 :הכנות 011/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'011 :

סעיף

תאור

יחידה

מחיר יחידה

 05.05.0050עיבוד ואיטום תפרי התפשטות אופקיים,
בשתי יריעות אי.פי.די.אם .בעובי  1.5מ"מ
וברוחב עד  50ס"מ

מטר

46.00

 05.05.0060פרופיל פח מגולוון  12x5ס"מ לסגירת
מערכת האיטום בקצה גג קל

מטר

36.00

 05.05.0070איטום סדקים קיימים בקירות

מטר

22.00

 05.05.0075איטום סדקים בין שיש לקרמיקה

מטר

22.00

 05.05.0080תיקון סדקים צרים )עד  0.5מ"מ( באיטום
קיים בגגות ע"י ניקוי הסדק וביצוע רצועת
איטום ברוחב  30ס"מ בשלוש שכבות ביטומן
מנושב  75/25ושתי שכבות רשת זכוכית
אינטרגלס

מטר

 05.05.0090תיקון סדקים רחבים )מעל  0.5מ"מ( באיטום
קיים בגגות ע"י ניקוי הסדק ,הרחבתו
וסתימה במסטיק ביטומני ,וכן ביצוע רצועת
איטום ברוחב  30ס"מ בשלוש שכבות
ביטומןמנושב  75/25ושתי שכבות רשת
זכוכית אינטרגלס

מטר

 05.05.0100תיקון סדקים באיטום קיים בגגות ע"י
הלחמת רצועות איטום ברוחב  30ס"מ
מיריעת ביטומן משוכללת בעובי  5מ"מ עם
שיריון לבד פוליאסטר במשקל  250גר'/מ"ר
וציפוי אגרגט עליון

מטר

 05.05.0110מעברי צנרת ,כולל :שרוולי " ,4עם  2זוויתני
 45מעלות ,יציקת ב  ,20 -במידות
 30/30/20סמ מסביב ,איטום ב  2 -יריעות
ביטומניות עובי  4ממ

מטר

352.00

 05.05.0120טיפול בפתחי מרזבים הכולל ניקוי הפתח
ואיטום במריחות

י ח'

60.00

 05.05.0130הלבנת איטום בגגות קיימים או חדשים ע"י
חומרים על בסיס אמולסיה אקרילית מסוג
"מלבין סופר" או ש"ע ,ב -2שכבות בכמות
כוללת של  300גר'/מ"ר ,כולל ניקוי הגג
והסרת שיירי סיד או שכבת הלבנה ישנה
)בגגות קיימים(

מ"ר

 05.05.0140הלבנת איטום בגגות קיימים או חדשים ע"י
סופרקריל או ש"ע ,כולל ניקוי הגג והסרת
שיירי סיד או שכבת הלבנה ישנה )בגגות
קיימים(

מ"ר

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

31.00

42.00

49.00

11.00

24.00

קובץ 2014 :הכנות 012/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'012 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 05.05.0150קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות
והגבהות באיזור הרולקות באמצעות פרופיל
אלומיניום מתוצרת "מתכות ארד" או ש"ע,
כולל מילוי המרווח שבין הפרופיל
והמעקה/הגבהה ע"י חומר אטימה אלסטומרי
פוליאורטני או אלסטומרי ביטומני

מ"ר

32.00

 05.05.0160אגרגט פוליה רחוץ בקוטר  2ס"מ ,שכבה
בעובי  5ס"מ ,על גבי מערכת איטום

מ"ר

40.00

 05.05.0170יריעת בד גיאוטכני במשקל  400ג"ר/מ"ר
לניקוז או הגנה על האיטום

מ"ר

17.00

 05.05.0180פינוי חצץ מגג קיים ,כולל ניקוי הגג

מ"ר

17.00

פרק  06עבודות נגרות אומן ומסגרות
פלדה
תת פרק  06.00תת פרק 06.0
הערה :מחירי היחידה של כל פריטי הנגרות
והמסגרות כוללים צביעה חרושתית ,אלא אם
צויין אחרת בגוף הסעיף .צביעה במקום,
כמפורט בפרק ] 11מפרט מיוחד[ ,תבוצע
באישור המפקח וללא כל תוספת מחיר.
הערה :כל מלבני פלדה יעשו מפח מגולוון
) 80מיקרון לפחות( בעובי לא פחות מ 2 -
מ"מ
הערה :כל דלת דו  -כנפית תצויד במתאם
סדר סגירת כנפיים ) (coordinatorהמתאים
למידות הדלת
הערה :כל כנפי הדלתות יצבעו בשני הצדדים
תת פרק  06.01דלתות עץ
הערה :פרזול  -צירי "ספר" חרוטים עם
מיסבי אוקולון או ברונזה ,שלושה צירים
לכנף; מנעול צילינדר תוצ' ירדני; ידיות תוצ'
 HEW Iמאלומיניום יצוק אר פליז מצופה
כרום עם " 2רוזטות" תואמות מחוברות לכנף
בחיבור סמוי ,מעצור תוצ' לפסקי
דלת עץ ,לבודה ,פתיחה רגילה ,להתקנה
בפתח חדש ,צביעת כנף ומלבן
חד כנפית
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 013/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'013 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 06.01.0040במידות  70 - 90 / 210ס"מ ,מלבן פח

י ח'

1,736.00

 06.01.0050במידות  91 - 110 / 210ס"מ ,מלבן פח

י ח'

1,994.00

 06.01.0060בגובה  210סמ ורוחב עד  90סמ ,מלבן עץ

י ח'

1,759.00

 06.01.0070כנף לבודה )ללא מלבן( ,בדלת חד כנפית
בגובה כ  210 -סמ ,וברוחב עד כ  90 -סמ,
פתיחה רגילה ,התאמה והתקנה במלבן קיים
כלשהו ,צביעה

י ח'

1,325.00

דו כנפית
 06.01.0090במידות  120 - 160 / 210ס"מ ,מלבן פח

י ח'

3,120.00

 06.01.0100במידות  170 - 180 / 210ס"מ ,מלבן פח

י ח'

3,471.00

 06.01.0110זוג כנפיים לבודות )ללא מלבן( ,במידות
כלשהן ,בדלת דו כנפית ,פתיחה רגילה,
התקנה והתאמה במלבן כלשהו ,צביעה

י ח'

2,333.00

שונות
 06.01.0130תוספת לדלת ,חד/דו כנפית ,עבור צפוי כנף
אחת ,במידות כלשהן ,בפורמאיקה טפ
במשני צדדים )במקום צביעה( וקנט מעץ
בוק כולל צביעה ב"לקה" שקופה

י ח'

 06.01.0140תוספת לדלת עבור תריס אוויר תחתון,
קבוע ,בשטח עד כ  0.3 -מ"ר ,צבוע ב"לקה"

י ח'

 06.01.0150תוספת לדלת עבור צוהר קבוע ,בשטח עד כ
 0.3 -מ"ר ,זיגוג בעובי  5ממ שקף או מט

י ח'

235.00

 06.01.0160תוספת מחיר לציר דלת ,עשוי נירוסטה

י ח'

45.00

 06.01.0170תוספת מחיר לזוג ידיות ורוזטות עשויות
נירוסטה במקום אלומיניום יצוק או פליז
מצופה כרום

י ח'

672.00

293.00

118.00

תת פרק  06.04דלתות פלדה (דלתות אש
ראה תת פרק נפרד)
הערה :פרזול לדלתות רגילות  -צירי "ספר"
שלושה לכנף; מנעול צילינדר תוצ' ירדני;
ידיות מקוריות צבועות עם " 2רוזטות"
תואמות מחוברות לכנף בחיבור סמוי ,מעצור
כבד ,הכל מקורי מדגם שנבדק ואושר במת"י
עם אב-טיפוס של הדלת
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 014/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'014 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

דלת פח ,פתיחה רגילה ,להתקנה בפתח
חדש ,מלבן פח ,צביעת כנף ומלבן
חד כנפית
 06.04.0040במידות  70 - 90 / 210ס"מ

י ח'

1,994.00

 06.04.0050במידות  91 - 110 / 210ס"מ

י ח'

2,352.00

דו כנפית
 06.04.0070במידות  120 - 160 / 210ס"מ

י ח'

3,136.00

 06.04.0080במידות  170 - 180 / 210ס"מ

י ח'

3,518.00

דלת פלדה מסוג פלדלת ,תוצ' רב בריח,
מנגנון "רב זרועות" ,עינית הצצה ,מנעול
בנעילה גאומטרית ומגן צילינדר מפלדה
 06.04.0100חד כנפית במידות  80 - 90 / 210ס"מ

י ח'

3,136.00

 06.04.0110דו כנפית במידות  150 - 160 / 210ס"מ

י ח'

4,256.00

תוספות לדלתות פלדה
 06.04.0130צוהר חלון במידות  60/60סמ ,זכוכית
מחוסמת עובי  6ממ

י ח'

616.00

 06.04.0140צוהר חלון עגול בקוטר  40ס"מ ,זכוכית
מחוסמת עובי  6ממ

י ח'

672.00

 06.04.0150הכנה בלבד למנעול חשמלי

י ח'

177.00

 06.04.0160מנעול חשמלי כולל הכנה וחיבור חשמל

י ח'

470.00

 06.04.0170מגיף )מחזיר( הידראולי לדלת כלשהי מורכב
במלבן

י ח'

434.00

מלבני פלדה )לא יהווה חלק מדלת חדשה(,
התאמה לכנף קיימת ,צביעה
 06.04.0190לפתח במידות  70 - 90 / 210ס"מ בקיר
בעובי  10ס"מ

י ח'

 06.04.0200לפתח במידות  90/210ס"מ בקיר עובי 20
ס"מ

י ח'

470.00

575.00

דלתות לארונות שרות )מים ,חשמל,
תקשורת וכד'( ,צביעה בתנור
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 015/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'015 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 06.04.0220חד כנפית ברוחב עד  80סמ

מ"ר

672.00

 06.04.0230רב כנפית ברוחב כלשהו

מ"ר

672.00

תת פרק  06.05דלתות עמידות אש
הערה :יהיו לפי ת"י  ,1212ללא ידית בהלה
הערה :כל האביזרים יסופקו ע"י ספק
הדלתות ויהיו מדגמים שנבדקו ואושרו במכון
התקנים עם אב-טיפוס דגם הדלת.
הערה :כל כנף תצוייד במגיף דלת )מחזיר(
המתאים למידות הכנף עפ"י מפרט יצרן
חד כנפית
 06.05.0050במידות  70 - 90 / 210ס"מ

י ח'

5,276.00

 06.05.0060במידות  91 - 110 / 210ס"מ

י ח'

5,627.00

 06.05.0070במידות  111 - 145 / 210ס"מ

י ח'

6,332.00

דו כנפית
 06.05.0090רוחב כנף אחת עד  110ס"מ ,רוחב כנף שניה
עד  50ס"מ ,גובה  210ס"מ

י ח'

7,621.00

 06.05.0100ברוחב עד  250ס"מ ,דוגמת דלתות כניסה
למחלקות

י ח'

9,380.00

תוספות
 06.05.0120צוהר חלון עגול או מרובע ,פתח אור עד כ -
 0.40מ"ר ,זכוכית עמידה באש

י ח'

 06.05.0130מנגנון בהלה דגם  CORBINעם מפתח,
לדלת חד כנפית

י ח'

1,173.00

 06.05.0140מנגנון בהלה דגם  CORBINעם מפתח,
לדלת דו כנפית

י ח'

2,580.00

821.00

תת פרק  06.07פריטי מסגרות שונים
הערה :מחירי היחידה כוללים גלוון בחום,
עובי שכבת אבץ לא יפחת מ  80 -מקרון ,או
מערכת צבע ללא גלוון ,כמפורט בפרק 11
]מפרט מיוחד[
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 016/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'016 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 06.07.0020סורג קבוע לחלונות ,דוגמת קיים או מפרופיל
שטוח  16/4מ"מ )לסורגים עם "בטן " יש
להוסיף לשטח הסורג את הבליטות-
הצדדיות והתחתונות -ברוחב  50ס"מ(
לפתח בכל שטח שהוא

מ"ר

528.00

 06.07.0030לוחות פח מרוג בעובי  6מ"מ לכיסוי תעלות
ברצפה.

