
2014מחירון תחזוקה חניות  
אחוזות החוף

1עמוד   18/03/2014  

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

נגרות אומן ומסגרות פלדה

06

נגרות אומן ומסגרות פלדה 06

06.05

סורגים, מעקות ושונות 06.05
סורג קבוע לחלונות ו/או סגירת פתחים, דוגמה סטנדרטית, מפרופיל06.05.0010

726.00מ"ר מ"מ, לרבות צבע.16/4שטוח  

סה"כ לסורגים, מעקות ושונות

סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה 
סורגים, מעקות ושונות05

סה"כ

מסגרות חרש 19

מסגרות חרש 19.01
קונסטרוקצית פלדה למוצרי חניון מפרופילים שונים, צנורות פלדה,19.01.0010

23,056.00טוןפחי קשר, פחי עיגון, ברגים, ריתוך וכוי.

תוספת מחיר לקונסטרוקצית פלדה מפרופילים שונים עבור צביעה19.01.0030

3,916.00טוןבשכבת צבע יסוד ושתי שכבות צבע עלין. המדידה לפי טון פלדה

3,190.00טוןתוספת מחיר לקונסטרוקצית פלדה מפרופילים שונים עבור גילוון.19.01.0040

 מ"מ, צבועים2.5 מ"מ עם דופן 40/40 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0050

79.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים2.5 מ"מ עם דופן 50/30 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה 19.01.0060

79.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים2.5 מ"מ עם דופן 50/50 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0070

100.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים2.5 מ"מ עם דופן 60/40 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0080

100.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים3.0 מ"מ עם דופן 60/60 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0090

145.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים3.0 מ"מ עם דופן 80/40 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0100

145.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים3.0 מ"מ עם דופן 70/70 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה 19.01.0110

169.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים3.0 מ"מ עם דופן 90/50 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0120

169.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים3.0 מ"מ עם דופן 80/80 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0130

195.00מ' שכבות.3לפחות ב- 
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19.0119.01

 מ"מ, צבועים3.0 מ"מ עם דופן 100/50 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0140

183.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים3.6 מ"מ עם דופן 90/90 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0150

263.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים3.0 מ"מ עם דופן 100/60 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0160

195.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים4.0 מ"מ עם דופן 100/100 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0170

324.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים3.0 מ"מ עם דופן 120/80 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה 19.01.0180

246.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ,3.25 מ"מ עם דופן 120/120 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0190

317.00מ' שכבות.3צבועים לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים4.0 מ"מ עם דופן 120/120 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0200

393.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים4.0 מ"מ עם דופן 150/100 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0210

405.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, צבועים4.0 מ"מ עם דופן 150/150 במידות  R.H.Sפרופילי פלדה  19.01.0220

492.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, לרבות צבע2.0 עם דופן 1/2פרופיל צינורות פלדה בקוטר " 19.01.0230

28.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, לרבות צבע2.0 עם דופן 3/4פרופילי צינורות פלדה בקוטר " 19.01.0240

33.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, לרבות צבע לפחות2.0 עם דופן 1פרופילי צינורות פלדה בקוטר " 19.01.0250

43.00מ' שכבות.3ב- 

 מ"מ, לרבות צבע2.0 עם דופן 1 1/4פרופילי צינורות פלדה בקוטר " 19.01.0260

55.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, לרבות צבע2.0 עם דופן 1 1/2פרופילי צינורות פלדה בקוטר " 19.01.0270

63.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, לרבות צבע לפחות2.0 עם דופן 2פרופילי צינורות פלדה בקוטר " 19.01.0280

