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סעיף

יחידה

תאור

פרק  06נגרות ושונות
דלתות הנגרות ,דלתות המסגרות
והמשקופים יכללו גם מזוזות דת עפ''י
הסעיף המתאים במפרט המיוחד ,ללא
תוספת תשלום .כל משקופי הפלדה יכללו
שתל נירוסטה תחתון עד מפלס של 20
ס''מ מעל פני הריצוף .המשקופים
מגולבנים וצבועים בתנור .הקבלן ידרש
להציג אישור ממפעל הצבע .כל הדלתות
נגרות או מסגרות ,יכללו מגיף דלת
"מחזיר שמן" מסוג  H.Oשל חברת
"דורמה" או "ייל" או ש''ע .התקנת הדלת
כוללת משקוף בפתח הקיים.

כמות

כל

הערה

אספקה והתקנה של דלת עץ במידות
 210/90ס''מ כולל משקוף פח מגולוון עובי
 2מ"מ צבוע בצבע שמן .דלת פורמייקה
 06.01.0010עם מילוי פלקסבורד  100%קנט עץ בוק
מסביב לרבות פרזול מלא לדלת .כולל
דיקט  5מ''מ משתי צידי הדלת .הגוון
יבחר ע"י המזמין.

יח'

אספקה והתקנה של דלת עץ הזזה
במידות  80 /210ס''מ כולל משקוף פח
מגולוון עובי  2מ"מ צבוע בצבע שמן .דלת
 06.01.0020פורמייקה עם מילוי פלקסבורד 100%
קנט עץ בוק מסביב לרבות פרזול מלא
ומעצור לדלת .כולל דיקט  5מ''מ משתי
צידי הדלת .הגוון יבחר ע"י המזמין.

יח'

אספקה והתקנה של דלת עץ במידות /210
 80ס''מ כולל משקוף פח מגולוון עובי 2
מ"מ צבוע בצבע שמן .דלת פורמייקה עם
 06.01.0030מילוי פלקסבורד  100%קנט עץ בוק
מסביב לרבות פרזול מלא לדלת .כולל
דיקט  5מ''מ משתי צידי הדלת .הגוון
יבחר ע"י המזמין.

יח'

6

3

3

מחיר יחידה

סה''כ

אספקה והתקנה של דלת עץ במידות /210
 60ס''מ כולל משקוף פח מגולוון עובי 2
מ"מ .דלת פורמייקה עם מילוי פלקסבורד
06.01.0040
 100%קנט עץ בוק מסביב לרבות פרזול
מלא לדלת .כולל דיקט  5מ''מ משתי צידי
הדלת.הגוון יבחר ע"י המזמין.

יח'

אספקה והתקנת מגן קיר עליון ברוחב 20
ס''מ ציפוי פי.וי.סי כולל אביזרי קצה
06.01.0050
ופינות כנדרש לביצוע מושלם ,כדוגמת
"פנל פרויקטים" .הגוון יבחר ע''י המזמין.

מטר

אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון,
הארון יהיו מעץ סנדוויץ' אוקמה אדום,
גב הארון  5 -מ''מ דיקט אוקמה .כולל
 06.01.0060פרזול מלא ,מסילות ,צירים ,בלום תריקה
שקטה .ידיות אינטגרליות יבחרו ע''י
המזמין .ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא
קיימת.

קומפ'

אספקה והתקנת משטח שיש "אבן קיסר"
בעובי  2ס''מ במידות  65/320כולל קנט
 06.01.0070אחורי וקדמי בגובה המשטח עם פאזה
עדינה ,עיבוד פתח לכיור והתקנת כיור
בלנקו .גוון השיש יבחר ע''י המזמין.

קומפ'

אספקה והתקנת משטח שיש "אבן קיסר"
בעובי  2ס''מ במידות  65/270כולל קנט
 06.01.0080אחורי וקדמי בגובה המשטח עם פאזה
עדינה ,עיבוד פתח לכיור והתקנת כיור
בלנקו .גוון השיש יבחר ע''י המזמין.

קומפ'

אספקה והתקנת משטח שיש "אבן קיסר"
בעובי  2ס''מ במידות  65/180כולל קנט
 06.01.0090אחורי וקדמי בגובה המשטח עם פאזה
עדינה ,עיבוד פתח לכיור והתקנת כיור
בלנקו .גוון השיש יבחר ע''י המזמין.