מ"ר

633.00

 06.07.0040סבכה לכיסוי תעלות יצוקות ,עשויה מברזל
שטוח  40/4מ"מ כל  30מ"מ לרבות מסגרת
היקפית ,זויתן  50/50/5מ"מ מעוגן בבטון
בהיקף התעלה וחיזוק אמצעי כנדרש

מטר

1,008.00

 06.07.0050מאחז יד מצינור פלדה בקוטר " ,_1לרבות
חיזוקים לקיר

מטר

183.00

 06.07.0060סולם קבוע ,מסגרת עשויה צינור בקוטר "_1
או פרופיל  50/25מ"מ ,שלבים מצינור
בקוטר "3/4

מטר

 06.07.0070תוספת "כלוב מגן" לסולם עליה עשוי
מפרופיל שטוח  40/5מ"מ

מטר

211.00

363.00

תת פרק  06.08פריטי נירוסטה
מגיני פינה/קצה קיר ,עובי פח  1.5ממ ,כולל
ביטון ,נירוסטה 304
 06.08.0020מגן פינה ) ,(Lרוחב פריסה כ  10 -סמ

מטר

191.00

 06.08.0030מגן קצה קיר ) ,(Uרוחב פריסה עד  25סמ

מטר

252.00

 06.08.0040מגן קצה קיר ) ,(Uרוחב פריסה עד  30סמ

מטר

287.00

 06.08.0050מגן קצה קיר ) ,(Uרוחב פריסה עד  35סמ

מטר

316.00

משטחי עבודה ,נורוסטה  ,316עיבוד קנט
 06.08.0070במידות שונות ,ללא כיור

מ"ר

3,000.00

 06.08.0080במידות שונות ,עם כיור

מ"ר

3,500.00

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 017/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'017 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.01טיח פנים
 09.01.0010טיח פנים  2שכבות ,סרגל בשני כוונים על
משטחים מישוריים )שכבת גמר  -שליכט
לבן(

מ"ר

56.00

 09.01.0020טיח פנים שכבה מיישרת ,סרגל שני כוונים,
ללא שכבת שליכט

מ"ר

50.00

 09.01.0030תיקוני סדקים נימיים בטיח קיים ע"י בצוע
חריץ  4/10מ"מ ומלוי במסטיק סיליקון
אקרילי

מטר

 09.01.0040תיקוני סדקים בקירות פנים כולל :סיתות
הטיח לאורך הסדק ברוחב  15ס"מ עד פני
הבלוק ,טיוח בטיח צמנט ,כולל רשת XPM

מטר

 09.01.0050תיקוני סדקים קונסטרוקטיביים ,כמפורט
בנספח  1לפרק ] 09מפרט מיוחד[ ,מדידה
לפי מטר אורך ,כוללת את שני צידי הקיר
) 1.0מ"א = תיקון משני צידי הקיר(

מטר

 09.01.0060תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים,
 2שכבות סרגל בשני כוונים ,כולל סיתות
טיח קיים רופף ,בשטחים קטנים כלשהן

מ"ר

 09.01.0070תיקוני טיח פנים ברצועות ברוחב עד 30
ס"מ בקירות ותקרות במקומות בהם
פורק/נהרס קיר/מחיצה

מטר

45.00

 09.01.0080סתימת חריצים של צנרת מים וחשמל

מטר

24.00

 09.01.0090מערכת טיח פנים לבידוד תרמי הכוללת:
הרבצה צמנטית בעובי  0.4ס"מ ,טיח
"תרמוקיר  "120/400בעובי  2ס"מ ,שכבת
מגן  2-PTבעובי  0.5ס"מ ,שליכט בגר בעובי
כ -0.1ס"מ

מ"ר

31.00

65.00

95.00

82.00

97.00

תת פרק  09.02טיח חוץ
 09.02.0010טיח חוץ על שטחים מישוריים הכולל:
הרבצה תחתונה ,שכבת טיח מיישרת ושכבת
שליכט שחורה

מ"ר

 09.02.0020טיח חוץ על שטחים מישוריים הכולל:
הרבצה תחתונה ,שכבת טיח מיישרת,
ושכבה עליונה והתזה על בסיס צמנט לבן

מ"ר

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

81.00

86.00

קובץ 2014 :הכנות 018/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'018 :

תאור

סעיף

 09.02.0030טיח גרנוליט  2שכבות עם חצץ גרוס ,על
שטחים מישורים

יחידה
מ"ר

מחיר יחידה
177.00

תת פרק  09.03טיח "רביץ"
 09.03.0010טיח על רשת) ,טיח "רביץ"( בשלוש שכבות
על שטחים מישוריים בתקרות ,כולל הטיח
ורשת מגולוונת

מ"ר

 09.03.0020תיקוני טיח על רשת )טיח "רביץ"( כולל:
הורדת טיח רביץ קיים עם הרשת וביצוע
טיח רשת "רביץ" בשלוש שכבות

מ"ר

130.00

142.00

תת פרק  09.04תפרים
 09.04.0010טיפול בתפר קיים ברוחב עד כ  3 -ס"מ כולל:
פתיחה ונקוי ,התקנת זוויתני פח מגולוון
בעובי  0.6ממ ,ו/או זוויתני רשת מגולוונת,
תיקון טיח וצבע

מטר

 09.04.0020תוספת לטיפול בתפר עבור החדרת פרופיל
גבוי גלילי מפוליאטילן מוקצף בקוטר העולה
על רוחב התפר בכ  0.5 -ס"מ ,יישום חומר
אטימה אלסטומרי על בסיס פוליאוריטן או
פוליסולפיד דו רכיבי  ,בגובה כ  1.5 -ס"מ
ברוחב התפר

מטר

95.00

30.00

פרק  10עבודות ריצוף וחיפוי
תת פרק  10.01ריצוף באריחים קשיחים
הערה :מחירי היחידה של ריצוף כוללים
אספקה ופיזור המלוי )חול נקי ,שומשום
וכד'( ,אלא אם צוין אחרת בגוף הסעיף
אריחי טרצו
הערה :אריחי טרצו דוגמת קיים הינם -
תוצ'/יבוא אלוני דגם ) 1223צבע ורוד(371 ,
)צבע לבן() 507 ,צבע שחור בזלת(
הערה :בחללים רטובים האריחים יהיו בעלי
מקדם התנגדות להחלקה ,כמפורט בסעיף ו',
חלק א' ,פרק ] 10מפרט מיוחד(
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 019/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'019 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 10.01.0050פרוק ,החלפה ו/או השלמה של מרצפות
טרצו פגומות ו/או חסרות במידות כלשהן
במרצפות טראצו חדשות על בסיס צמנט לבן,
אפור או צבעיני ,מותאמים לריצוף הקיים,
בשטח מקבץ עד כ  0.25 -מ"ר

קומפ'

 10.01.0060פרוק ,החלפה ו/או השלמה של מרצפות
טרצו פגומות ו/או חסרות במידות כלשהן
במרצפות טראצו חדשות על בסיס צמנט לבן,
אפור או צבעיני ,מותאמים לריצוף קיים,
בשטח מקבץ  0.26 - 0.60מ"ר )מקבצים
מעל שטח של  0.6מ"ר ימדדו במ"ר בסעיפים
מתאימים להלן(

קומפ'

138.00

 10.01.0070ריצוף באריחי טרצו  20/20לפי דוגמה קיימת

מ"ר

189.00

 10.01.0080החלפת ריצוף במעבירים ראשיים ,מחיר
יחידה כולל כל המפורט בנספח מס'  1לפרק
] 10מפרט מיוחד[

מ"ר

586.00

 10.01.0090ריצוף באריחי טרצו  30/30דגם ) 1223צבע
ורוד(

מ"ר

219.00

 10.01.0100ריצוף באריחי טרצו  30/30דגם ) 371צבע
לבן(

מ"ר

180.00

 10.01.0110ריצוף באריחי טרצו  30/30דגם ) 507צבע
שחור בזלת(

מ"ר

185.00

 10.01.0120שיפולי טרצו דגם 1223

מטר

42.00

 10.01.0130שיפולי טרצו דגם 507

מטר

33.00

 10.01.0140שיפולי טרצו דגם 371

מטר

30.00

 10.01.0150ריצוף במרצפות טראצו סוג ב' במידות
 20/20או  30/30ס"מ כתשתית לריצוף
בחומרים כפיפים ) ,PVCשטיח וכד'(

מ"ר

 10.01.0160ליטוש רצוף אריחי טרצו קיים ,לרבות
שיפולים )סעיף זה משולם כעבודה נפרדת
ברצוף קיים בלבד(

מ"ר

107.00

142.00

24.00

אריחי קרמיקה וגרניט פורצלן
 10.01.0180ריצוף באריחי קרמיקה במידות עד 25/25
ס"מ ,דוגמת קיים

מ"ר

165.00

 10.01.0190ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות עד
 33/33ס"מ ,דוגמת קיים

מ"ר

183.00

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 020/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'020 :

תאור

סעיף

יחידה

 10.01.0200שיפולי גרניט פורצלן תואמים ריצוף

מטר

 10.01.0210ריצוף באריחי קרמיקה במידות עד 25/25
ס"מ ,דוגמת קיים ,בהדבקה ע"ג ריצוף קיים

