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 - 503בנין מדעי המחשב  -דיפון וחפירה
-503מדעי המחשב

סעיף

תאור

01
01.001

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

עבודות עפר
עבודות הכנה
עבודות הגידור יבוצעו בהתאם לתוכנית בטיחות והתארגנות
אתר שתבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו כולל קבלת אישורים
מהרשויות לתוכנית.

01.001.0010

גדר היקפית זמנית בגובה  2מ' עשויה מלוחות פח טרפזי
"איסכורית" או ש"ע ובהתאם לדרישות החוקים ,לרבות
עמודים וחיזוקים אופקיים ואלכסוניים מפרופילי פלדה ויסו
דות.

מ'

400.00

300.00

120,000.00

01.001.0020

שער דו כנפי לכלי רכב במידות כ 6.0/2.0 -מ' לנ"ל ,לרבות
עמודים מצינורות פלדה ויסודות.

יח'

2.00

5,000.00

10,000.00

01.001.0030

כנ"ל אך שער חד כנפי להולכי רגל

יח'

2.00

800.00

1,600.00

סה''כ לעבודות הכנה

01.002

131,600.00

עבודות עפר

01.002.0010

חפירה ו/או חציבה של עפר ופסולת לעומקים שונים כנדרש
לרבות פינוי לאתר פסולת מורשה.

מ"ק

7,000.00

60.00

420,000.00

01.002.0020

חפירה ו/או חציבה של עפר ופסולת לעומקים שונים כנדרש
לרבות הובלה ואחסון בתחום האוניברסיטה .העפר המאוחסן
יהיה נבחר ע"פ מיון והנחיות המפקח.

מ"ק

1,000.00

50.00

50,000.00

סה''כ לעבודות עפר

470,000.00

סה''כ לעבודות עפר

601,600.00

 23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
 23.001כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
הערה :סוג הבטון ב.30-
23.001.0010

כלונסאות דיפון ,קידוח ויציקה בשיטת  ,CFAבקוטר  60ס"מ
ובעומק כנדרש.

מ'

750.00

260.00

195,000.00

23.001.0020

קורות ראש בטון ב 30-במידות שונות לקירות דיפון לרבות
חפירה.

מ"ק

15.00

1,300.00

19,500.00

23.001.0030

מוטות פלדה רתיכים ,עגולים ומצולעים בכל הקטרים
והאורכים לזיון.

טון

9.00

5,000.00

45,000.00

סה''כ לכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

259,500.00

סה''כ לכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

259,500.00

24

עבודות הריסה ופירוק

24.001

עבודות הריסה ופירוק
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סעיף

תאור

24.001.0010

יח'

הריסת מבנה מקלט קיים כולל היסודות ופינוי הפסולת
מהאתר.

קומפ

כמות
1.00

מחיר

סה"כ

50,000.00

50,000.00

סה''כ לעבודות הריסה ופירוק

50,000.00

סה''כ לעבודות הריסה ופירוק

50,000.00

26

עוגני קרקע

26.001

עוגני קרקע

26.001.0010

עוגני קרקע זמניים לכוח עבודה של  45טון ובאורך כנדרש.

יח'

25.00

4,000.00

100,000.00

26.001.0020

תכנון וביצוע קורת פלדה זמנית לאורך העוגנים.

מ'

35.00

850.00

29,750.00

סה''כ לעוגני קרקע

129,750.00

סה''כ לעוגני קרקע

129,750.00

 79עבודות רג'י ושונות
 79.001כללי
79.001.0010

עבודת פועל מקצועי מכל סוג ומכל מקצוע

ש"ע

250.00

90.00

22,500.00

79.001.0020

עבודת פועל פשוט ועוזר מכל סוג ומכל מקצוע

ש"ע

250.00

70.00

17,500.00

79.001.0030

עבודת מסגר כולל רתכת

ש"ע

100.00

180.00

18,000.00

79.001.0040

עבודת קומפרסור פטיש אחד  2 +מפעילים

ש"ע

100.00

300.00

30,000.00

79.001.0050

שופל גלגלי )מכל הסוגים(  +מפעיל

ש"ע

100.00

300.00

30,000.00

79.001.0060

שופל זחלי )מכל הסוגים(  +מפעיל

ש"ע

100.00

300.00

30,000.00

79.001.0070

מחפר ) JCBמכל הסוגים(  +מפעיל

ש"ע

100.00

200.00

20,000.00

79.001.0080

משאית )מכל הסוגים(  +נהג

ש"ע

100.00

300.00

30,000.00

סה''כ לכללי

79.002
79.002.0010

198,000.00

אחזקה
אחזקת האתר לאחר  3חודשים מיום המסירה של השטח
כמפורט בפרק  00במפרט .המדידה אך ורק מתום  3חודשים
ממסירת השטח למזמין.

חודש

6.00

5,000.00

30,000.00

סה''כ לאחזקה

30,000.00

סה''כ לעבודות רג'י ושונות

228,000.00
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סה''כ ל - 503בנין מדעי המחשב  -דיפון וחפירה

סה''כ ל - 503בנין מדעי המחשב  -דיפון וחפירה
01

עבודות עפר

601,600.00

23

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

259,500.00

24

עבודות הריסה ופירוק

50,000.00

26

עוגני קרקע

129,750.00

79

עבודות רג'י ושונות

228,000.00

סה''כ עלות

1,268,850.00

מע''מ בשיעור 17%

215,704.50

סה''כ כולל מע''מ

1,484,554.50

סה''כ במילים:
מדד מכרז  /הצעה:

תאריך מדד:

חתימה:

חותמת:

חתימה:

חותמת:
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