78.00מ' שכבות.3ב- 

 מ"מ, לרבות צבע2.0 עם דופן 2 1/2פרופילי צינורות פלדה בקוטר " 19.01.0290

99.00מ' שכבות.3לפחות ב- 

 מ"מ, לרבות צבע לפחות2.0 עם דופן 3פרופילי צינורות פלדה בקוטר " 19.01.0300

117.00מ' שכבות.3ב- 

 מ"מ, לרבות צבע לפחות2.35 עם דופן 4פרופילי צינורות פלדה בקוטר " 19.01.0310

168.00מ' שכבות.3ב- 

 מ"מ, לרבות צבע לפחות3.25 עם דופן 6פרופילי צינורות פלדה בקוטר " 19.01.0320

349.00מ' שכבות.3ב- 

 מ"מ במשטחי ביניים, פודסטים, מעברים, רמפות וכו'4פח מרוג עובי  19.01.0330

506.00מ"רללא צבע ולא גילוון
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 מ"מ במשטחי ביניים, פודסטים, מעברים, רמפות וכו'6פח מרוג עובי  19.01.0340

704.00מ"רללא צבע ולא גילוון

 מ"מ במשטחי ביניים, פודסטים, מעברים,4פח מרוג מגולוון עובי  19.01.0350

608.00מ"ררמפות וכו' ללא צבע.

 מ"מ במשטחי ביניים, פודסטים,4פח מרוג מגולוון וצבוע עובי  19.01.0360

734.00מ"רמעברים, רמפות וכו'.

 מ"מ במשטחי ביניים, פודסטים, מעברים,6פח מרוג מגולוון עובי  19.01.0370

857.00מ"ררמפות וכו' ללא צבע.

 מ"מ במשטחי ביניים, פודסטים,6פח מרוג מגולוון וצבוע עובי  19.01.0380

1,045.00מ"רמעברים, רמפות וכו'.

עמדת תשלום וסככת קירוי כדוגמת הקיים עפ"י "אחוזות החוף", הכל19.01.0390

20,350.00קומפעד גמר מושלם עפ"י המפרט והנחיות באתר.

סה"כ למסגרות חרש

ברגי עיגון פלטקות, חיבורים ושונות 19.02
,1/2חיבור למשטחי בטון, קירות, אספלט וכו' בברגי עיגון בקוטר " 19.02.0010

65.00יח'חורים, הכל עד חיבור מושלם.

 ,5/8חיבור למשטחי בטון, קירות, אספלט וכו' בברגי עיגון בקוטר " 19.02.0020

77.00יח'חורים, הכל עד חיבור מושלם.

 ,3/4חיבור למשטחי בטון, קירות, אספלט וכו' בברגי עיגון בקוטר " 19.02.0030

92.00יח'חורים, הכל עד חיבור מושלם.

,1חיבור למשטחי בטון, קירות, אספלט וכו' בברגי עיגון בקוטר " 19.02.0040

110.00יח'חורים, הכל עד חיבור מושלם.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד3 מ"מ עובי 50פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0050

151.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד4 מ"מ עובי 50פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0060

173.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד5 מ"מ עובי 50פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0070

195.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד3 מ"מ עובי 100פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0080

184.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד4 מ"מ עובי 100פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0090

217.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד5 מ"מ עובי 100פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0100

249.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד3 מ"מ עובי 150פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0110

217.00מ'פזות וצבע.
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 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד4 מ"מ עובי 150פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0120

260.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד5 מ"מ עובי 150פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0130

304.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד3 מ"מ עובי 200פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0140

249.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד4 מ"מ עובי 200פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0150

304.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד5 מ"מ עובי 200פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0160

358.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד3 מ"מ עובי 250פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0170

282.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד4 מ"מ עובי 250פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0180

346.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד5 מ"מ עובי 250פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0190

411.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד3 מ"מ עובי 300פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0200

315.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד4 מ"מ עובי 300פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0210

389.00מ'פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך, עיבוד5 מ"מ עובי 300פחי פלדה (פלטקות) ברוחב  19.02.0220

465.00מ'פזות וצבע.

30.00יח'חיבור בריתוך בין פרופילי פלדה שונים, לרבות עבוד תפר ריתוך וצבע.19.02.0230

מכסה מפח  פלדה, לסגירת פרופילי פלדה ו/או צינורות פלדה בשטח עד19.02.0240

18.00יח' מ"מ, לרבות עבוד פזות וצבע.3 ס"מ מרובע,  עובי 25 

מכסה מפח פלדה, לסגירת פרופילי פלדה ו/או צינורות פלדה בשטח19.02.0250

 מ"מ, לרבות עבוד פזות3 ס"מ מרובע,  עובי 60 ס"מ מרובע ועד 25מעל  

24.00יח'וצבע.