מ"ר

 10.01.0220ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות עד
 33/33ס"מ ,דוגמת קיים ,בהדבקה ע"ג
ריצוף קיים

מ"ר

 10.01.0230תוספת מחיר לריצוף באריחי קרמיקה/גרניט
פורצלן בגודל כלשהו עבור רובה אפוקסי
במקום רובה רגילה

מ"ר

מחיר יחידה
42.00

154.00

165.00

42.00

אריחי אבן שיש
 10.01.0240תוספת מחיר עבור ריצוף גרניט פורצלן
)אנטיסליפ( R-12

מ"ר

60.00

 10.01.0250ריצוף באריחי שיש טבעי דוגמת קיים ,מלוי
מישקים וליטוש

מ"ר

329.00

 10.01.0260שיפולי שיש טבעי בגובה עד  10ס"מ,
תואמים אריחי ריצוף

מטר

83.00

אספקת האריחים ע"י המזמין
 10.01.0270התקנת מכסה פליז

י ח'

201.00

הערה :מחירי היחידה בסעיפים הבאים אינם
כוללים אספקת האריחים ,כל שאר החומרים
מסופקים ע"י הקבלן
118.00

 10.01.0290ריצוף באריחים מכל סוג ,למעט שיש

מ"ר

 10.01.0300תוספת לריצוף באבן שיש מלוטשת בגין
ביצוע כל המפורט בס'  1000.00מתאים
]מפרט מיוחד[

מ"ר

83.00

 10.01.0310שיפולים מכל סוג

מטר

18.00

תת פרק  10.02ריצוף בחומרים כפיפים
יריעות  PVCושטיחים
הערה :יריעות/אריחי הריצוף הינם מתוצ'
עוגן-פלסט ,עמידות באש 3.3.III
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 021/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'021 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 10.02.0030תיקון ריצוף ביריעות מרותכות מסוג כלשהו,
ריתוך היקף הטלאי במלואו בגוון מתאים,
גודל הקטע עד  1.0מ"ר ,כולל פירוק יריעה
פגומה

י ח'

 10.02.0040תיקון ריצוף ביריעות מרותכות מסוג כלשהו,
ריתוך היקף הטלאי במלואו בגוון מתאים,
גודל הקטע מעל  1.0מ"ר ,כולל פירוק יריעה
פגומה

מ"ר

 10.02.0050ריצוף ביריעות מרותכות דוגמת קיים ,כולל
פירוק יריעות / PVCשטיח קיימות ,פעמיים
שפכטל )תשתית נמדדת בנפרד(

מ"ר

190.00

 10.02.0060שיפולי פי.וי.סי בגובה עד  10ס"מ ,במחיר
יסוד  1.4ש"ח/מ'.

מטר

20.00

150.00

170.00

תת פרק  10.03חיפוי קירות באריחים
קשיחים ,שונות
 10.03.0010פרוק ,החלפת ו/או השלמה של אריחי
קרמיקה/גרניט פורצלן פגומים במידות
כלשהן ,באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן
חדשים ,דוגמת קיים ,כאשר שטח האריחים
במקבץ אינו עולה על  0.25מ"ר )החלפת
אריחים במקבץ ששטחו עולה על  0.25מ"ר
תמדד במ"ר לפי הסעיפים להלן(

קומפ'

 10.03.0020חידוש "רובה" בגוון כלשהו לבחירת המזמין,
במישקים עד רוחב  6מ"מ בין אריחי
קרמיקה/גרניט פורצלן קיימים ,כולל הוצאת
שאריות רובה קיימת וניקוי המישקים
)המדידה לפי שטח חיפוי הקיר ,בתחומו
בוצעה העבודה( .הרובה מסוג "קולור" של
נגב או ש"ע בגוון לבחירה

מ"ר

22.00

 10.03.0030חיפוי קירות באריחי קרמיקה דוגמת קיים

מ"ר

165.00

 10.03.0040חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן דוגמת
קיים

מ"ר

107.00

177.00

שיש
הערה :שיש המשמש לחפוי קירות הינו
מדגם  ROSALIAאו  ,BURDURתוצ'/יבוא
חב' נגב
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3
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מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'022 :

תאור

סעיף

יחידה

 10.03.0070חיפוי קירות פנים בלוחות שיש חברון
מלוטש ,עובי  2ס"מ ,הלוחות ברוחב קבוע
ובאורך כלשהו ,לרבות חומרי מליטה ,רשת
וזויתנים ,קשירת השיש ובצוע מישקים

מ"ר

 10.03.0080חיפוי קירות פנים בלוחות שיש מטיפוס
חברון מלוטש ,עובי  2ס"מ ,הלוחות במידות
קבועות בשני הכוונים ,לרבות חומרי מליטה,
רשת וזויתנים ,קשירת השיש ובצוע מישקים

מ"ר

 10.03.0090תוספת לחפוי קירות בלוחות בעובי  2.0ס"מ
עבור שימוש בשיש מצפה במקום שיש
חברון

מ"ר

מחיר יחידה

329.00

352.00

36.00

אריחי "טרקוטה"
 10.03.0110חפוי באריחים דוגמת קיים

מ"ר

 10.03.0120החלפת אריחי טרקוטה בודדים או במקבץ
)רצף( שלא יעלה על  5אריחים ,מקבץ )רצף(
המכיל יותר מ  5 -אריחים ימדד במטר רבוע
לפי סעיף לעיל

י ח'

376.00

42.00

שונות
 10.03.0140תוספת למחירי חיפוי של קרמיקה/גרניט
פורצלן ,עבור יישום בהדבקה ,לרבות שכבת
טיח מיישרת

מ"ר

 10.03.0150תוספת למחירי חיפוי של קרמיקה/גרניט
פורצלן/אחר ,עבור מוסף אטימה לאיזורים
רטובים ,מבוצע בשכבת הטיח ,מתחת
לחיפוי הקשיח

מ"ר

 10.03.0160משטחי עבודה ,אבן קיסר עובי  2.0ס"מ ,גוון
דוגמת קיים ,עיבוד פתחים )עבור גיור ,ברז
וכד'( ,עיבוד קצה ,קנט ועיבוד קצה דוגמת
קיים

מ"ר

42.00

3.00

704.00

אספקת האריחים ע"י המזמין
הערה :מחירי היחידה בסעיפים הבאים
כוללים אספקת כל החומרים ,למעט האריחים
 10.03.0190חפוי באריחים מכל סוג

מ"ר

118.00

אביזרים בחפוי
 10.03.0210מאחז יד סטנדרטי לשירותי נכים מצינור
נירוסטה ,בקטרים  25-32מ"מ
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

י ח'

704.00

קובץ 2014 :הכנות 023/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'023 :

תאור

סעיף

יחידה

 10.03.0220זרוע מתקפל לשירותי נכים מצינור נירוסטה
בקוטר  25-32מ"מ

י ח'

 10.03.0230ידית לדלת שירותי נכים מצינור מתכת
מצופה פלסטיק בקוטר  25-32מ"מ ובאורך
 60ס"מ ,במחיר בסיסי  200ש"ח/יח'

י ח'

מחיר יחידה
939.00

376.00

תת פרק  10.07טרצו יצוק באתר
ואלמנטים טרומיים שונים
הערה :הטראצו הינו על בסיס צמנט לבן
269.00

 10.07.0020יצוק בשטחים שונים ,אופקיים ואנכיים

מ"ר

 10.07.0030יצוק באזור המקלחת בשטח שאינו עולה על
 1מ"ר  -יישום "רצפות רטובות" ,עם או בלי
הגבהות בקצות המשטח )בקצוות חופשיים
שלא ע"י הקירות( .מיקום ומידות ההגבהות
לפי הוראת המפקח )איטום ובטון
שפועים/מדה נמדדים בנפרד(

מ"ר

410.00

 10.07.0040במפתני דלתות ובגמר ריצוף ,ברצועות
שרוחבן אינו עולה על  30ס"מ

מטר

142.00

 10.07.0050תעלה מטראצו ברוחב עד  20ס"מ ובעומק
עד  10ס"מ

מטר

 10.07.0060תיקוני טראצו ברצועות ברוחב עד  10ס"מ
באדני חלונות/תוקעמ/שיפולים קיימים

מטר

107.00

 10.07.0070תיקוני טראצו בשטח של עד  0.10מ"ר

קומפ'

39.00

235.00

תת פרק  10.08שונות
 10.08.0010פס נגד החלקה ברוחב עד  5ס"מ ,מודבק
בקצה המדרגה

מטר

 10.08.0020מפתני דלתות מאלומיניום במידות 40/4
מ"מ ,מחורץ ,התקנה אופקית ע"ג ריצוף

מטר

53.00

 10.08.0030תפר בין ריצוף חדש לקיים ,כולל פס פליז
עליון מעוגן בריצוף ונייר טול

מטר

65.00

 10.08.0040סרגל אלומיניום לכיסוי המעבר בין סוגי
ריצוף שונים

מטר

48.00

 10.08.0050סרגלי אלומיניום  4/40ממ במפתני דלתות,
התקנה אנכית ,מושקע בריצוף

מטר

48.00

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

42.00

קובץ 2014 :הכנות 024/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'024 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

פרק  11עבודות צבע
תת פרק  11.01צביעה וחידוש צבע על
טיח בטון וגבס
צבע פנים
 11.01.0020סיד סינטטי ע"ג תקרות

מ"ר

15.00

 11.01.0030מערכת צבע "סופרקריל  "2000ע"ג קירות

מ"ר

24.00

 11.01.0040מערכת צבע נגד עובש "אקרינול" ע"ג קירות
ותקרות

מ"ר

30.00

 11.01.0050מערכת צבע "סופרלק פלוס" על טיח פנים,
לרבות שכבת יסוד ,שכבת שפכטל אחת,
צבע יסוד ראשון סינטטי ושתי שכבות צבע
עליון

מ"ר

 11.01.0060מערכת צבע אנטיבקטריאלי תוצ'
זולוטון/ארה"ב ,ע"ג קירות ,יישום בהתזה
בלבד

מ"ר

53.00

142.00

צבע חוץ
 11.01.0080מערכת צבע "סופרקריל  "2000ע"ג קירות

מ"ר

30.00

תת פרק  11.02חידוש צבע לפריטי
נגרות ומסגרות שונים
הערה :מחירי יחידה לפריטי פח מתייחסים
לפריטים מגולוונים ולא מגולוונים
הערה :שימוש בגוונים שונה לכל פריט אינו
נמדד ואינו משולם
הערה :כל כנף תצבע משני צדדים
דלתות ומלבנים במידות כלשהן
חד כנפי
 11.02.0060כנף עץ ומלבן עץ