קומפ'

סה''כ עלות פרק :6
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פרק  07מערכות תברואיות
הקבלן אחראי על תאום והתאמה של
אלמנטים המותקנים ברצפה ,קיימים
ו/או חדשים בכלל ,קופסאות ביקורת
ומחסומי רצפה בפרט למפלס הסופי של
הריצוף .כל המכסים שיותקנו יהיו מכסי
ניקל של "מפה" בלבד עגול או מרובע
עפ''י בחירת המזמין .לא יאושרו מכסים
עם ציפויים שונים.

הערה

אספקה והתקנת קו דלוחין  40מ''מ או 50
מ''מ (כולל ביטון) ,החלפת צנרת מגולוונת
מסוג סקדיול  40בקוטר " 1/2ללא תפר,
מחוברת בהברגה ,שרוול בידוד צנרת מים
07.02.0010
חמים ,קופסת ביקורת ,ברזי ניל .החלפת
קופסא נופלת קיימת ע''ג זקף  "4העולה
מקו ביוב ראשי .כולל חיבור לקו מים
ראשי קיים.

קומפ'

אספקה והתקנת כיור רחצה מסוג חרסה
דגם "נורית" גודל  40בצבע לבן ללא בירוץ
07.02.0020
וללא חור לברז .כולל סיפון פי.וי.סי לבן,
ברזי ניל .לרבות התחברות לקו דלוחין.

יח'

אספקה והתקנת כיור (מטבח) בלנקו ללא
בירוץ בצבע לבן ,התקנה שטוחה כולל
07.02.0030
סיפון פי.וי.סי לבן לרבות התחברות לקו
דלוחין.

יח'

אספקה והתקנת ברז "חמת" דגם "אלפא
 "301450 07.02.0040או ש''ע מהקיר פיה בינונית
מסתובבת ,ידית מרפק.
אספקה והתקנת ברז דלי תוצרת "חמת"
07.02.0050
או ש''ע
אספקה והתקנת אסלה וניאגרה כולל
התקנת ברזי ניל ,אסלה מדגם חרסה,
07.02.0060
מכסה לפסקי וניאגרה של פלסון .מושב
אסלה מס' .3
הכנת נקודת מים לתמי בר ,כולל נקודת
07.02.0070
ניקוז מושלמת וחיבור לקיים.
סה''כ עלות פרק :7
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פרק  10ריצוף וחיפוי
אספקה והתקנה מושלמת של ריצוף
גרניט פורצלן  R9במידה  60/60ס''מ
בעובי  10מ''מ (מחיר יסוד לאריחים 150
ש''ח/מ''ר) תוצרת "נגב קרמיקה" או
 10.01.0010ש''ע ,רובה אקרילית במישקים במרווח
של עד  5מ''מ .לרבות התקנת פנלים
באיזור המרוצף .המחיר יכלול הנחת מצע
מסוג "סומסומית" לריצוף הנ''ל .הריצוף
והגוון יאושר ע''י המזמין.

מ''ר

אספקה והתקנה מושלמת של ריצוף
בחדרים רטובים מסוג גרניט פורצלן R11
במידה  30/30ס''מ (מחיר יסוד לאריחים
 150ש''ח/מ''ר) תוצרת "נגב קרמיקה" או
10.01.0020
ש''ע ,רובה אקרילית במישקים במרווח
של עד  5מ''מ .המחיר יכלול הנחת מצע
מסוג "סומסומית" לריצוף הנ''ל .הריצוף
יאושר ע''י המזמין.

מ''ר

אספקה והתקנה מושלמת של אריחי
קרמיקה חלקה בקירות במידה 30/60
ס"מ ,תוצרת "נגב קרמיקה" או ש''ע.
 10.01.0030כולל רובה אקרילית במישקים במרווח
עד  3מ''מ .המחיר כולל גם את פרופילי
הסיום מאלומיניום אנכי ו/או אופקי דגם
"איל הציפויים" או ש''ע.

מ''ר

160

8

50

סה''כ עלות פרק :10
פרק  11צבע

11.01.0010

צביעת קירות או תקרות קיימים
בסופרקריל כולל גם תיקונים והכנת
הקיר לצביעה .שתי שכבות לפחות עד
קבלת גוון אחיד .גוון הצבע יבחר ע''י
המזמין.

מ''ר

צביעת קירות ותקרות קיימים באיזורי
לחות "אקרינו" או "נירוקריל אמבט" או
ש''ע כולל גם תיקונים והכנת הקיר
11.01.0020
לצביעה .שתי שכבות לפחות עד קבלת גוון
אחיד.

