חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 1

אומדן קומה

תאור

סעיף

כמות

יח'

מחיר

סה"כ

 01שיפוץ מבנה
 01.02עבודות בטון יצוק באתר
 01.02.002חגורות
01.02.002.0010

חגורות בטון ב) 30-שקיעה " ,5חשיפה (2-4
יצוקות על מחיצות לרבות מעל הפתחים

מ"ק

0.20

____

____

סה"כ לחגורות

01.02.009
01.02.009.0010

פלדת זיון
מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים
והאורכים לזיון הבטון

טון

0.10

____

____

סה"כ לפלדת זיון
סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

 01.04עבודות בנייה
 01.04.001בנייה בבלוקי בטון
01.04.001.0010

השלמת בניה בלוקי בטון בעובי  10ס"מ
לאחר פירוקים במידות כלשהן ,לרבות
תגמירים משני הצדדים

מ"ר

30.00

____

____

01.04.001.0020

הקטנת פתחים )לאחר פירוק תריס/רפפות
מעל דלת( בקירות בעובי  10-20ס"מ ושטח
כ 0.5-מ"ר ,לרבות התאמת לתריס חדש ,כל
התיקון הנדרש ,מוכן לצביעה.

קומפ

28.00

____

____

סה"כ לבנייה בבלוקי בטון
סה"כ לעבודות בנייה

 01.06נגרות אומן ומסגרות פלדה
01.06.001
01.06.001.0010

דלתות עץ
דלת לבודה אטומה עם מילוי פלקסבורד ,חד
כנפית לפתיחה צירית ,דגם "יוניק קלאסיק"
דוגמת "פנדור" או ש"ע ,לפי ת"י  ,23גוון
אגוז/אלון/לבן ,מעטפת הדלת פורמייקהדו
צדדית בעובי  1.5מ"מ עם קנט גושני בצידי
הדלת וקנט פולימרי בתחתית הדלת ,משקוף
מפולימר קשיח  C.P.Wמצופה למינטו דגם
"אקסקלוסיב" או ש"ע עם פס אטימה מסביב
למשקוף ומנעול מגנט ,במידות סטנדרט 70-
 80/205ס"מ
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1.00

____

____

חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 2

אומדן קומה

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.06.001.0020

 C.P.דלת לבודה אטומה ,חד-אגפית עם
מילוי פלקסבורד ,הזזה על הקיר ,דגם
"למינטו" דוגמת "פנדור" או ש"ע ,לפי ת"י
 ,23גוון אגוז/שרי/וונגה ,משקוף מפולימר
קשיח Wמצופה למינטו דגם "אקסקלוסיב" או
ש"ע ומנעול הזזה ,במידות סטנדרט 70-
 90/205ס"מ

יח'

24.00

____

____

01.06.001.0030

מזוזה כשרה לרבות קלף כדוגמת הקיים
בקומה המשופצת

יח'

25.00

____

____

סה"כ לדלתות עץ

 01.06.003דלתות פלדה ומשקופי פח
01.06.003.0010

דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון
בעובי  1.25מ"מ או  1.5מ"מ לרבות משקוף
צבוע ,סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור,
מורכבות בנישה בנויה .המחיר הינו לדלתות
)חד או דו כנפיות(

מ"ר

10.00

____

____

סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח
סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

01.07

פרק  - 07מתקני תברואה

 01.07.001תת פרק  - 01כלים סניטריים
01.07.001.0010

קערת רחצה מחרס לבן תוצרת "חרסה" סוג א
דגם "נורית" )גדול ,מס' קטלוג  ,(109או ש"ע
מאושר ,כולל חיזוקים ,כולל כל האביזרים
הדרושים.

יח'

25.00

____

____

01.07.001.0020

ברז שופך " 1/2אורך  10ס"מ ,תוצרת
" , "GROHEאו ש"ע מאושר ,כולל חסחם.

יח'

25.00

____

____

01.07.001.0030

ברז  T "2?1לקערה רחצה ,כולל חיבור
למאריכים ,חומרי העזר הדרושים ,חיזוקים,
תוצרת "חמת" או ש"ע מאושר.

יח'

25.00

____

____

סה"כ לתת פרק  - 01כלים סניטריים

 01.07.002תת פרק  - 02צנורות אספקה ,ברזים
ואביזרים
01.07.002.0010

צנורות פוליפרופילן רנדום " PP-Rפולירול"
תוצרת "חוליות" עבור מים קרים וחמים ,
מחוברים באביזרי ריתוך ,כולל כל האביזרים
הדרושים ,חיזוקים,זויות מיוחדות להרכבת
הברזים,קוטר  63מ"מ .או ש"ע מאושר
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חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 3

אומדן קומה

תאור

סעיף

כמות

יח'

מחיר

סה"כ

01.07.002.0020

צנורות אלומיניום עם צפוי פלסטי פנימי
וחיצוני ,תוצרת "מצרפלס"  S.P.מחוברים
באביזרי לחי צ ה ,כולל כל האביזרים
הדרושים ,חיזוקים ,זויות מיוחדות להרכבת
הברזים,קוטר  25/20מ"מ.

מ'

60.00

____

____

01.07.002.0030

צנורות אלומיניום עם צפוי פלסטי פנימי
וחיצוני ,תוצרת "מצרפלס"  S.P.מחוברים
באביזרי לחי צ ה ,כולל כל האביזרים
הדרושים ,חיזוקים ,זויות מיוחדות להרכבת
הברזים,קוטר  32/25מ"מ.

מ'

70.00

____

____

01.07.002.0040

ברז כדורי כדוגמה "שגיב" ,מחובר בהברגה,
קוטר " 1?2כולל רקורד.

יח'

3.00

____

____

01.07.002.0050

ברז כדורי כדוגמה "שגיב" ,מחובר בהברגה,
קוטר " ,3?4כולל רקורד.

יח'

12.00

____

____

01.07.002.0060

ברז כדורי כדוגמה "שגיב" ,מחובר בהברגה,
קוטר " ,2כולל רקורד.

יח'

2.00

____

____

01.07.002.0070

חיבור " 2לקו מים קיים כולל כול אביזרים
וחיבורים הנדרשים

יח'

1.00

____

____

סה"כ לתת פרק  - 02צנורות אספקה ,ברזים
ואביזרים

 01.07.003תת פרק  - 03מערכת דלוחין ושופכים
01.07.003.0010

צנורות למי דלוחין וניקוז מ"א עשוים מ-
 ,HDPEקוטר עד  63מ"מ ,כולל חיבור
ליחידה מ"א או מזגן ,כולל אביזר מיוחד
מחובר בהברגה לניקוז היחידה ,כוללחיבור
לסיפון ומחסום רצפה ,כולל כל החיזוקים,
שרוולים ,האביזרים וחומרים הדרושים.