י ח'

293.00

 11.02.0070כנף עץ ומלבן פח

י ח'

305.00

 11.02.0080כנף פח ומלבן פח

י ח'

352.00

י ח'

189.00

 11.02.0090כנף עץ בלבד
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 025/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'025 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 11.02.0100כנף פח בלבד

י ח'

246.00

 11.02.0110מלבן עץ בלבד

י ח'

154.00

 11.02.0120מלבן פח בלבד

י ח'

165.00

דו כנפי
 11.02.0140כנפי עץ ומלבן עץ

י ח'

446.00

 11.02.0150כנפי עץ ומלבן פח

י ח'

457.00

 11.02.0160כנפי פח ומלבן פח

י ח'

540.00

 11.02.0170זוג כנפי עץ בלבד

י ח'

316.00

 11.02.0180זוג כנפי פח בלבד

י ח'

399.00

 11.02.0190מלבן עץ בלבד

י ח'

177.00

 11.02.0200מלבן פח בלבד

י ח'

189.00

שונות
הערה :מחירי יחידה כוללים נקוי הפריט
באמצעי מכני )מברשת פלדה/אחר לפי
קביעת המפקח( במידת הצורך
 11.02.0230סורג בנוי פרופילי פלדה בחתכים שונים

מ"ר

65.00

 11.02.0240צנרת פלדה בקוטר עד "2

מטר

9.00

 11.02.0250צנרת פלדה בקוטר מעל " 2עד "4

מטר

15.00

פרק  12מסגרות אומן )אלומיניום(
תת פרק  12.01חלונות אלומיניום
 12.01.0010חלון ציר-צד מאולגן/צבוע במידות 80/100
ס"מ כדוגמת מכלול קליל  4500או רום-50

י ח'

1,595.00

 12.01.0020תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של  10ס"מ
במידות הרוחב של החלון הנ"ל

י ח'

42.00

 12.01.0030תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של  10ס"מ
במידות הגובה של החלון הנ"ל  ,עד גובה
 200ס"מ

י ח'

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

39.00

קובץ 2014 :הכנות 026/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'026 :

סעיף

תאור

יחידה

מחיר יחידה

 12.01.0040חלון קיפ פתיחה פנימית ,מידות  60/60סמ,
כדוגמת המכלול קליל -4000או רום 50

י ח'

1,090.00

 12.01.0050תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של  10ס"מ
במידות הרוחב של החלון הנ"ל

י ח'

44.00

 12.01.0060תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של  10ס"מ
במידות הגובה של החלון הנ"ל  ,עד גובה
 200ס"מ

י ח'

44.00

 12.01.0070חלון אלומיניום קבוע במידות  100/100סמ
כדוגמת מכלול קליל  4500או רום 50

י ח'

916.00

 12.01.0080תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של  10ס"מ
במידות הגובה/הרוחב של החלון הנ"ל

י ח'

 12.01.0090חלון נגרר אגף על אגף דו אגפי בשני
מסלולים ,מידות  100/100סמ ,מאולגן/צבוע,
דוגמת מכלול קליל  700או רום 70

י ח'

1,465.00

 12.01.0100תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של  10ס"מ
במידות הרוחב של החלון הנ"ל

י ח'

48.00

 12.01.0110תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של  10ס"מ
במידות הגובה של החלון הנ"ל ,עד גובה
 160סמ

י ח'

 12.01.0120חלון דו -צירי מאולגן /צבוע במידות
 100/100ס"מ כדוגמת מכלול קליל  4500או
רום 50

י ח'

 12.01.0130תוספת /הפחתה עבור כל שינוי של  10ס"מ
במידות הרוחב של החלון הנ"ל עד רוחב
 130ס"מ

י ח'

 12.01.0140תוספת /הפחתה עבור כל שינוי של  10ס"מ
במידות הרוחב של החלון הנ"ל עד גובה 160
ס"מ

י ח'

46.00

 12.01.0160תוספת לחלון במידות כלשהן עבור תוספת
פרזול ומנגנון "דריי-קיפ"

קומפ'

528.00

 12.01.0170רשתות זבובים מאלומיניום מותקנות
במסגרת אלומיניום קבועה לרבות המסגרת

מ"ר

376.00

 12.01.0180החלפת מנגנוני פתיחה ונעילה וידיות לחלון

קומפ'

53.00

 12.01.0190איטום סביב משקופי החלון וחיזוקם

מטר

60.00

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

36.00

49.00

2,228.00

46.00

קובץ 2014 :הכנות 027/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'027 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

תת פרק  12.02דלתות אלומיניום
 12.02.0010דלת ציר חד אגפית ,מאולגנת/צבועה,
במידות  100/210כדוגמת מכלול קליל 4500

י ח'

3,811.00

 12.02.0020תוספת/הפחתה עבור כל שנוי של  10סמ
ברוחב של הדלת הנ"ל

י ח'

83.00

 12.02.0030תוספת/הפחתה עבור כל שנוי של  10סמ
בגובה של הדלת הנ"ל ,עד לגובה  260סמ

י ח'

60.00

תת פרק  12.03רשתות וסורגי אלומיניום
 12.03.0010דלת או חלון רשת חד-כנפי הזזה ,פרופלקס
 7000או ש"ע) ,תשלום מינימאלי לפי 0.5
מר(

מ"ר

287.00

 12.03.0020רשת פלקס מתגלגלת  -מקצועית במידות
 100/100ס"מ ,להתאמה על כל חלון קיים.

מ"ר

394.00

תת פרק  12.04שונות
 12.04.0010תוספת מחיר לחלון או דלת בעד זכוכית
אטומה )חלבית( במקום זכוכית שקופה,
עובי זכוכית  4ממ

מ"ר

 12.04.0020תוספת מחיר לחלון או דלת בעד זכוכית
אטומה )חלבית( במקום זכוכית שקופה,
עובי זכוכית  5ממ

מ"ר

 12.04.0030תוספת מחיר לחלון או דלת בעד זכוכית
אטומה )חלבית( במקום זכוכית שקופה,
עובי זכוכית  6ממ

מ"ר

 12.04.0040תוספת מחיר לחלון או דלת בעד זכוכית
בידודית  4+6+4במקום זכוכית שקופה
עובי  4ממ

מ"ר

 12.04.0050תוספת מחיר לחלון או דלת בעד זכוכית
מחוסמת בעובי  6מ"מ במקום זכוכית
שקופה עובי  4ממ

מ"ר

130.00

 12.04.0060תוספת מחיר לחלון או דלת בעד זכוכית
מרושתת עובי  6מ"מ במקום זכוכית שקופה

מ"ר

71.00

 12.04.0070הלבשת פרופילי אלומיניום בגודל 50/100
מ"מ חיצונית על משקופים קיימים

מטר

51.00

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

53.00

78.00

51.00

177.00

קובץ 2014 :הכנות 028/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'028 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

תת פרק  12.05תריסים מעקות ומסתורי
כביסה
 12.05.0010תריס גלילה של רפפות  p.v.cבמידות
 100/100ס"מ כולל ארגז תריס רגיל

י ח'

762.00

 12.05.0020תוספת /הפחתה עבור כל שינוי של  10ס"מ
במידות הרוחב של התריס הנ"ל

י ח'

34.00

 12.05.0030תוספת /הפחתה עבור כל שינוי של  10ס"מ
במידות הגובה של התריס הנ"ל

י ח'

22.00

 12.05.0040תריס גלילה של רפפות אלומיניום עם
פוליאוריתן מוקצף במידות  100/100ס"מ
כולל ארגז תריס רגיל

י ח'

1,137.00

 12.05.0050תוספת /הפחתה עבור כל שינוי של  10ס"מ
במידות הרוחב של התריס הנ"ל

י ח'

53.00

 12.05.0060תוספת /הפחתה עבור כל שינוי של  10ס"מ
במידות הגובה של התריס הנ"ל

י ח'

45.00

 12.05.0070תוספת עבור מכלול מונובלוק קליל  30לחלון
כולל תריס

י ח'

23.00

 12.05.0080תוספת עבור מנוע חשמלי) ,נק' חשמל
נמדדת בנפרד(

י ח'

1,103.00

 12.05.0090תיקון והתקנה של רצועה לתריס גלילה קיים

י ח'

42.00

פרק  14עבודות אבן
תת פרק  14.01חפוי קירות ,שונות
חפוי קירות
הערה :לוחות האבן יהיו דוגמת קיים ,ללא
סימני ניסור ,צורת עיבוד )מוטבה ,טלטיש
וכד'( לבחירת המזמין
הערה :מחירי יחידה כוללים בין היתר:
יציקת בטון בעובי כ  4 - 5 -סמ בגב האבן,
שלושה קידוחים לפחות בכל לוח אבן ,חיבור
הלוח בחוט מגולוון לרשת )נמדדת בנפרד(
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 029/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'029 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

הערה :מחירי יחידה כוללים איטום  -הרבצה
צמנטית בתערובת של  1צמנט 3 ,חול ומים
") M-140" SAPIRמדולל במים  ,(2:1עובי
השכבה לא יפחת מ  8 -מ"מ ,סביב הקוצים
לתליית האבן )במידה ויש( יש למרוח מסטיק
פוליאוריטן מסוג ""230 THANE SAPIR
בצורת רולקה עבה.
הערה :המדידה במ"ר ,בפריסה ,חשפי
פתחים אינם משולמים בנפרד
 14.01.0060חיפוי קירות חוץ ,לרבות חשפי פתחים,
בלוחות אבן נסורה בעובי  3ס"מ

מ"ר

376.00

 14.01.0070חיפוי קירות חוץ ,לרבות חשפי פתחים,
בלוחות אבן נסורה בעובי  5ס"מ

מ"ר

387.00

שונות
 14.01.0090נדבכי ראש )"קופינג"( ברוחב עד  30ס"מ
ובעובי  5ס"מ ,לוחות האבן תואמים לחפוי
קירות ,מונחים בשיפוע.

