
כ מחיר''סה'מחיר יחכמות'יחתיאורסעיף
עבודות הפירוק כוללות סילוק           

הקבלן ידרש . הפסולת לאתר מורשה
להציג מבעוד מועד הסכם התקשרות 

תעודות המשלוח . עם אתר פסולת
לאתר יהוו תנאי לאישור החשבונות 

.                               החלקיים של הקבלן
מזמין /י הנחיות הפיקוח''                  עפ

כוללים סעיפי הפירוק גם מסירת 
.                פריטים למזמין שינוע ואחסון

                      הקבלן יאחסן פריטים 
שפורקו והמיועדים לשימוש והתקנה 

ארוניות , ארונות, חוזרת כגון שולחנות
, הקבלן אחראי על נקיון מלא. 'וכו

או השבת הפריטים למקומם /התקנת ו
.                           בסיום עבודות השיפוץ

הריסה וסילוק כוללים ,             פירוק
לקבלן לא . גם שינוע ידני ככל שידרש

או פיצוי כלשהו /תנתן תוספת מחיר ו
בגין קושי בשינוע והגעה אל תוך 

.המתחם

הערה

1

בכל )שיש + ארון מטבח : פירוק ופינוי 
פינוי . סיפון וקרמיקה, ברז, (גודל

י הנחיית ''הפסולת לאתר מורשה או עפ
.המזמין

21'קומפ

2

העתקת צנרת מים חמים וקרים מסוג 
מגולוון ללא תפר ומחובר " 40סקדיול "

העתקת ניקוז עבור צנרת זו , בהברגה
 L-70סימון צנרת לפי נוהל  . (' מ2עד )

כולל התחברות , של משרד הבריאות
מחיר הסעיף כולל גם . ביוב+לקו מים

אספקה והתקנת שרוול בידוד עבור 
.צנרת מים חמים

7'קומפ

מחלקה לשירותים טכניים- בית חולים ברזילי 
08-6745315:      פקס08-6745500:  טל

החלפת ארונות מטבח תחנות טיפת חלב- כתב כמויות 



3

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/250/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

2'קומפ

4

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/210/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

1'קומפ

5

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/195/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

1'קומפ

6

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/270/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

3'קומפ



7

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/300/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

1'קומפ

8

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/222/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

1'קומפ

9

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/165/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

1'קומפ

10

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/164/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

1'קומפ



11

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון , כובע+ מ '' ס88/246/60בגודל 

גב , אוקמה אדום' יהיו מעץ סנדוויץ
כולל . מ דיקט אוקמה'' מ5- הארון 

בלום , צירים, מסילות, פרזול מלא
ידיות אינטגרליות . טריקה שקטה

ביצוע הארונות . י המזמין''יבחרו ע
 3כל תא יכלול . יהיה לפי דוגמא קיימת

הגוון יבחר . מגירות עם טריקה שקטה
.י המזמין''ויאושר ע

1'קומפ

12

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/162/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

1'קומפ

13

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/258/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

1'קומפ

14

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון , כובע+מ '' ס88/180/60בגודל 

גב , אוקמה אדום' יהיו מעץ סנדוויץ
כולל . מ דיקט אוקמה'' מ5- הארון 

בלום , צירים, מסילות, פרזול מלא
ידיות אינטגרליות . טריקה שקטה

ביצוע הארונות . י המזמין''יבחרו ע
 3כל תא יכלול . יהיה לפי דוגמא קיימת

הגוון יבחר . מגירות עם טריקה שקטה
.י המזמין''ויאושר ע

1'קומפ



15

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/90/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

1'קומפ

16

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/277/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

1'קומפ

17

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/240/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

2'קומפ

18

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/160/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

1'קומפ



19

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון 
הארון יהיו מעץ , מ'' ס88/200/60בגודל 

 5- גב הארון , אוקמה אדום' סנדוויץ
, כולל פרזול מלא. מ דיקט אוקמה''מ

. בלום טריקה שקטה, צירים, מסילות
. י המזמין''ידיות אינטגרליות יבחרו ע

. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת
 מגירות עם טריקה 3כל תא יכלול 

.י המזמין''הגוון יבחר ויאושר ע. שקטה

1'קומפ

20

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/250מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

2'קומפ

21

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/210מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

1'קומפ

22

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/270מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

3'קומפ

23

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/195מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

1'קומפ

24

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/300מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

1'קומפ

25

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/222מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

1'קומפ



26

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/165מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

1'קומפ

27

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/164מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

1'קומפ

28

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/162מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

1'קומפ

29

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/258מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

1'קומפ

30

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/90מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

1'קומפ

31

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/277מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

1'קומפ

32

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/240מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

2'קומפ

33

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/160מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

1'קומפ



34

אבן "אספקה והתקנת משטח שיש 
 65/200מ במידות '' ס2בעובי " קיסר

מ כולל קנט אחורי וקדמי בגובה ''ס
עיבוד פתח , המשטח עם פאזה עדינה

גוון השיש . לכיור והתקנת כיור בלנקו
.י המזמין''יבחר ע

1'קומפ

35

בלנקו  (מטבח)אספקה והתקנת כיור 
התקנה שטוחה כולל סיפון , ללא בירוץ

סי לבן כולל התחברות לקן מי .וי.פי
.דלוחין

19'יח

36
דגם " חמת"אספקה והתקנת ברז 

ע מהקיר פיה ''או ש" 301450אלפא "
.ידית מרפק, בינונית מסתובבת

19'יח

37

אספקה , ביצוע שכבת טיח מיישר
 30/60והדבקת חיפוי קרמיקה במידות 

מ המחיר כולל גם '' ס60בגובה , מ''ס
את פרופילי הסיום מאלומיניום אנכי 

או " איל הציפויים"או אופקי דגם /ו
טיח וצבע לאחר ביצוע קרמיקה . ע''ש

.כלולים במחיר הסעיף

60ר''מ

:כ עלות ''סה

מ''כ עלות כולל ע''סה