מ'

95.00

____

____

01.07.003.0020

חיבור צנור דלוחין" 2חדש לקולטן קיים כולל
כול אביזרים וחיבורים הנדרשים

יח'

25.00

____

____

01.07.003.0030

שרוולים בקיר בטון פ'.ו'.ס', .קורה או תקרה
בזמן היציקה עבור מעבר צנורות מים ,קוטר
השרוול "3"-4

יח'

10.00

____

____

סה"כ לתת פרק  - 03מערכת דלוחין
ושופכים
סה"כ לפרק  - 07מתקני תברואה

01.08

מתקני חשמל

 01.08.001נקודות מאור
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חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 4

אומדן קומה

סעיף

תאור

יח'

01.08.001.0010

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות
צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה ,כבלי
נחושת  N2XY/FRו/או מוליכי נחושת עם
בידוד  P.V.Cבחתך  1.5ממ"ר מהלוח עד
היציאהמהתקרה או הקיר ועד המפסקים,
מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או
חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או
משוריין ,דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה"
או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת
חרום ,אם נדרש ,לרבות וו תליה

נק'

כמות
250.00

מחיר
____

סה"כ
____

סה"כ לנקודות מאור

01.08.002

נקודות בתי תקע

01.08.002.0010

נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי
נחושת  N2XY/FRו/או מוליכי נחושת עם
בידוד  P.V.Cבחתך  3X1.5ממ"ר ,מושחלים
בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה ,מהלוח
עד בית התקע וכן בית תקע  16אמפר,
דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע,
מותקן תה"ט ,הכל מושלם לרבות מתאמים

נק'

106.00

____

____

01.08.002.0070

תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או
מוליכים  2.5ממ"ר

יח'

106.00

____

____

01.08.002.0080

תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים

יח'

32.00

____

____

סה"כ לנקודות בתי תקע

 01.08.003נקודות שונות
01.08.003.0120

נקודה למזגן עם מגען ,עם השהייה בהפעלה,
לרבות לחצני הפעלה/הפסקה עם השהיה
בהפעלה ,כבלי נחושת  N2XY/FRו/או
במוליכים  3X2.5ממ"ר בצנרת  20מ"מ קוטר
תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע
למזגן ,דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או
ש"ע

נק'

24.00

____

____

01.08.003.0490

נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש ,לרבות
צנרת וכבל  2.5X3ממ"ר ,מפסק זרם דו
קוטבי עם נורת סימון ,דוגמת "גוויס" או ש"ע

נק'

1.00

____

____

01.08.003.0495

נקודה ללחצן הפסקת חרום פלסטי לרבות
צנרת ומוליכים או כבלים  1.5X3ממ"ר
ואביזר עם זכוכית לשבירה

נק'

2.00

____

____
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חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 5

אומדן קומה

תאור

סעיף

כמות

יח'

מחיר

סה"כ

01.08.003.0500

נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר
כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה ,לרבות
כבל טלפון  3זוגות לפחות מושחל ומחובר
קומפלט ,הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד
הנקודהוכן אביזר סיום לפי דרישות "בזק",
דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע,
הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

נק'

2.00

____

____

01.08.003.0700

נקודת הכנה למערכת מתח נמוך )אינטרקום,
מחשב ,רמקולים וכדו'( עשויה צנרת בקוטר
כנדרש עם חוט משיכה ,קופסאות הסתעפות
ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או
חשיפה,לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות
המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי
מחוזק בברגים לתיבת היציאה

נק'

10.00

____

____

סה"כ לנקודות שונות

 01.08.007בדיקות בודק מוסמך וסריקות
תרמוגרפיות
01.08.007.0020

בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 250X3
אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור
הבדיקה ,הגשת תוכניות וסיוע לבודק
בעריכת המדידות

קומפ

1.00

____

____

סה"כ לבדיקות בודק מוסמך וסריקות
תרמוגרפיות

 01.08.023תעלות כבלים
01.08.023.0004

תעלות ברוחב  200מ"מ ובעומק  100מ"מ,
מפח מגולוון או צבוע )עובי הפח  1.5מ"מ(,
קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה,
לרבות מכסה וחיזוקי ברזל ,קשתות,
זוויות,הסתעפויות ,תמיכות ,מתלים,
מחברים ומהדקי הארקה

מ'

20.00

____

____

01.08.023.0100

תעלות ברוחב  100מ"מ ובעומק  85מ"מ,
מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל,
מתלים ,קשתות ,זוויות ומחברים ,כדוגמת
"ארכה" או ש"ע

מ'

50.00

____

____

סה"כ לתעלות כבלים

 XLPE) N2XY) 01.08.031כבלי נחושת
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חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 6

אומדן קומה

סעיף

תאור

יח'

01.08.031.0200

כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך
 5X10ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על
סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות ,כדוגמת "ארכה"
או ש"ע

מ'

כמות
50.00

מחיר
____

סה"כ
____

סה"כ ל) XLPE) N2XYכבלי נחושת

01.08.034
01.08.034.0060

מוליכי נחושת מבודדים
מוליכי נחושת מבודדים בחתך  16ממ"ר עם
בידוד  P.V.Cמושחלים בצינורות או מונחים
בתעלות ,לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

50.00

____

____

סה"כ למוליכי נחושת מבודדים

01.08.035
01.08.035.0009

מוליכי נחושת גלויים
מוליכי נחושת גלויים בחתך  10ממ"ר,
טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על
סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

50.00

____

____

סה"כ למוליכי נחושת גלויים

01.08.036
01.08.036.0040

מופות
מופה מתכווצת לכבל עד  5X16ממ"ר מוגנת
מים

יח'

1.00

____

____

סה"כ למופות

 01.08.038כבלי טלפון
01.08.038.0320

כבלי התקנה פנימיים לטלפון )בתוך המבנה(
רב-גידיים בעלי  4זוגות בהתאם לדרישות
"בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים
לרבות חיבור בשני הקצוות ,כדוגמת
"ארכה"או ש"ע

מ'

50.00

____

____

סה"כ לכבלי טלפון

 01.08.040הארקות והגנות אחרות
01.08.040.0035

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת
במידות  400x40x4מ"מ

יח'

1.00

____

____

01.08.040.0050

נקודת הארקה במוליך נחושת  16ממ"ר מפס
השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי ,או
לצנרת מים ,לרבות צנרת מגן ושלה תקנית

נק'

2.00

____

____
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חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 7

אומדן קומה

סעיף
01.08.040.0955

תאור

יח'

נקודת הארקה לתקרה אקוסטית בחוט 10
ממ"ר כולל גישור בין השדות.