מטר

 14.01.0100אדני חלונות מלוח שיש חברון מלוטש בעובי
 3ס"מ וברוחב כ  30 -ס"מ ,לרבות עיבוד אף
מים

מטר

142.00

 14.01.0110רשת פלדה מגולוונת בקוטר  4.8מ"מ ,כולל
עיגון לקיר

ק"ג

6.00

194.00

פרק  19מסגרות חרש וסיכוך
תת פרק  19.01מסגרות חרש
 19.01.0010קונסטרוקציית פלדה לגג ,לגלריות ,עמודים,
קירות וכו' ,לרבות מסבכים ,פחי חיבור
וקשר ,פחי עיגון וברגים ,ניקוי במברשות
פלדה

טון

15,594.00

 19.01.0020תוספת מחיר לקונסטרוקצית פלדה הנ"ל
עבור גילוון

טון

2,756.00

 19.01.0030תוספת מחיר לקונסטרוקצית פלדה הנ"ל
עבור ניקוי חול

טון

 19.01.0040תוספת מחיר לקונסטרוקציה הנ"ל עבור
צביעה ,כמפורט בפרק ] 11מפרט מיוחד[

טון

 19.01.0050מרישים מפרופילי פלדה " "Cמגולוונים לגג
וקירות

טון

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

786.00

1,947.00

13,718.00

קובץ 2014 :הכנות 030/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'030 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

תת פרק  19.02סיכוך גגות ,כסוי קירות
 19.02.0010סיכוך גגות בפנל מבודד ,בעובי כולל  6ס"מ,
עשוי פח מגולוון וצבוע בעובי  0.5מ"מ
לרבות שכבת בידוד וכסוי תחתון של פח
מחורר  ,25%לרבות רווכבים עליונים
חיצוניים ופנימיים ,הכנה לפתחים ,פתחי
איוורור ,מעברים ,סגירות ופלשונגים

מ"ר

 19.02.0020סיכוך גגות בפנל מבודד ,בעובי כולל  6ס"מ,
עשוי פח מגולוון וצבוע בעובי  0.5מ"מ
לרבות שכבת בידוד וכסוי תחתון של פח
אטום ,לרבות רווכבים עליונים חיצוניים
ופנימיים ,הכנה לפתחים ,פתחי איוורור,
מעברים ,סגירות ופלשונגים

מ"ר

 19.02.0030כיסוי קירות בפנל מבודד ,בעובי כולל  6ס"מ,
עשוי פח מגולוון וצבוע בעובי  0.5מ"מ
לרבות שכבת בידוד וכסוי תחתון של פח
כנ"ל ולרבות ביצוע איטום החיבורים
ביןהלוחות והקיר.

מ"ר

 19.02.0040כיסוי אנכי משני צידי קוסטרוקציית הפלדה
בלוחות פח איסכורית בעובי  0.8מ"מ
מגולוונים וצבועים בגוון לפי בחירת
האדריכל )פח אחד בכל צד( לרבות מזרוני
צמר סלעים בעובי " 2ביניהם )המדידה מצד
אחד בלבד(

מ"ר

 19.02.0050סיכוך גגות בלוחות פי.וי.סי .גלי פרופיל
מלבני  1.3/76/18מ"מ ,צבע לבן ,לרבות
ביצוע איטום החיבורים בין הלוחות והקיר

מ"ר

 19.02.0060כיסוי קירות בלוחות פי.וי.סי .גלי פרופיל
מלבני  1.3/76/18מ"מ ,צבע לבן ,לרבות
ביצוע איטום החיבורים בין הלוחות והקיר

מ"ר

 19.02.0070סוגר פינה צורתי )"פלשונג"( עשוי פח
מגולוון וצבוע התואם את לוחות הכיסוי,
בעובי  0.6מ"מ וברוחב פרוס של  60ס"מ

מטר

222.00

211.00

199.00

177.00

124.00

112.00

83.00

פרק  22רכיבים מתועשים בבנין
תת פרק  22.01מחיצות קלות וחיפויי
קירות ועמודים
הערה :מחירי היחידה כוללים בין היתר
התקנת פינות מגן מתכתיות )ללא ניר( ,לא
יותר שימוש בסרט משוריין
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 031/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'031 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

הערה :מחירי היחידה של המחיצות כוללים
מזרני בידוד מצמר סלעים בצפיפות 90
קג/מק ,עובי "2
 22.01.0030מחיצות גבס חד-קרומיות בעובי  7.5ס"מ,
עובי לוחות  12.7מ"מ

מ"ר

152.00

 22.01.0040מחיצות גבס חד-קרומיות )בשני הצדדים(
בעובי  9.5ס"מ ,עובי לוחות  12.7מ"מ

מ"ר

163.00

 22.01.0050תוספת מחיר למחיצות גבס עבור לוח גבס
נוסף בעובי  12.7מ"מ )בצד אחד(

מ"ר

30.00

 22.01.0060תוספת מחיר עבור שימוש בפלטות גבס ירוק
)עמיד מים ודוחה רטיבות( מסוג ,W R.MR
או ורוד )בעלי עמידות מיוחדת באש( מסוג
 ,F.Sנמדד עבור חיפוי לכל צד בנפרד

מ"ר

 22.01.0070מחיצה זמנית ,לגידור שטחי עבודה ,בנויה
קונסטרוקציה פלדה ,לוח גבס צד אחד ,ללא
שפכטל וצבע ,כולל פירוק ,סילוק והחזרת
מצב לקדמותו בתום ביצוע העבודות

מ"ר

 22.01.0080ציפוי בלוחות גבס בעובי  12.7מ"מ על
קירות קיימים ,לרבות קונסטרוקציה ומזרני
בידוד מצמר סלעים בצפיפות  90קג/מק,
עובי "1

מ"ר

 22.01.0090ציפוי בלוחות גבס בעובי  12.7מ"מ על
עמודים קיימים ,לרבות קונסטרוקציה

מ"ר

 22.01.0100ציפוי בלוחות גבס בעובי  12.7מ"מ על
קירות קיימים ע"י הדבקה ,ללא
קונסטרוקציה .המדידה עד גובה  10ס"מ
מעל תקרת תותב.

מ"ר

 22.01.0110ציפוי בלוחות גבס בעובי  12.7מ"מ על
עמודים קיימים ע"י הדבקה ,ללא
קונסטרוקציה .המדידה עד גובה  10ס"מ
מעל תקרת תותב.

מ"ר

 22.01.0120תוספת מחיר למחיצה או צפוי לוחות גבס
עבור צפוי מזרני צמר סלעים משני הצדדים
ביריעות פוליאטילן "כבה מאליו"  30מיקרון

מ"ר

17.00

 22.01.0130תיקון חורים בקיר גבס עד  1.0מ"ר

י ח'

154.00

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

11.00

118.00

136.00

136.00

101.00

118.00

קובץ 2014 :הכנות 032/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'032 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 22.01.0140סגירת פתחים בשטח עד כ  2.0 -מ"ר,
במחיצות קיימות מכל סוג ובעובי כלשהו,
כולל קונסטרוקציה ,פלטות צמנטבורד בעובי
 10מ"מ בשני הצדדים ,עיבוד החיבור
מסביב ,צבע עד לקבלת פני קיר/מחיצה
אחידים

מ"ר

 22.01.0150קנט עץ גושני ,אורן פיני סוג  ,5מהוקצע,
מותקן מעל מחיצות גבס כפולות דופן,
צביעה בלקה/צבע לקביעת המפקח וכמפורט
בפרק ] 06מפרט מיוחד[

מטר

65.00

 22.01.0160ציפוי עופרת  1מ"מ

מ"ר

502.00

 22.01.0170ציפוי עופרת  2מ"מ

מ"ר

781.00

329.00

תת פרק  22.02תקרות תותב
הערה :מחירי היחידה כוללים שימוש
בפרופילי " " Lו  "Z" -בעובי שלא יפחת מ -
 2ממ
 22.02.0020בדיקת ת.א .ע"י מכון התקנים

קומפ'

 22.02.0030תקרה אקוסטית מלוחות מינרליים מודולריים
גודל לוח אופייני  60/60או  61/61ס"מ,
בעובי " ,5/8מחיר יסוד של לוחות 25
ש"ח/מ"ר .הביצוע כולל את הפרופילים
נושאים והמשניים ,אלמנטי תליה ,וגמר זויתן
ליד הקירות.

מ"ר

 22.02.0040החלפת פלטות מינרליים במידות ,60/60
 120/60 ,61/61כולל תיקוני קונסטרוקציה
קלים

מ"ר

 22.02.0050תקרה אקוסטית חצי שקועה ,מלוחות
מינרליים מודולריים גודל לוח אופייני 60/60
או  61/61ס"מ ,בעובי " ,5/8מחיר יסוד של
לוחות  30ש"ח/מ"ר .הביצוע כולל את
הפרופילים נושאים והמשניים ,אלמנטי
תליה ,וגמר זויתן בעובי  1.2מ"מ ליד
הקירות.

מ"ר

177.00

 22.02.0060תוספת מחיר לסעיף  22.02.0020עבור דגם
אדוונטג'י

מ"ר

24.00

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

1,412.00

165.00

108.00

קובץ 2014 :הכנות 033/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'033 :

סעיף

תאור

יחידה

מחיר יחידה

 22.02.0070תקרה אקוסטית מאריחי פח ,עובי  0.6מ"מ,
מכופף ,אטום ,מסוג דרופ-אין ,מגולוונים
וצבועים בתנור בצבע לבן ,במידות 60/60
ס"מ או  61/61ס"מ ,הביצוע כולל את
הפרופילים נושאים והמשניים ,אלמנטי
תליה ,וגמר זויתן בעובי  1.2מ"מ ליד
הקירות.

מ"ר

 22.02.0080תקרה אקוסטית מאריחי פח ,עובי  0.6מ"מ,
מכופף ,מחוררים ,מסוג דרופ-אין ,מגולוונים
וצבועים בתנור בצבע לבן ,במידות 60/60
ס"מ או  61/61ס"מ ,הביצוע כולל
אתהפרופילים נושאים והמשניים ,אלמנטי
תליה ,וגמר זויתן בעובי  1.2מ"מ ליד
הקירות.

מ"ר

 22.02.0090תקרה אקוסטית מלוחות פח מכופף אטומים
או מחוררים ,מגולוונים וצבועים בתנור,
ברוחב  30או  40ס"מ ובעובי  0.6מ"מ,
הביצוע כולל את הפרופילים נושאים
והמשניים,אלמנטי תליה ,וגמר זויתן בעובי
 1.2מ"מ ליד הקירות.