מ''ר

צביעה של משקוף פלדה לדלת במידה
כלשהי ,מותקן יצוק בקיר בנוי קיים כולל
11.01.0030
שיוף מקומות חלודים ,מרוק ,שיוף צבע
מגן נגד חלודה וצבע עליון

יח'

סה''כ עלות פרק :11

440
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3

פרק  24הריסה ופירוק
עבודות הפירוק כוללות סילוק
הפסולת לאתר מורשה .הקבלן ידרש
להציג מבעוד מועד הסכם התקשרות עם
אתר פסולת .תעודות המשלוח לאתר יהוו
תנאי לאישור החשבונות החלקיים של
הקבלן.
עפ''י הנחיות הפיקוח/מזמין כוללים
סעיפי הפירוק גם מסירת פריטים למזמין
שינוע ואחסון.
הקבלן יאחסן פריטים שפורקו
והמיועדים לשימוש והתקנה חוזרת כגון
שולחנות ,ארונות ,ארוניות וכו' .הקבלן
אחראי על נקיון מלא ,התקנת ו/או השבת
הפריטים למקומם בסיום עבודות
פירוק,
השיפוץ.
הריסה וסילוק כוללים גם שינוע ידני ככל
שידרש .לקבלן לא תנתן תוספת מחיר
ו/או פיצוי כלשהו בגין קושי בשינוע
והגעה אל תוך המתחם.

הערה

פירוק ופינוי ו/או אחסון ו/או מסירה
למזמין של ציוד מהשטחים הציבוריים,
חדרי שירות ,חדרי טיפול והמטבחון וכל
פירוק אחר שאינו מוגדר במפורש בסעיפי
28.01.0010
הכתב כמויות הנחוץ לביצוע עבודת
השיפוץ במתחם .הסעיף כולל גם החזרה
והתקנה של הציוד בגמר העבודות עפ''י
הנחיית המזמין.

קומפ'

פירוק דלתות ומשקופים במידות שונות,
תיקוני קירות .פינוי הפסולת לאתר
28.01.0020
מורשה ו/או עפ"י הנחיית המזמין.

יח'

פירוק ריהוט קבוע וכל הציוד באזור
השיפוץ הכולל ארונות ,משטח שיש ,ברז
 28.01.0030סוללה ,כיור+סיפון+צנרת .פירוק צנרת
מי דלוחין קיימת ,תיקוני קירות וכל
הנדרש לקבלת עבודה מושלמת .

קומפ'

28.01.0040

פירוק חדר שירותים/מקלחת לרבות
צנרת מים וביוב כולל כלים סניטריים,
כולל ריצוף וחיפוי קיים ,כולל החלפת
מצע ריצוף עפ''י הנחיית המזמין.

קומפ'

1

13

7

2

פירוק חדר שירותים לרבות צנרת מים
וביוב כולל כלים סניטריים ,ביטול נקודות
 28.01.0050מים חמים וקרים ,כולל פירוק ריצוף
וחיפוי קיים ,החלפת מצע ריצוף עפ''י
הנחיית המזמין.

קומפ'

פירוק חדר מטבחון לרבות צנרת מים
וביוב כולל כלים סניטריים ,כולל ריצוף
28.01.0060
וחיפוי קיים ,כולל החלפת מצע ריצוף
עפ''י הנחיית המזמין.

קומפ'

פירוק ריצוף לרבות החלפת מצע ריצוף
לפי הנחיית המזמין ,כולל פירוק פנל
28.01.0070
טרצו בגובה  10ס''מ ,חשיפה מלאה של
הבלוק והכנתו לקבלת פנל חדש.

מ''ר

160

מטר

30

מ''ר

26

קומפ'

12

שעות

30

פירוק מגני קיר קיימים כולל תיקוני טיח
28.01.0080
כנדרש
פירוק חיפוי קיר מקרמיקה/חרסינה
 28.01.0090במידות שונות כולל סיטוט קירות והכנה
לקבלת חיפוי חדש
פירוק מזגן והתקנתו לאחר סיום עבודות
28.01.0100
השיפוץ
 28.01.0110עבודות רג'י

1

1

סה''כ עלות פרק 24
סה''כ עלות הפרויקט ללא מע''מ

ש''ח

סה'' כ עלות הפרויקט כולל תוספת מע''מ

ש''ח