קומפ

כמות
10.00

מחיר
____

סה"כ
____

סה"כ להארקות והגנות אחרות

 C.I 01.08.061מבנה ללוחות חשמל ותיבות
01.08.061.0134

מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים
וצבועים ,לרבות דלת ,פלטת הרכבה ,פנלים,
פסי צבירה ,מהדקים ,חווט ,שילוט,
מבודדים ,בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת
הלו 3X100Aח קומפלט עד

מ"ר

3.50

____

____

סה"כ ל C.Iמבנה ללוחות חשמל ותיבות

01.08.062

 Cמא"זים אופיין

01.08.062.0060

מא"ז אופיין  Cלזרם נומינלי  10-32אמפר חד
קוטבי ,כושר ניתוק  10קילואמפר

יח'

45.00

____

____

01.08.062.0260

מא"ז אופיין  Cלזרם נומינלי  40אמפר תלת
קוטבי ,כושר ניתוק  10קילואמפר

יח'

7.00

____

____

סה"כ ל Cמא"זים אופיין

 01.08.063מאמ"תים
01.08.063.0065

מאמ"תים עד  3X63אמפר כושר ניתוק 36
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת
לכיוון )לרבות ידית רגילה(

יח'

2.00

____

____

01.08.063.0066

מאמ"תים עד  3X100אמפר כושר ניתוק 36
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת
לכיוון )לרבות ידית רגילה(

יח'

2.00

____

____

01.08.063.0600

 A3X630או סליל סגירה למאמ"ת עד TC
סליל הפסקה

יח'

2.00

____

____

סה"כ למאמ"תים

 01.08.066ממסרים ומגענים
01.08.066.0070

ממסר צעד ארבע קוטבי  ,16Aדוגמת גוויס
או ש"ע

יח'

24.00

____

____

01.08.066.0230

ממסר פחת  4X40אמפר רגישות 30
מיליאמפר דגם  Aתוצרת " "HAGERהמשווק
ע"י חב' "מולכו" או גוויס המשווק ע"י "ארכה"
או ש"ע

יח'

7.00

____

____

01.08.066.0518

מפסק שעון דיגיטלי יומי/שבועי

יח'

8.00

____

____
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חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 8

אומדן קומה

סעיף
01.08.066.0601

תאור

יח'

 AC3מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25
אמפר

יח'

כמות
10.00

מחיר
____

סה"כ
____

סה"כ לממסרים ומגענים

 01.08.069שנאים ,קבלים ,אביזרי פיקוד ובקרה
ומכשירי מדידה
01.08.069.0380

 B4 556 - ISOממסר התראה למערכת גילוי
אש עם  4יציאות דוגמת מצג בקרה

יח'

1.00

____

____

01.08.069.0480

לחצן הפסקה ננעל

יח'

1.00

____

____

01.08.069.0710

מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד

יח'

6.00

____

____

סה"כ לשנאים ,קבלים ,אביזרי פיקוד ובקרה
ומכשירי מדידה

 01.08.070לוחות חשמל
01.08.070.0601

מפסק בורר  3מצבים כולל מצב 0

יח'

30.00

____

____

01.08.070.0631

שילוט זוהר " זהירות רכזת מוזנת ישירות "

יח'

1.00

____

____

01.08.070.0641

 HAGER EPN050ממסר הפעלה כללי
"דיודה" כדוגמת

יח'

24.00

____

____

סה"כ ללוחות חשמל

 01.08.073אביזרים
01.08.073.0015

שקע טלפון "בזק"

יח'

1.00

____

____

01.08.073.0060

לחצן מואר דגם " "SYSTEMתוצרת "גוויס"
או ש"ע לרבות מכסה ומתאם

יח'

24.00

____

____

01.08.073.0220

מפסק זרם פקט  3X16אמפר בתיבה מוגנת
מים תוצרת "גוויס" או ש"ע

יח'

24.00

____

____

סה"כ לאביזרים

01.08.081

גופי תאורה ותאורת לד

01.08.081.0021

הספקה בלבד של גוף תאורה מסוג  LEDצ.
תקרה  54W 30X1.20 4000Kשטוחי על
הטיח לבן דוגמאת אור עד

יח'

24.00

____

____

01.08.081.0022

הספקה בלבד של ג"ת לד צמוד תקרה מלבני
 4000K 36Wשטוחי על הטיח דוגמאת אור
עד

יח'

24.00

____

____
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חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 9

אומדן קומה

סעיף

תאור

כמות

יח'

מחיר

סה"כ

01.08.081.0023

הספקה בלבד של ג"ת  LED PANELמרובע
שקוע תקרה  18W 4000Kד .סקיני דוגמאת
אור עד

יח'

24.00

____

____

01.08.081.0024

הספקה בלבד של גוף תאורה שקוע שטוחי
דונאטס קוטר  4000K 28W 30לבן דוגמאת
אור עד

יח'

10.00

____

____

01.08.081.0025

הספקה בלבד של גוף תאורה LED PANEL
עגול שקוע תקרה  4000K 5Wקליק 3
דוגמאת אור עד

יח'

80.00

____

____

01.08.081.0026

 NISKO 3חד תכליתי כולל מע' בדיקה
עצמית ,בעל תו תקן ישראלי - .2.22 20
דוגמאת Wהספקה בלבד של גוף תאורת
כפתור חירום

יח'

18.00

____

____

01.08.081.0027

הספקה בלבד של גוף תאורת שלט יציאה לד
תלוי/תקרה/קיר  4015כולל כיתוב לפי הצורך
בעל תו תקן ישראלי  .2.22 20דוגמאת אור
עד

יח'

4.00

____

____

01.08.081.0028

הספקה בלבד של ג"ת מסוג פס SMD 2835
 60לדים  CRI 80 24V 1600 LMגוון CW
דוגמאת אור עד

מ'

56.00

____

____

01.08.081.0029

חיתוך פס  SMDלמידות  4מטר

יח'

14.00

____

____

01.08.081.0030

 SMDתוספת  0.5מטר כבל הזנה לפס

יח'

28.00

____

____

01.08.081.0031

 60W 24V SMDהספקה בלבד של ספק כח
לפס

יח'

14.00

____

____

01.08.081.0040

הספקה בלבד של ג"ת  LED PANELמרובע
שקוע תקרה  18W 4000Kד .סקיני דוגמאת
אור עד

יח'

16.00

____

____

01.08.081.0050

הספקה בלבד של גוף תאורה שקוע שטוחי
דונאטס קוטר  4000K 28W 30לבן דוגמאת
אור עד

יח'

4.00

____

____

01.08.081.0060

הספקה בלבד של גוף תאורה LED PANEL
עגול שקוע תקרה  4000K 5Wקליק 3
דוגמאת אור עד

יח'

32.00

____

____

סה"כ לגופי תאורה ותאורת לד

01.08.082
01.08.082.0070

נקודות ושונות
התקנה מושלמת של גוף תאורה שסופק
בסעיף אחר

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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250.00

____

____

חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 10

אומדן קומה

סעיף

תאור

כמות

יח'

מחיר

סה"כ

01.08.082.0170

 CLASS A 4ממ"ר מוגן אש ,החיווט ייתבצע
אך ורק בהתאם לשיטת חיווט X0.8נקודה
לגלאי עשן \ אביזר גילוי אש בצינור  16מ"מ
וכבל מוצלב

נק'

35.00

____

____

01.08.082.0310

תשלום קבוע וחד-פעמי בגין תאום מערכת
רמיקולים/כריזה עם ספק/קבלן המערכת.