מ"ר

205.00

 22.02.0100תוספת לתקרה הנ"ל עבור עובי פח  0.8מ"מ

מ"ר

14.00

 22.02.0110תוספת לתקרה הנ"ל עבור פח מחורר
"מיקרו" ,בעובי  0.8מ"מ

מ"ר

24.00

 22.02.0120בידוד תקרה אקוסטית ע"י מזרוני צמר סלעים
בעובי "2

מ"ר

51.00

 22.02.0130תקרת מגשי אלומיניום בעובי  0.75מ"מ,
אטומים או מחוררים ,ברוחב  30או  40ס"מ,
לרבות קונסטרוקציה נושאת מפרופילי פח
מגולוון ,אביזרי תליה ,בידוד במזרוני צמר
סלעים עמידי אש ,בעובי עד " 2עם ציפוי
יריעות פוליאטילן עמידי אש

מ"ר

 22.02.0140תעלות תאורה שקועות בתקרה מפח מגולוון
בעובי  0.8מ"מ במידות  25/17ס"מ ,צבוע
בצבע אפוי בתנור ,לרבות כל החיזוקים,
התלויות ,החיבורים והתאמות לתקרה

מטר

 22.02.0150אמבטיות לגופי תאורה במידות עד
 125/30/15ס"מ מפח מגולוון וצבוע בתנור,
בעובי  0.7מ"מ ,לרבות ההתאמות
והחיבורים לתקרה

י ח'

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

180.00

199.00

269.00

154.00

154.00

קובץ 2014 :הכנות 034/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'034 :

תאור

סעיף

יחידה

 22.02.0160תקרת גבס בעובי מלוחות בעובי  9.5או
 12.7מ"מ )לפי קביעת המזמין( ,לרבות
הקונסטרוקציה הנושאת ואלמנטי תליה

מ"ר

 22.02.0170סגירה אנכית )סינר( מגבס בכל צורה ובכל
חתך ,בגובה עד  60ס"מ בין המפלסים ,כולל
קונסטרוקציה ואלמנטי תליה

מטר

 22.02.0180סגירות אופקיות ואנכיות מכל צורה ובכל
חתך מגבס ברוחב פרוש מעל  60ס"מ ,כולל
קונסטרוקציה ואלמנטי תליה )המדידה
בפרישה של כל החלקים הגלויים לעין
ובתוספת  10ס"מ לחלקים אנכיים בלבד
עבור עליה מעל מפלס של תקרת תותב(

מ"ר

מחיר יחידה

154.00

211.00

211.00

תת פרק  22.03רצפה צפה
 22.03.0010רצפה צפה חדשה ,שלד )מסגרות ,רגליות,
תמיכות וכד'( ואריחים דוגמת קיים

מ"ר

586.00

 22.03.0020החלפת אריחי רצפה צפה באריחים דוגמת
קיים

מ"ר

352.00

 22.03.0030פירוק והרכבה מחדש של רצפה צפה לשם
ביצוע עבודות שונות בחלל הרצפה )נמדדים
בנפרד(

מ"ר

235.00

פרק  24עבודות פירוק והריסה
תת פרק  24.00תת פרק 24.0
הערה :עקירת חלונות ודלתות בקירות/
מחיצות מכל סוג המיועדים להריסה אינה
נמדדת ואינה משולמת
תת פרק  24.01הריסה ופירוק רכיבים
וחלקים מבטון מזוין
הערה :מחירי היחידה כוללים חיתוך פלדת
זיון ,הריסת תגמירים מסוג כלשהו
הערה :העוביים המצויינים בסעיפים להלן
כוללים תגמירים קשיחים )טיח ,אריחים ,אבן
וכד'( ,למעט הריצוף והמילוי
 24.01.0030הריסת מרצפים בעובי עד  20ס"מ

מ"ר

100.00

 24.01.0040הריסת מרצפים בעובי העולה  20ס"מ

מ"ק

762.00

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 035/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'035 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 24.01.0050חציבת פתחים ברוחב עד  60סמ ,במרצפים
בעובי עד  25סמ

מ"ק

845.00

 24.01.0060הריסת עמודים במידות חתך שונות ובגובה
כלשהו

מ"ק

1,114.00

 24.01.0070הריסת קירות בעובי עד  15סמ

מ"ר

165.00

 24.01.0080הריסת קירות בעובי  16עד  25סמ

מ"ר

246.00

 24.01.0090הריסת קירות בעובי מעל  25סמ

מ"ק

996.00

 24.01.0100הריסת תקרות מקשיות בעובי עד  15ס"מ

מ"ר

189.00

 24.01.0110הריסת תקרות מקשיות בעובי  16 - 25סמ

מ"ר

246.00

 24.01.0120הפחתה ממחיר הריסת תקרות מקשיות בגין
הריסת תקרות צלעות עם מלוי כלשהו

מ"ר

-42.00

 24.01.0130ניסור אלמנטים שונים מבטון מזויין בעובי
עד  30ס"מ ע"י מסור יהלום ,כולל ניסור
פתחים בכל מידה .מחיר יחידה כולל :ביצוע
קידוחים בקוטר עד " 4במפגש ניסורים
ניצבים ולצרכי פנוי ,במידת הצורך .אופן
המדידה במטר אורך מצטבר )סכום של כל
קוי הניסור(.

מטר

528.00

פריצת פתחים ,שונות
הערה :מחירי יחידה בסעיפי פריצת פתחים
כוללים עיבוד צורת פתח בחגורות מבטון
מזוין ,גובה החגורה לא יפחת מ  10 -סמ
הערה :המדידה לפי מידות נטו ,לאחר עיבוד
צורה בחגורות
בקירות/מחיצות בעובי עד  15סמ
 24.01.0180פתחים בשטח עד  0.5מ"ר

י ח'

269.00

 24.01.0190פתחים בשטח  0.51 - 1.0מר

י ח'

363.00

 24.01.0200פתחים בשטח מעל ל  1.0 -מר

מ"ר

352.00

בקירות/מחיצות בעובי מ  16 -עד  25סמ
 24.01.0220פתחים בשטח עד  0.5מ"ר

י ח'

387.00

 24.01.0230פתחים בשטח  0.51 - 1.0מר

י ח'

434.00
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קובץ 2014 :הכנות 036/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'036 :

תאור

סעיף

 24.01.0240פתחים בשטח מעל ל  1.0 -מר

יחידה
מ"ר

מחיר יחידה
410.00

שונות
 24.01.0260הריסת קורות/תורוגח/מעקות בטון במידות
שונות

מ"ק

1,173.00

 24.01.0270הריסת בסיסים במידות כלשהן של מכונות
וציוד

מ"ק

939.00

 24.01.0280חציבת חריצים ברכיבים שונים ,ברוחב עד
 10ס"מ ובעומק עד  5ס"מ ,להכנסת צנרת

מטר

31.00

קידוחים במקדח יהלום ברכיבים )רצפה,
קיר ,עמוד ,תקרה וכד'( מבטון מזוין
ברכיבים בעובי עד  20ס"מ
 24.01.0310בקוטר "2

י ח'

194.00

 24.01.0320בקוטר "4

י ח'

235.00

 24.01.0330בקוטר "6

י ח'

276.00

ברכיבים בעובי  40-21ס"מ
 24.01.0350בקוטר "2

י ח'

264.00

 24.01.0360בקוטר "4

י ח'

316.00

 24.01.0370בקוטר "6

י ח'

376.00

תת פרק  24.02הריסה ופירוק אלמנטים
מבניה ,פלדה ומבנים קלים
הערה :מחירי היחידה כוללים חיתוך פלדת
זיון ,הריסת תגמירים מסוג כלשהו
הערה :מחירי היחידה מתייחסים
לקירות/מחיצות הבנויים מבלוקים מכל סוג
 24.02.0030הריסת קירות בעובי עד  15סמ

מ"ר

71.00

 24.02.0040הריסת קירות בעובי  16עד  25סמ

מ"ר

107.00

פריצת פתחים
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 037/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'037 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

הערה :מחירי יחידה בסעיפי פריצת פתחים
כוללים עיבוד צורת פתח בחגורות מבטון
מזוין )גובה החגורה לא יפחת מ  10 -סמ(
וטיח
הערה :המדידה לפי מידות נטו ,לאחר עיבוד
צורה בחגורות
בקירות/מחיצות בעובי עד  15סמ
 24.02.0090בשטח עד  0.5מ"ר

י ח'

199.00

 24.02.0100בשטח  0.51 - 1.0מר

י ח'

293.00

 24.02.0110בשטח מעל ל  1.0 -מר

מ"ר

282.00

בקירות/מחיצות בעובי מ  16 -עד  25סמ
 24.02.0130בשטח עד  0.5מ"ר

י ח'

258.00

 24.02.0140בשטח  0.51 - 1.0מר

י ח'

352.00

 24.02.0150בשטח מעל ל  1.0 -מר

מ"ר

340.00

 24.02.0160פירוקים לוחות אסבסט

מ"ר

70.00

תת פרק  24.03פירוק והריסה של
מחיצות קלות ,נגרות ומסגרות חרש
ושונות
 24.03.0010פירוק מחיצה קלה מחומר כלשהו

מ"ר

 24.03.0020פירוק תקרת תותב  ,לרבות קונסטרוקציה
נושאת ומזרוני בידוד

מ"ר

89.00

 24.03.0030פירוק תקרת עץ לרבות קונסטרוקציה נושאת

מ"ר

89.00

 24.03.0040פירוק טיח )תקרת( "רביץ" לרבות רשת
וסרגלי עץ )אליהם מקובעת הרשת(

מ"ר

60.00

 24.03.0050פירוק רצפה צפה מטיפוס כלשהוא

מ"ר

40.00

 24.03.0060פירוק סיכוך מלוחות אסבסט

מ"ר

39.00

 24.03.0070פירוק סיכוך מרכבי סנדביץ' )פנלים
מבודדים( בעובי כלשהו ,דוגמת תוצ' "מבנד"

מ"ר

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

45.00

45.00

קובץ 2014 :הכנות 038/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'038 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

תת פרק  24.04פירוק טיח ,ריצוף וצבע
 24.04.0010הסרת טיח קיים עד לקבלת תשתית נקייה
לחלוטין מוכנה לחיפוי ו/או לטיח חדש

מ"ר

30.00

 24.04.0020סיתות והסרת טיח חוץ קיים על שטחים
מישוריים ,עד גילוי פני הקיר

מ"ר

48.00

 24.04.0030הסרת צבע שמן או צבע פלסטי מקירות
פנים ,לרבות "שפכטל" לפי הצורך

מ"ר

11.00

 24.04.0040פירוק ריצוף טראצו מטיפוס כלשהוא ,לרבות
מילוי חול  -למעט עבור החלפת ריצוף פגום

מ"ר

42.00

 24.04.0050פירוק שיפולי טראצו מטיפוס כלשהוא ,למעט
עבור החלפת/השלמת שיפולים פגומים

מטר

 24.04.0060הריסת משטחי טראצו יצוקים באתר
אופקיים ו/או אנכיים לרבות בשטחים קטנים
וברצועות.