קומפ

1.00

____

____

01.08.082.0320

תשלום קבוע וחד-פעמי בגין תאום מערכת
גלוי עשן/כבוי שריפות עם ספק/קבלן
המערכת.

קומפ

1.00

____

____

01.08.082.0330

הכנת תוכנית "מצב קיים" של המערכת
המבוצעת ,כולל הכנת תוכנית המבנה ע"י
מודד רשום ומוסמך )מחיר הסעיף כולל
התשלום למודד(.

קומפ

1.00

____

____

סה"כ לנקודות ושונות
סה"כ למתקני חשמל

 01.09עבודות טיח
 01.09.001טיח פנים
01.09.001.0010

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על
שטחים מישוריים ,לרבות עיבוד מקצועות
)פינות( וזוויתנים

מ"ר

60.00

____

____

סה"כ לטיח פנים
סה"כ לעבודות טיח

 01.10עבודות ריצוף וחיפוי
 01.10.003ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה
01.10.003.0010

ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות
 33/33ס"מ 45/45 ,ס"מ 50/50 ,ס"מ60/60 ,
ס"מ ,מחיר יסוד  60ש"ח/מ"ר

מ"ר

670.00

____

____

01.10.003.0020

תוספת מחיר לסעיף כנ"ל עבור פסים "דקור",
הפרדה צבעוני ברוחב כ 10-ס"מ ,הכל עפ"י
פרט עקרוני לעיבוד פסים ו/או ציור הריצוף.

מ'

220.00

____

____

01.10.003.0030

תוספת מחיר לסעיף כנ"ל עבור פסי "דקור",
הפרדה צבעוני ברוחב כ 10-ס"מ ,הכל עפ"י
פרט עקרוני לעיבוד חיפוי קירות.

מ'

540.00

____

____
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חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 11

אומדן קומה

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

01.10.003.0040

תוספת מחיר לסעיף כנ"ל עבור פסי "דקור",
הפרדה צבעוני ברוחב כ 5-ס"מ ,הכל עפ"י
פרט עקרוני לעיבוד חיפוי קירות.

מ'

160.00

____

____

01.10.003.0050

תוספת מחיר לסעיף כנ"ל עבור חיפוי דקור
במידות  1.20/0.60מטר ,הכל עפ"י פרט
עקרוני לעיבוד חיפוי קירות.

יח'

24.00

____

____

01.10.003.0060

שיפולים לריצוף הנ"ל ,בגובה  7,10ס"מ

מ'

210.00

____

____

01.10.003.0070

סף אלומיניום קטום לגישור הפרשי גבהים
כדוגמת הקיים בקומה המשופצת

מ'

10.00

____

____

סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

 01.10.005חיפוי קירות
01.10.005.0010

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט
פורצלן/קרמיקה במידות  20-25/50-60ס"מ
או  20-25/40ס"מ ,מחיר יסוד  60ש"ח/מ"ר

מ"ר

705.00

____

____

סה"כ לחיפוי קירות

 01.10.009תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי
01.10.009.0010

פינות גמר מאלומיניום לקרמיקה בעובי 6
מ"מ

מ'

50.00

____

____

סה"כ לתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי
סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

 01.11עבודות צביעה
 01.11.001צבע פנים
01.11.001.0010

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או
גבס במריחה או בהתזה ,לרבות שכבת יסוד
"טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות
"סופרקריל" או ש"ע

מ"ר

300.00

____

____

01.11.001.0020

חידוש צבע ע"ג שטחי פנים לרבות תיקוני
טיח

מ"ר

2,000.00

____

____

סה"כ לצבע פנים
סה"כ לעבודות צביעה

 01.12עבודות אלומיניום
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חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 12

אומדן קומה

סעיף

01.12.002
01.12.002.0010

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

חלון נגרר אגף על אגף )הזזה( של 3
אגפים ושל  4אגפים
חלון נגרר אגף על אגף של  3אגפים ב3-
מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל  7000או
ש"ע ,בשטח מעל  1.0מ"ר ועד  2.0מ"ר

מ"ר

51.00

____

____

סה"כ לחלון נגרר אגף על אגף )הזזה( של 3
אגפים ושל  4אגפים

01.12.003
01.12.003.0010

חלון נגרר לתוך כיס
חלון נגרר אגף על אגף לתוך כיס
מאולגן/צבוע כדוגמת קליל  7000או ש"ע
לרבות מסילה לתריס )לא כולל תריס( ,בשטח
מעל  1.0מ"ר ועד  2.0מ"ר

מ"ר

36.00

____

____

סה"כ לחלון נגרר לתוך כיס

01.12.006
01.12.006.0010

חלון קיפ וחלון קבוע
חלון קבוע כדוגמת קליל  4500או ש"ע,
בשטח מעל  1.0מ"ר ועד  2.0מ"ר

מ"ר

15.00

____

____

סה"כ לחלון קיפ וחלון קבוע

01.12.007
01.12.007.0010

תריסים
תריס עם רפפות מפח אלומיניום שחול
)משוך( אגף אחד תלוי על צירי צד ,בשטח
מעל  0.6מ"ר ועד  1.2מ"ר

מ"ר

36.00

____

____

סה"כ לתריסים

 01.12.008תריסים )רפפות( וחלונות גג לשחרור עשן
01.12.008.0010

תריס )רפפה( קבוע לשחרור עשן ואיוורור
דגם " "GMאו ש"ע ,עשוי משלבי אלומיניום
בעובי  2.0מ"מ ,לרבות מסגרת וצבע לבן
בתנור .המחיר הינו לתריס בשטח עד 1.0
מ"ר

יח'

סה"כ לתריסים )רפפות( וחלונות גג לשחרור
עשן

 01.12.009סורגים ,פרגולות וכבש )רמפה(
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24.00

____
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חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 13

אומדן קומה

סעיף

תאור

יח'

01.12.009.0010

סורג קבוע ישר מאלומיניום עם בטן דגם
"בלוקר" דוגמת "טרלידור" או ש"ע עשוי
מפרופיל מרובע  12/16מ"מ עם קישורי  Xאו
איקס כפול או פרח ,לרבות מסילה עליונה
ותחתונה מפרופיל  22/45מ"מ

מ"ר

כמות
30.00

מחיר
____

סה"כ
____

סה"כ לסורגים ,פרגולות וכבש )רמפה(
סה"כ לעבודות אלומיניום

01.14
01.14.003
01.14.003.0010

עבודות אבן
עבודות מיוחדות בקירות אבן
אדני חלונות בשיש )אבן( או ש"ע כדוגמת
הקיים ,הכל עד גמר מושלם.

מ'

70.00

____

____

סה"כ לעבודות מיוחדות בקירות אבן
סה"כ לעבודות אבן

 01.22רכיבים מתועשים בבניין
 01.22.002תקרות אלומיניום ופח מגולוון
01.22.002.0010

תקרת מגשי אלומיניום מחוררים ברוחב ,40
 30ס"מ ובעובי  0.75מ"מ ,לרבות פרופילים
נושאים ואלמנטי התליה )בגובה עד  1.0מ'(,
עד לביצוע מושלם של העבודה ופרופילזוויתן
בעובי  1.2מ"מ ליד הקירות

מ"ר

45.00

____

____

סה"כ לתקרות אלומיניום ופח מגולוון

01.22.005
01.22.005.0010

תקרות גבס ופתחי שירות
מ"ר

תקרה מלוחות גבס בעובי  12.7מ"מ
וקונסטרוקציה )בגובה עד  1.0מ' (

180.00

____

____

סה"כ לתקרות גבס ופתחי שירות

 01.22.006סגירות אנכיות ואופקיות מגבס
01.22.006.0009

סגירה אנכית )סינר( מלוחות גבס בעובי 12.7
מ"מ בגובה עד  50ס"מ צד אחד בלבד ,בין
שתי תקרות גבס במפלסים שונים ,לרבות
קונסטרוקציה )בגובה עד  1.0מ' ( הכל
עדגמר מושלם מוכן לצביעה
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אתר דקל www.dekel.co.il

מ'

מספר פנימי17595 :

10.00

____

____

חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 14

אומדן קומה

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.22.006.0016

סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי
 12.7מ"מ בין מפלסים שונים ,ברוחב פרוס
עד  20ס"מ ,בהיקפי תקרות אקוסטיות,
לרבות קונסטרוקציה )בגובה עד  1.0מ'( הכל
עד גמר מושלם מוכן לצביעה )המדידה
בפריסה במ"ר(

מ"ר

15.00

____

____

01.22.006.0017

סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי
 12.7מ"מ בין מפלסים שונים ,ברוחב פרוס
מעל  20ס"מ עד  40ס"מ ,בהיקפי תקרות
אקוסטיות ,לרבות קונסטרוקציה )בגובה עד
 1.0מ'( הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה
)המדידה בפריסה במ"ר(

מ"ר

25.00

____

____

01.22.006.0018

סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי
 12.7מ"מ בין מפלסים שונים ,ברוחב פרוס
מעל  40ס"מ עד  60ס"מ ,בהיקפי תקרות
אקוסטיות ,לרבות קונסטרוקציה )בגובה עד
 1.0מ'( הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה
)המדידה בפריסה במ"ר(

מ"ר

40.00

____

____

01.22.006.0020

סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי
 12.7מ"מ ,ברוחב פרוס מעל  100ס"מ,
בהיקפי תקרות אקוסטיות ,לרבות
קונסטרוקציה )בגובה עד  1.0מ'( הכל עד
גמר מושלם מוכן לצביעה )המדידה בפריסה
במ"ר(

מ"ר

30.00

____

____

01.22.006.0021

תוספת מחיר לסעיף הנ"ל עבור פרט
דקורטיבי אופקי מלוחות גבס מנותק ,במפלס
תחתון ,הכל עפ"י פרט קיים בקומה
המשופצת

מ"ר

30.00

____

____

סה"כ לסגירות אנכיות ואופקיות מגבס

01.22.008
01.22.008.0010

תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס
תוספת לתקרות אקוסטיות עבור פרופילי גמר
" "Zמאלומיניום ,בעובי  1.2מ"מ

מ'

סה"כ לתוספות לתקרות אקוסטיות וקירות
גבס
סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

 01.24הריסות ופירוקים
 01.24.002הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי17595 :

310.00

____

____

חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 15

אומדן קומה

סעיף

תאור

יח'

01.24.002.0010

הריסת מחיצות בנויות ומטויחות ו/או
מחופות בקרמיקה ,בעובי  7ס"מ או  10ס"מ,
לרבות חיתוך הזיון

מ"ר

כמות
30.00

מחיר
____

סה"כ
____

סה"כ להריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון

 01.24.004פירוק ריצוף
01.24.004.0010

פירוק ריצוף קיים

מ"ר

665.00

____

____

01.24.004.0020

פירוק שיפולי ריצוף קיימים

מ'

675.00

____

____

סה"כ לפירוק ריצוף

 01.24.005פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח
01.24.005.0010

סיתות והסרת טיח פנים קיים על שטחים
מישוריים עד פני הבלוק

מ"ר

705.00

____

____

סה"כ לפירוק חיפוי קירות וסיתות טיח

 01.24.006פירוק דלתות וחלונות
01.24.006.0010

פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן

יח'

26.00

____

____

01.24.006.0020

פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם  -בשטח
עד  2מ"ר

יח'

36.00

____

____

01.24.006.0030

פירוק חלונות מאלומיניום ומשקופיהם -
בשטח מעל  2מ"ר ועד  5מ"ר

יח'

10.00

____

____

01.24.006.0040

פירוק ארגז תריס במידות  35/100ס"מ

יח'

28.00

____

____

סה"כ לפירוק דלתות וחלונות
סה"כ להריסות ופירוקים

01.30

ריהוט וציוד מורכב בבנין

 01.30.003אביזרים במקלחת ובשירותים
01.30.003.0010

מתקן לסבון נוזלי מפלסטיק דגם "סנו" או
ש"ע תלוי על הקיר ,נפח  350סמ"ק

יח'

24.00

____

____

01.30.003.0020

פח היגייני לנפח  8ליטר מפלסטיק ABS
קשיח עם ראש שובך ,דגם ""PM 579W
דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

יח'

24.00

____

____

01.30.003.0030

מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" )גודל
תקני-מידות  45/90ס"מ( ,לפי תקן ישראלי
 1918חלק 3

יח'

24.00

____

____

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי17595 :

חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 16

אומדן קומה

תאור

סעיף

כמות

יח'

מחיר

סה"כ

סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים
סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

01.34
01.34.012

מערכות גילוי וכיבוי אש
אביזרים לרכזת ממוענת

01.34.012.0020

גלאי עשן אופטי )למערכת
 - ADDRESSABLEממוענת(

יח'

12.00

____

____

01.34.012.0050

לחצן אזעקה למערכת ממוענת

יח'

1.00

____

____

01.34.012.0060

רכזת גילוי ממוחשבת ,ממוענת ,קיבולת 250
כתובות

יח'

1.00

____

____

01.34.012.0070

צופר אזעקה להתקנה פנימית

יח'

3.00

____

____

01.34.012.0300

מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת

יח'

2.00

____

____

סה"כ לאביזרים לרכזת ממוענת

01.34.013
01.34.013.0010

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש
חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען
עם מצבר

יח'

1.00

____

____

סה"כ לחייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי
אש

 01.34.022מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון
כבאים ומערכת גילוי
01.34.022.0010

עמדת כריזה ראשית משולבת במרכז הבקרה
הכוללת מחולל הודעות דיגיטאלי להעברת
 10הודעות אוטומטיות לפחות כולל מיקרופון
פנימי מאושר  ULומת"י

יח'

1.00

____

____

01.34.022.0020

 UL-1220לפחות מותאם להתקנה בתוך
מארז )המארז כלול במחיר הספק( לפי תקן
 W100מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של

יח'

1.00

____

____

01.34.022.0030

יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה
ל 24 -אזורים לפחות ,לרבות מיקרופון
מקומי ,מותאמת להתקנה בשולחן בקרה או
במסד ציוד

יח'

1.00

____

____

01.34.022.0040

יחידת שליטה מרוחקת ומיתוג אזורים במרכז
השליטה ל 24 -אזורים לפחות ,לרבות
מיקרופון מקומי ,מותאמת להתקנה בשולחן
1בקרה או במסד ציוד

יח'

1.00

____

____

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי17595 :

חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 17

אומדן קומה

תאור

סעיף

כמות

יח'

מחיר

סה"כ

01.34.022.0065

 UL-1220למערכת משולבת לפי תקן UL
רמקול תקרתי בעל תקן

יח'

8.00

____

____

01.34.022.0070

ספק כח כולל מצברים לגיבוי מגברי ההספק
למשך  48שעות לפחות בSTANDBY+ 30 -
דקות בזמן הפעלה

יח'

1.00

____

____

01.34.022.0080

יחידת סנכרון נצנצים ) 8-10נצנצים(

יח'

1.00

____

____

01.34.022.0090

יחידת כתובת להפעלת רמקולים עפ"י אזורי
כריזה

יח'

1.00

____

____

01.34.022.0100

יחידת כתובת להפעלת נצנצים עפ"י אזורי
כריזה

יח'

1.00

____

____

01.34.022.0110

יחידת מיקרופון מרוחקת עם  ,TTPלרבות
מארז עם דלת שקופה כולל יחידת כתובת
לזיהוי מיקום היחידה באתר

יח'

1.00

____

____

סה"כ למערכת כריזת חרום משולב עם
טלפון כבאים ומערכת גילוי
סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש

 02שיפוץ שירותים
02.01

פרק  - 07מתקני תברואה

 02.01.001תת פרק  - 01כלים סניטריים
02.01.001.0010

קערת רחצה מחרס לבן תוצרת "חרסה" סוג א
דגם "נורית" )גדול ,מס' קטלוג  ,(109או ש"ע
מאושר ,כולל חיזוקים ,כולל כל האביזרים
הדרושים.

יח'

1.00

____

____

02.01.001.0020

ברז שופך " 1/2אורך  10ס"מ ,תוצרת
" , "GROHEאו ש"ע מאושר ,כולל חסחם.

יח'

1.00

____

____

02.01.001.0030

ברז  T "2?1לקערה רחצה ,כולל חיבור
למאריכים ,חומרי העזר הדרושים ,חיזוקים,
תוצרת "חמת" או ש"ע מאושר.

יח'

1.00

____

____

02.01.001.0040

ברז גן " 1?2עם הברגה " 3?4תוצרת חמת,
מס' 40411

יח'

1.00

____

____

02.01.001.0050

אסלת ב.כ .תלויה תוצרת  ,DURAVITדגם
 ,2547090000או ש"ע מאושר ,עם כניסה
מים היקיפית סגורה ,כולל ברגים לחיזוק
האסלה ,כולל מושב אסלה דגם 00.6630

יח'

8.00

____

____

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי17595 :

חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 18

אומדן קומה

תאור

סעיף

כמות

יח'

מחיר

סה"כ

02.01.001.0060

יחידה מוסתרת עבור אסלה תלויה תוצרת
" "GROHE/DALאו ש"ע מאושר ,הכוללת
מיכל הדחה עם מנגנון שטיפה דו-כמותי,
מסגרת מזויתני פלדה לחיזוק המיכל
והאסלה ,כולל פלטת הפעלה ,כולל כל
החיבורים לאסלה ,צנור הזנת מים ,כולל כל
החומרים הדרושים.

יח'

8.00

____

____

02.01.001.0070

תוספת מחיר עבור יציקת קורת בטון לחיזוק
מתקן של אסלות תלויות בגובה של  10ס"מ
מעל ברגי תלית האסלה

יח'

8.00

____

____

סה"כ לתת פרק  - 01כלים סניטריים

 02.01.002תת פרק  - 02צנורות אספקה ,ברזים
ואביזרים
02.01.002.0010

צנורות פוליאטילן מצולב למים קרים וחמים
כדוגמת "פקסול" קוטר  16מ"מ ,דרג 16
מותקנים סמויים עם צנור מתעל קוטר 25
מ"מ ,לרבות ספחים.

מ'

80.00

____

____

02.01.002.0020

ארגז לחלקים )מרכזיה (עד  9נקודות במידות
 65\55\16כולל מחלק מפליז עם ברזי פיקוד

יח'

1.00

____

____

02.01.002.0030

ברז כדורי כדוגמה "שגיב" ,מחובר בהברגה,
קוטר " 1?2כולל רקורד.

יח'

9.00

____

____

02.01.002.0040

ברז כדורי כדוגמה "שגיב" ,מחובר בהברגה,
קוטר " ,11?4כולל רקורד.

יח'

1.00

____

____

סה"כ לתת פרק  - 02צנורות אספקה ,ברזים
ואביזרים

 02.01.003תת פרק  - 03מערכת דלוחין ושופכים
02.01.003.0010

צנורות למי דלוחין וניקוז מ"א עשוים מ-
 ,HDPEקוטר עד  63מ"מ ,כולל חיבור
ליחידה מ"א או מזגן ,כולל אביזר מיוחד
מחובר בהברגה לניקוז היחידה ,כוללחיבור
לסיפון ומחסום רצפה ,כולל כל החיזוקים,
שרוולים ,האביזרים וחומרים הדרושים.