מ"ר

 24.04.0070הסרת יריעות  P.V.Cברצפות ושיפולים,
לרבות ניקוי הרצפה והקיר עד לקבלת
שטחים נקיים לחלוטין ומוכנים לחיפוי חדש

מ"ר

 24.04.0080הסרת שטיחים מקיר לקיר על שיפוליהם
ופרופילי קצה לרבות ניקוי הרצפה והקיר עד
לקבלת שטחים נקיים לחלוטין מוכנים לחיפוי
חדש

מ"ר

9.00

 24.04.0090פירוק וסילוק חיפוי חרסינה או קרמיקה
בקירות ,לרבות הטיט והטיח

מ"ר

56.00

 24.04.0100פירוק אדני טרצו קיימים בחלונות או מעקות,
ברוחב עד  30ס"מ

מטר

48.00

 24.04.0110פרוק משטח שיש או גרניט מכל סוג ובכל
רוחב מעל ארונות מטבח

מטר

39.00

6.00

133.00

14.00

תת פרק  24.05פירוק איטום ובידוד
מחירי היחידה כוללים נקוי יסודי של הגג
כולל שטיפה
 24.05.0020פירוק בטון שיפועים בעובי כלשהו ואיטום
מכל סוג מעל גגות קיימים עד לחשיפת פני
בטון התקרה/הגג במלואן

מ"ר

49.00

 24.05.0030קילוף שכבות איטום מעל גג

מ"ר

27.00
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קובץ 2014 :הכנות 039/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'039 :

תאור

סעיף
 24.05.0040פינוי מצע חצץ מהגג

יחידה
מ"ר

מחיר יחידה
18.00

תת פרק  24.06פירוק פריטי נגרות,
מסגרות ואלומיניום
מלבנים של דלתות חד/דו כנפיות במידות
כלשהן
 24.06.0020מלבן עשוי פח ,עם מלוי בטון

י ח'

177.00

 24.06.0030מלבן מחומר כלשהו ,ללא מלוי בטון

י ח'

95.00

דלתות )מלבן  +כנף( ,חד/דו כנפיות מחומר
כלשהו
 24.06.0050פירוק דלת ,מלבן עשוי פח  +מלוי בטון

י ח'

199.00

 24.06.0060פירוק דלת ,מלבן ללא מלוי בטון

י ח'

118.00

 24.06.0070כנף בלבד של דלת ,לשימוש חוזר ,אחסון
במחסני המזמין ו/או הרכבה מחדש

י ח'

60.00

חלונות על כל מרכיביהם )תריס ,רשת ,מלבן
וכד'(
 24.06.0090בשטח עד  1.0מ"ר

י ח'

130.00

 24.06.0100בשטח מעל  1.0מ"ר

מ"ר

130.00

שונות
 24.06.0120סורג מטיפוס כלשהו בשטח עד  1.0מ"ר

י ח'

89.00

 24.06.0130סורג מטיפוס כלשהו בשטח מעל  1.0מ"ר

מ"ר

65.00

 24.06.0140פירוק והרכבה מחדש של מחזיר שמן
הידראולי

י ח'

147.00

 24.06.0150ארונות מטבח תחתונים לרבות צוקל תחתון
)פרוק משטח עבודה נמדד בנפרד(

מטר

83.00

 24.06.0160פרוק ארונות מטבח עליונים

מטר

60.00

 24.06.0170פירוק משטחי עבודה מכל סוג ,עשויים
נירוסטה

מ"ר

60.00

 24.06.0180פירוק משטח עבודה מאבן )שיש ,גרניט
וכד'( בכל עובי

מ"ר

142.00
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קובץ 2014 :הכנות 040/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'040 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

תת פרק  24.07פירוק רכיבי אינסטלציה
ומיזוג אויר
פירוק צנרת גלויה מכל סוג וחומר
 24.07.0020בקוטר עד "2

מטר

30.00

 24.07.0030בקוטר מעל " 2עד "4

מטר

42.00

 24.07.0040בקוטר מעל " 4עד "6

מטר

60.00

פירוק צנרת מכל חומר ,טמונה בקרקע
בעומק עד  1.0מ'
הערה :מחירי יחידה כוללים חפירה ומלוי
חוזר מהודק בשכבות של  20סמ
 24.07.0070בקוטר עד "2

מטר

83.00

 24.07.0080בקוטר מעל " 2עד "4

מטר

100.00

 24.07.0090בקוטר מעל " 4עד "6

מטר

112.00

שונות
 24.07.0110פירוק קופסאת הסתעפות/ביקורת ואו או
מחסומי רצפה בקוטר עד " 6כולל סתימת
השקעים בתערובת צמנט וחול

י ח'

 24.07.0120פירוק קופסאת הסתעפות/ביקורת ואו או
מחסומי רצפה בקוטר עד " 8כולל סתימת
השקעים בתערובת צמנט וחול

י ח'

83.00

130.00

תת פרק  24.09פירוק והריסה של
עבודות פיתוח וסלילת כבישים
 24.09.0010פירוק ריצוף מדרכה מטיפוס כלשהוא ,לרבות
מילוי חול

מ"ר

48.00

 24.09.0020פירוק אבני שפה על יסודותיהן וסילוקן

מטר

18.00

 24.09.0030פירוק אבני שפה על יסודותיהן אל לשימוש
חוזר ,לרבות ניקוי אבני השפה מאשרי בטון

מטר

28.00

 24.09.0040פירוק גדרות מחלקי מתכת מכל סוג ובגובה
כלשהו שהוא לרבות הביסוס וסילוקן

מטר

30.00

 24.09.0050פירוק שערים מסוג כלשהו

י ח'

293.00

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

קובץ 2014 :הכנות 041/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'041 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 24.09.0060פירוק מעבירי מים בקטרים שונים עד לעומק
 2.0מ' לרבות עבודות עפר וסילוק הפסולת

מטר

118.00

 24.09.0070פירוק מעבירי מים ,כנ"ל ,אך לעומק עד 5.0
מ'

מטר

235.00

 24.09.0080הריסת קירות תומכים מבטון מזויין

מ"ק

644.00

 24.09.0090הריסת קירות תומכים מאבן

מ"ק

481.00

 24.09.0100הריסת יסודות מבטון מזויין בעומק עד 2.0
מ'

מ"ק

762.00

 24.09.0110הריסת מתקנים מבטון מזויין מסוגים שונים
וקטעי תעלות מבטון מזויין למעט אותם
מתקנים הנמדדים בנפרד

מ"ק

1,114.00

 24.09.0120ניסור אספלט קיים

מטר

24.00

 24.09.0130פירוק אספלט

מ"ר

14.00

 24.09.0140קרצוף שטחי אספלט קיימים בעומק עד 3
ס"מ

מ"ר

 24.09.0150פירוק תמרורים מסוגים שונים ,לרבות
יסודות בטון ,העברה ואיחסון בתחום
המחנה/לסילוק

י ח'

17.00

48.00

פרק  31ארונות מטבח
תת פרק  31.01ארונות מטבח
 31.01.0010ארון מטבח תחתון ,גובה כולל  90ס"מ,
בעומק  60ס"מ .לכל  2.0מ"א הארון יכלול4 :
דלתות פתיחה רגילה 4 ,מגירות 3 ,מחיצות,
 2דפנות ו -8מדפים.

מטר

 31.01.0020ארון מטבח עליון ,גובה כולל  60ס"מ ,עומק
 30ס"מ .לכל  2.0מ"א הארון יכלול 4 :דלתות
פתיחה רגילה 3 ,מחיצות 2 ,דפנות8 ,
מדפים.

מטר

1,548.00

1,114.00

פרק  40עבודות פיתוח
תת פרק  40.03עבודות עפר
 40.03.0010חפירה עבור יסוד לקיר תומך ,בעומק שאינו
עולה על  1מ'
בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

מ"ק

32.00

קובץ 2014 :הכנות 042/...

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'042 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 40.03.0020חציבה עבור יסוד לקיר תומך ,בעומק שאינו
עולה על  1מ'

מ"ק

52.00

 40.03.0030אדמה מתאימה לגינון ,כולל פיזור בשטח
ויישור

מ"ק

83.00

 40.03.0040שרוולים לצינורות בשקע מפוליאוטרן בקוטר
 25מ"מ

מטר

 40.03.0050שרוולים לצינורות בשקע מפוליאוטרן בקוטר
 75מ"מ

מטר

15.00

36.00

תת פרק  40.04קירות תומכים ,סלעיות
וייצוב מדרונות
הערה :כל הבטונים ב  ,30 -אלא אם צוין
אחרת בגוף הסעיף
הערה :מחירי היחידה כוללים פלדת זיון
קירות תומכים
 40.04.0040יסוד עובר לקיר תומך ,בעובי עד  20ס"מ
ורוחב עד  1מ'

מ"ק

 40.04.0050יסוד עובר לקיר תומך ,בעובי עד  30ס"מ
ורוחב עד  1.5מ'

מ"ק

1,008.00

 40.04.0060קיר תומך מבטון מזויין ,גלוי צד אחד ,בעובי
 20ס"מ ובגובה עד  2מ' .עיבוד ראש הקיר

מ"ק

1,356.00

 40.04.0070קיר תומך מבטון מזויין ,גלוי צד אחד ,בעובי
 20ס"מ ובגובה מעל  2מ' ,עיבוד ראש הקיר

מ"ק

1,701.00

 40.04.0080תוספת מחיר עבור גמר "בטון חשוף" ע"י
טפסות עשויות לוחות מהוקצעים )אופקיים
או אנכיים( ,או לבידים )אופקיים או אנכיים(

מ"ר

 40.04.0090טיח גרנוליט רחוץ ,באגרגט מכל סוג ,על
קירות בטון ,כולל עיבוד פינות ,קופינגים
וכו'.