מ'

10.00

____

____

02.01.003.0020

צנורות למי ושופכים מ ,HDPE-מתוצרת
 GEBERITאו ש"ע כולל כל האביזרים
וספחים הדרושים ,מחוברים בהלחמה ,כולל
חיזוקים ,תמיכות ,שרוולים ,נקודות קבע
לפיפרטי היצרן ,כולל מופות חיבור ומופות
התפשטות ,קוטר הצנור  110מ"מ.

מ'

25.00

____

____

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי17595 :

חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 19

אומדן קומה

סעיף

תאור

כמות

יח'

מחיר

סה"כ

02.01.003.0030

מחסום רצפה " 4"/4מ HDPE-תוצרת
 GEBERITאו ש"ע ,עם מאריך ,פליז תוצ.
"מפה" וסל מחורר מנירוסטה ,כולל אביזרי
איטום עם מאריך וצוארון ביטומני לפי מפרט
טכני ופרטים.

יח'

1.00

____

____

02.01.003.0040

חיבור צנור דלוחין" 2חדש לקולטן קיים כולל
כול אביזרים וחיבורים הנדרשים

יח'

1.00

____

____

02.01.003.0050

חיבור צנורשופכים חדש " 4לקולטן קיים כולל
כול אביזרים וחיבורים הנדרשים

יח'

8.00

____

____

02.01.003.0060

אביזר נגד אש-קולר אש תוצ.גבריט או ש"ע
בקוטר "4

יח'

2.00

____

____

02.01.003.0070

אביזר נגד אש-קולר אש תוצ.גבריט או ש"ע
בקוטר "6

יח'

10.00

____

____

02.01.003.0080

שרוולים בקיר בטון פ'.ו'.ס', .קורה או תקרה
בזמן היציקה עבור מעבר צנורות מים ,קוטר
השרוול "3"-4

יח'

10.00

____

____

סה"כ לתת פרק  - 03מערכת דלוחין
ושופכים
סה"כ לפרק  - 07מתקני תברואה

 02.06נגרות אומן ומסגרות פלדה
02.06.001
02.06.001.0010

דלתות עץ
נגיש -דלת עם מילוי  100%פוליאוריטן
מוקצף ,חד כנפית לפתיחה צירית ,במידות
 100/210ס"מ דוגמת "דלתות שהרבני" או
ש"ע ,מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית
בעובי  2.5מ"מ ,קנט בוק גושני ,משקוף פח
בעובי  1.5מ"מ מגולוון וצבוע

יח'

4.00

____

____

סה"כ לדלתות עץ
סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

 02.10עבודות ריצוף וחיפוי
 02.10.003ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה
02.10.003.0010

ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג
 R11במידות  30/30ס"מ עובי  8מ"מ ,מחיר
יסוד  80ש"ח/מ"ר ,לרבות רובה אפוקסי

מ"ר

סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי17595 :

55.00

____

____

חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 20

אומדן קומה

תאור

סעיף

כמות

יח'

מחיר

סה"כ

 02.10.005חיפוי קירות
02.10.005.0010

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט
פורצלן/קרמיקה במידות  30/90ס"מ ,מחיר
יסוד  80ש"ח/מ"ר

מ"ר

135.00

____

____

02.10.005.0020

תוספת למחיר החיפוי ,עבור מוסף אטימה
לאזורים רטובים מבוצע בשכבת הטיח,
מתחת לחיפוי הקשיח

מ"ר

135.00

____

____

סה"כ לחיפוי קירות
סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

 02.11עבודות צביעה
 02.11.001צבע פנים
02.11.001.0010

צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל
אקרינול" או ש"ע על טיח פנים ב 3-שכבות

מ"ר

120.00

____

____

סה"כ לצבע פנים
סה"כ לעבודות צביעה

 02.12עבודות אלומיניום
 02.12.001חלון נגרר אגף על אגף )הזזה( של 2
אגפים ב 2-מסלולים
02.12.001.0010

חלון נגרר אגף על אגף של  2אגפים ב2-
מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל  7000או
ש"ע ,בשטח מעל  0.6מ"ר ועד  1.0מ"ר

מ"ר

5.00

____

____

סה"כ לחלון נגרר אגף על אגף )הזזה( של 2
אגפים ב 2-מסלולים

 02.12.008תריסים )רפפות( וחלונות גג לשחרור
עשן)תת פרק  105בדקל(
02.12.008.0010

תריס )רפפה( קבוע לשחרור עשן ואיוורור
דגם " "GMאו ש"ע ,עשוי משלבי אלומיניום
בעובי  2.0מ"מ ,לרבות מסגרת וצבע לבן
בתנור .המחיר הינו לתריס בשטח עד 1.0
מ"ר

יח'

סה"כ לתריסים )רפפות( וחלונות גג לשחרור
עשן)תת פרק  105בדקל(
סה"כ לעבודות אלומיניום
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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4.00

____

____

חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 21

אומדן קומה

תאור

סעיף

כמות

יח'

מחיר

סה"כ

 02.22רכיבים מתועשים בבניין
 02.22.001מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות
02.22.001.0010

תוספת עבור לוח גבס שהינו דוחה מים וגם
חסין אש במקום לוח גבס רגיל )בצד אחד(

מ"ר

55.00

____

____

סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות

 02.22.002תקרות אלומיניום ופח מגולוון
02.22.002.0010

תקרת מגשי אלומיניום מחוררים ברוחב ,40
 30ס"מ ובעובי  0.75מ"מ ,לרבות פרופילים
נושאים ואלמנטי התליה )בגובה עד  1.0מ'(,
עד לביצוע מושלם של העבודה ופרופילזוויתן
בעובי  1.2מ"מ ליד הקירות

מ"ר

25.00

____

____

סה"כ לתקרות אלומיניום ופח מגולוון

02.22.005
02.22.005.0010

תקרות גבס ופתחי שירות
תקרת גבס ,לרבות לוח גבס בעובי  12.7מ"מ
וקונסטרוקציה )בגובה עד  1.0מ' (

מ"ר

25.00

____

____

סה"כ לתקרות גבס ופתחי שירות

 02.22.006סגירות אנכיות ואופקיות מגבס
02.22.006.0010

סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי
 12.7מ"מ בין מפלסים שונים ,ברוחב פרוס
מעל  20ס"מ עד  40ס"מ ,בהיקפי תקרות
אקוסטיות ,לרבות קונסטרוקציה )בגובה עד
 1.0מ'( הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה
)המדידה בפריסה במ"ר(