מ"ר

1,056.00

42.00

177.00

סלעיות וייצוב מדרונות
 40.04.0110סלעיות מגושי סלע כורכר ,גודל אבן עד 0.5
מ"ק

מ"ר

77.00

 40.04.0120סלעיות מגושי סלע כורכר ,גודל אבן מעל
 0.5מ"ק

מ"ר

199.00
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מרכז רפואי סורוקה
ת.ד 151 .באר שבע 84101
27/05/2014
דף מס'043 :

תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 40.04.0130סלעיה מגושי סלע טבעיים גודל אבן עד 0.5
מ"ק

מ"ר

65.00

 40.04.0140סלעיה מגושי סלע טבעיים גודל אבן מעל
 0.5מ"ק

מ"ר

124.00

 40.04.0150בד גאוטכני במשקל  400גר'/מ"ר

מ"ר

18.00

 40.04.0160ייצוב מדרונות בכוורות )בגובה  10ס"מ40 ,
תאים למ"ר( ומילוי באדמה מקומית

מ"ר

124.00

 40.04.0170ייצוב מדרונות כנ"ל ,אך מילוי בטון ב-15

מ"ר

154.00

תת פרק  40.05ריצוף משטחים  ,שבילים
ומדרגות
הערה :כל הבטונים ב  ,20 -אלא אם צוין
אחרת בגוף הסעיף
הערה :מחירי היחידה כוללים פלדת זיון
משטחים ושבילים מבטון מזוין ,כולל :חפירה
לעומק עד  50סמ ,הידוק שתית בכלי מכני,
מצע ב' מהודק כלי מכני ,יציקת בטון בעובי
עד  20סמ  +עיבויים ,גמר בשיפוע ,רשת
ברזל בקוטר  8מ"מ כל  20/20ס"מ במשטח,
 4מוטות אורך בקוטר  10ממ  +חישוקים
סגורים בקוטר  8ממ כל  20סמ בעבויים ...
ראה המשך בס' 40.05.0040
 40.05.0040המשך ס'  - 40.05.0030גמר פני משטח
מסורק או מוחלק ,שוליים בגמר מוחלק,
עיבוד תפרי התפשטות עם פסי אלומיניום,
תפרי דמה ,גמר בקו קשתי בהצטלבויות
וחיבורים ,התחברות למשטחים/שבילים
קיימים  -לפי מסמכי החוזה ,או הנחיות
המפקח

מ"ר

269.00

 40.05.0050תוספת מחיר למשטח הבטון הנ"ל עבור גמר
בטון סרוק

מ"ר

7.00

 40.05.0060מדרגות בטון חשוף ומוחלק ,על משטח
בטון משופע בעובי  15ס"מ ומשולשים
בחתך עד  40/16ס"מ ,כולל מצע מהודק

מטר

 40.05.0070מדרגות יצוקות באתר ,על משטח בטון
משופע בעובי  15ס"מ ומשולשים בחתך
 30/15ס"מ ,גמר רום ושלח גרנוליט עם
צרורות נחל ,כולל מצע מהודק

מטר
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תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 40.05.0080משטח או שביל גרנוליט )עם שיפועים( יצוק
באתר ,בעובי  10ס"מ לרבות שכבה תחתונה
בעובי  8ס"מ עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8
כל  20/20ס"מ ,יציקה עליונה בעובי  2ס"מ
מבטון מעורב בחלוקי נחל קטנים

מ"ר

287.00

 40.05.0090תוספת מחיר למשטחי גרנוליט עבור ביצוע
תפרים מפסי אלומיניום במידות  4/80מ"מ

מטר

13.00

 40.05.0100ריצוף באבנים משתלבות בעובי עד  8ס"מ
גמר צבעוני תוצרת אקרשטיין  ,מידות שונות.
כולל  :חפירה לעומק עד  50ס"מ ,הידוק
שתית בכלי מכני ,מצע ב' מהודק כלי מכני,
מצע חול בעובי  5ס"מ

מ"ר

 40.05.0110ריצוף באבנים משתלבות דגם אקרסטון בעובי
עד  8ס"מ גמר צבעוני תוצרת אקרשטיין ,
מידות שונות .כולל  :חפירה לעומק עד 50
ס"מ ,הידוק שתית בכלי מכני ,מצע ב' מהודק
כלי מכני ,מצע חול בעובי  5ס"מ

מ"ר

 40.05.0120חגורות בטון במידות  10/20ס"מ עם 4
מוטות פלדה מצולעים בקוטר  8מ"מ
וחישוקים  6מ"מ כל  20ס"מ לסיום ריצוף ,או
חגורות בחתך "משולש" במידות צלע 10
ס"מ סמויות ,לרבות עבודות עפר

מטר

36.00

 40.05.0130ריצוף אבן ריפ רפ

מ"ר

259.00

129.00

152.00

פרק  44גידור
תת פרק  44.01גדרות ומעקות תיל ורשת
 44.01.0010גדר תיל בגובה  1.80מ' מעל פני הקרקע
כולל :כפוף עליון חד שיפועי ,עמודים מברזל
זוית  45/45/5מ"מ כל  3.0מ' ,חיזוקים
פנימיים ופינתיים ,חוטי תיל דוקרני כל20
ס"מ 2 ,חוטים אלכסוניים ,יסודות וצביעה

מטר

 44.01.0020גדר תיל בגובה  2.50מ' מעל פני הקרקע
כולל :כפוף עליון חד שיפועי ,עמודים
פנימיים ופינתיים ,חוטי תיל דוקרני כל 30
ס"מ 2 ,תלתלים אורכיים מתיל דוקרני
יסודות וצביעה

מטר

בנארית פרו )04-9884344 (03.27.3

95.00

160.00

קובץ 2014 :הכנות 045/...
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27/05/2014
דף מס'045 :

תאור

סעיף

יחידה

 44.01.0030גדר רשת בגובה  1.20מ' כולל :מסגרות
מצנורות עגולים ,מגולוונים ,קוטר ",2
שרוולים לעיגון ורוזטות פח ,רשת מחוט
מגולוון  4מ"מ עם משבצת  50/50מ"מ ,עם
ציפוי  P.V.Cבגוון ירקרק ,עמודים כל  2מ'
ויסודות בטון

מטר

 44.01.0040גדר רשת בגובה  1.80מ' מעל פני הקרקע
כולל :כפוף עליון חד שיפועי ,עמודים מברזל
זוית  45/45/5מ"מ כל  3.0מ' ,רשת מחוט
מגולוון  3מ"מ עם משבצת  50/50מ"מ,
לגובה  1.50מ' 4 ,חוטי מתיחה ,חיזוקים
פנימיים ופינתיים ,יסודות וצביעה

מטר

 44.01.0050גדר רשת מגולוונת  50/50מ"מ ,בגובה 1.15
מ' מותקנת על קיר תומך או גדר אבן כולל:
עמודים מצנורות מגולוונים בקוטר " _1כל
 2 .0מ'.

מטר

מחיר יחידה

211.00

160.00

165.00

פרק  50משטחי בטון
תת פרק  50.01מישקים
 50.01.0010מישקים קונסטרוקטיביים )בהפסקת יציקה(,
כולל ברזל מייתד ,ניסור ברוחב  3מ"מ
ובעומק עד  25%מעומק הפלטה ,ניקוי
החריץ ע"י אויר דחוס ואיטום התפר בחומר
דו-רכיבי כגון אלסטוסיל

מטר

43.00

 50.01.0020כנ"ל ,אך מישק דמה ללא ברזל מייתד

מטר

32.00

 50.01.0030מישק הפרדה בין קירות ועמודים לבין
הרצפה ,ע"י קל-קר בעובי  1ס"מ ,שריפת
החלק העליון לעומק  1.5ס"מ ואיטום בחומר
דו-רכיבי כגון אלסטוסיל

מטר

37.00

תת פרק  50.02משטחים חסיני שחיקה
תוספת מחיר לרצפה/מרצף עבור שכבה
חסינת שחיקה מבוצעת בשיטת פיזור
והחדרה לתוך הבטון הטרי של המרצף/רצפה
)הנמדדת בנפרד(
 50.02.0020תערובת "קורודור  "0/4בכמות של 3
ק"ג/מ"ר בתוספת  2ק"ג צ.פ250 .

מ"ר

27.00

 50.02.0030תערובת "פלינטרון  ,"0/4בכמות של 4
ק"ג/מ"ר  2 +ק"ג צמנט צ.פ250 .

מ"ר

24.00
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תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

פרק  51סלילת כבישים ורחבות
תת פרק  51.03מצעים ותשתיות
 51.03.0010מילוי מצע א'  ,כולל פיזור בשכבות של 20
ס"מ )הידוק נמדד בנפרד(

מ"ק

112.00

 51.03.0020מילוי אגו"מ סוג א' ,כולל פיזור בשכבות של
 20ס"מ )הידוק נמדד בנפרד(

מ"ק

130.00

 51.03.0030הידוק מבוקר של מילוי מצע או אגו"מ מכל
סוג בשכבות של  20ס"מ ,לצפיפות של
) AASHTO .Mod 100%המילוי נמדד
בנפרד(

מ"ק

20.00

תת פרק  51.04עבודות אספלט
תיקוני אספלט הכולל ניקוי ,טאטוא ,ריסוס
ביטומן  10-MSבכמות של  1.0ק"ג/מ"ר
ויישום שכבת בטון אספלט בעובי לפי קיים
 51.04.0020ברצועות ברוחב עד  10ס"מ

מטר

42.00

 51.04.0030בשטחים/רצועות עד  1.0מ"ר

י ח'

79.00

 51.04.0040בשטחים מעל  1.0מ"ר

מ"ר

79.00

תת פרק  51.07עבודות שונות
אבני שפה
 51.07.0020אבן שפה כבישית מבטון טרום במידות
 17/25/100ס"מ

מטר

 51.07.0030אבן שפה כבישית מבטון טרום במידות
 15/30/100ס"מ ,דגם חיפאית

מטר

90.00

 51.07.0040אבן שפה לאי תנועה במידות 23/23/100
ס"מ

מטר

101.00

 51.07.0050אבן שפה לכניסת רכב במידות 45/45/18
ס"מ

מטר

147.00

96.00

אבני גן
 51.07.0070אבני גן טרומיות במידות  10/15/100ס"מ

מטר

79.00

 51.07.0080אבן גן מעוגלת במידות  10/20/100ס"מ

מטר

79.00
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תאור

סעיף

יחידה

מחיר יחידה

 51.07.0090אבן גן שיפועית קטומה במידות 20/30/50
ס"מ

מטר

89.00

 51.07.0100אבן גן שיפועית מעוגלת במידות 30/30/30
ס"מ

מטר

165.00

 51.07.0110אבן גן "דרומית" במידות  15/30/50ס"מ

מטר

147.00

 51.07.0120תוספת מחיר לאבן גן בגוון צבעוני )מלבד
אפור(

מטר

8.00

 51.07.0130התקנה אבן שפה מיציקת ברזל לתא
מי גשם

י ח'

451.00

תת פרק  51.08פיתוח
 51.08.0010התקנה /תיקון תמרור בגובה עד  1.5מטר

קומפ'

342.00

 51.08.0020התקנת /תיקון תמרור בגובה מ 1.5-מטר
ועד  3מטר

קומפ'

377.00

 51.08.0030התאמת גובה תאים ושוחות

י ח'

413.00

פרק  69תחזוקת מבנים ומערכות
תת פרק  69.02פינוי פסולת של אחרים
 69.02.0010הבאה ופינוי מכולה עם פסולת בניין  .נפח
המכולה עד  10מ"ק

י ח'

680.00

 69.02.0020איסוף פסולת מפוזרת למכולה בנפח עד 10
מ"ק )לא כולל הבאה ופינוי המכולה(.

י ח'

939.00

 69.02.0030איסוף פסולת כבדה למכולה בנפח עד 10
מ"ק באמצעות מנוף מכני ואיסוף ידני) ,לא
כולל הבאה ופינוי המכולה(.

י ח'

הנחה כללית למחירון הנ"ל __________%
_______________________________
____________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
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