מ"ר

5.00

____

____

סה"כ לסגירות אנכיות ואופקיות מגבס

02.22.008
02.22.008.0010

תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס
תוספת לתקרות אקוסטיות עבור פרופילי גמר
" "Zמאלומיניום ,בעובי  1.2מ"מ

מ'

40.00

____

____

סה"כ לתוספות לתקרות אקוסטיות וקירות
גבס

 02.22.009מחיצות קלות ושונות
02.22.009.0010

מחיצות גבס בגובה עד  1.5מ' )OPEN-
 ,(SPACEלרבות גמר עליון בלוח גבס ועיבוד
פינות

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מ"ר

מספר פנימי17595 :

20.00

____

____

חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 22

אומדן קומה

תאור

סעיף

כמות

יח'

מחיר

סה"כ

סה"כ למחיצות קלות ושונות

 02.22.010מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות
02.22.010.0010

מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה
אחת מחיצה ברוחב  150ס"מ ויחידה אחת
חזית התא ברוחב  100ס"מ :המחיצות
עשויות מלוחות ''פנוליק'' )טרספה( דוגמת
"פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי  12מ''מ,
אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות ,שחיקה,
מים ולחות .חזית התא ברוחב  100ס''מ,
לרבות דלת ברוחב  60ס"מ עם מנגנון סגירה
עצמית בצירי הדלת .גובה המערכת  15ס''מ
מהרצפה עד לגובה  202ס''מ מהרצפה עם
פרזול מנירוסטה מצופה יציקת פלסטיק.
מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת

קומפ

16.00

____

____

02.22.010.0020

מחיצה למשתנה " "Standardבמידות 40/90
ס''מ ,עשויה לוחות ''פנוליק'' )טרספה( דוגמת
"פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי  12מ''מ,
אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות,שחיקה,
מים ולחות ,עם חיבור  4-6מחברי ייצור ע''י
שני ברגים סמויים לכל מחבר .המחיר
למחיצה אחת

יח'

5.00

____

____

סה"כ למערכת מחיצות לשרותים ומקלחות
סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

 02.24הריסות ופירוקים
 02.24.004פירוק ריצוף
02.24.004.0010

מ"ר

פירוק ריצוף קיים ,לרבות המילוי

55.00

____

____

סה"כ לפירוק ריצוף

 02.24.005פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח
02.24.005.0010

פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות
קיימים אשר אינם מיועדים להריסה לרבות
סיתות שכבת הטיט

מ"ר

135.00

____

____

סה"כ לפירוק חיפוי קירות וסיתות טיח

 02.24.006פירוק דלתות וחלונות
02.24.006.0010

פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן

יח'

4.00

____

____

02.24.006.0020

פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם  -בשטח
עד  2מ"ר

יח'

2.00

____

____

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי17595 :

חידושי הרימ

24/08/2020

עמוד 23

אומדן קומה

תאור

סעיף

כמות

יח'

מחיר

סה"כ

סה"כ לפירוק דלתות וחלונות
סה"כ להריסות ופירוקים

02.30

ריהוט וציוד מורכב בבנין

 02.30.003אביזרים במקלחת ובשירותים
02.30.003.0010

ידית אחיזה  60ס"מ מפלב"מ 304
)נירוסטה( ,להתקנה על כנף דלת תא שירותי
נכים ,דגם " "PB8320-60דוגמת "פנל
פרוייקטים" או ש"ע לפי תקן ישראלי 1918
חלק 3

יח'

4.00

____

____

02.30.003.0020

מאחז יד בצורת  Lקבוע מפלב"מ 304
)נירוסטה( ,בגודל  60/60עד  75/75ס"מ,
לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה,
לפי תקן ישראלי  1918חלק 3

יח'

2.00

____

____

02.30.003.0030

מאחז יד מתרומם לשרותי נכים ,באורך 75-
 95ס"מ מפלב"מ ) 304נירוסטה( מותקן על
רגל חיזוק בגובה  75-85ס"מ מחובר לרצפה,
דגם " "PS 880דוגמת "פנל פרוייקטים"
אוש"ע 22 ,ניוטון כוח הרמה ,לפי תקן
ישראלי  1918חלק 3

יח'

2.00

____

____

02.30.003.0040

מייבש ידיים חשמלי אוטומטי עם חיישן
הפעלה פוטואלקטרי ,מפלב"מ 304
)נירוסטה( ,במידות  30/22/17ס"מ ,מותקן
מושלם .המחיר לא כולל נקודת חשמל

יח'

2.00

____

____

02.30.003.0050

מתקן נייר ניגוב ידיים מפלסטיק  ABSקשיח
במידות  280/375/137מ"מ עם כפתור
לחיצה ,דגם " "PM592Wדוגמת "פנל
פרוייקטים" או ש"ע ,גוון לבן

יח'

4.00

____

____

02.30.003.0060

מתקן לנייר לנייר טישו ג'מבו מפלסטיק
תוצרת "חוגלה" או ש"ע ,גוון לבן לרבות
מנגנון נעילה

יח'

14.00

____

____

02.30.003.0070

מתקן לסבון נוזלי מפלסטיק דגם "סנו" או
ש"ע תלוי על הקיר ,נפח  350סמ"ק

יח'

4.00

____

____

02.30.003.0080

פח היגייני לנפח  8ליטר מפלסטיק ABS
קשיח עם ראש שובך ,דגם ""PM 579W
דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

יח'

2.00

____

____

02.30.003.0090

פח אשפה מלבני לנפח  23ליטר מפלסטיק
 ABSקשיח ,לרבות מכסה מתנדנד ,דגם
" "PM742W-4דוגמת "פנל פרוייקטים" או
ש"ע

יח'

2.00

____

____

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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חידושי הרימ
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עמוד 24

אומדן קומה

סעיף
02.30.003.0100

תאור

יח'

מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" )גודל
תקני-מידות  45/90ס"מ( ,לפי תקן ישראלי
 1918חלק 3

יח'

סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים
סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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כמות
4.00

מחיר
____

סה"כ
____

חידושי הרימ

24/08/2020

אומדן קומה

סה"כ לאומדן קומה

סה"כ לאומדן קומה
01

שיפוץ מבנה

__________

02

שיפוץ שירותים

__________

סה"כ עלות

__________

מע"מ בשיעור 17%
סה"כ כולל מע"מ

__________

סה"כ במילים:
מדד מכרז  /הצעה:

מאשר כתב הכמויות

תאריך מדד:

מנהל הפרוייקט

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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הממונה על הכספים

מספר פנימי17595 :

הנהלת החברה

עמוד 25