מכסה מפח פלדה, לסגירת פרופילי פלדה ו/או צינורות פלדה בשטח19.02.0260

 מ"מ, לרבות עבוד3 ס"מ מרובע,  עובי 110 ס"מ מרובע ועד 60מעל  

30.00יח'פזות וצבע.

מכסה מפח פלדה, לסגירת פרופילי פלדה ו/או צינורות פלדה בשטח19.02.0270

 מ"מ, לרבות עבוד3 ס"מ מרובע,  עובי 260 ס"מ מרובע ועד 110מעל  

35.00יח'פזות וצבע.

מכסה מפלסטיק, לסגירת פרופילי פלדה ו/או צינורות פלדה בשטח עד19.02.0280

12.00יח' ס"מ מרובע.25 

מכסה מפלסטיק, לסגירת פרופילי פלדה ו/או צינורות פלדה בשטח19.02.0290

18.00יח' ס"מ מרובע.60 ס"מ מרובע ועד 25מעל  

מכסה מפלסטיק, לסגירת פרופילי פלדה ו/או צינורות פלדה בשטח19.02.0300

24.00יח' ס"מ מרובע.110 ס"מ מרובע ועד 60מעל  
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19.0219.02

מכסה מפלסטיק, לסגירת פרופילי פלדה ו/או צינורות פלדה בשטח19.02.0310

30.00יח' ס"מ מרובע.260 ס"מ מרובע ועד 110מעל  

 יח'2חיבור בורג עם פרפר לפתיחה וסגירה ידנית של פרופילי פלדה  19.02.0315

88.00יח'קומפלט

2תוספת מחיר לקונסטרוקצית פלדה עבור חיבור לפירוק ע"י מערכת  19.02.0320

88.00יח'ברגים עפ"י פרט אופיני של מתקני חניון.

130.00יח'חיבור טבעת עם הכנה למנעול עבור צנור למחסום19.02.0330

עיגון עמודי פלדה, רגליים וכו' מפרופילי פלדה ו/או צינורות פלדה19.02.0340

 ס"מ, חיזוק בסיס50במידות שונות ע"י חפירה או חציבה לעומק כ- 

176.00קומפע"י בטון והחזרת שטח לקדמותו,הכל עד חיבור מושלם.

תוספת מחיר לקונסטרוקצחת פלדה ו/או ציוד לחניון עבור כיפוף19.02.0450

18.00יח'.1צינורות פלדה בקוטר עד " 

תוספת מחיר לקונסטרוקצית פלדה ו/או ציוד לחניון עבור כיפוף19.02.0460

42.00יח'.2 ועד "1צינורות פלדה בקוטר מעל " 

תוספת מחיר לקונסטרוקצחת פלדה ו/או ציוד לחניון עבור כיפוף19.02.0470

65.00יח'.3 ועד "2צינורות פלדה בקוטר מעל " 

תוספת מחיר לקונסטרוקצחת פלדה ו/או ציוד לחניון עבור כיפוף19.02.0480

77.00יח'.4 ועד "3צינורות פלדה בקוטר מעל " 

 עם כיפה, לרבות עיגון ע"י6/"3.25 מ', בקטר 1.5עמוד דיזינגוף בגובה  19.02.0490

 ס"מ, חיזוק בסיס ע"י בטון והחזרת50חפירה או חציבה לעומק כ- 

800.00קומפשטח לקדמותו,הכל עד חיבור מושלם.

2.5 בגובה 4/"3.25 וצינור 6/"3.25 מ', בקטר 6.0עמוד מצלמה בגובה  19.02.0500

מ', לרבות עיגון ע"י חפירה או חציבה לעומק הנדרש, חיזוק בסיס ע"י

2,690.00קומפבטון והחזרת שטח לקדמותו,הכל עד חיבור מושלם.

4 מ"מ, לרבות חיבורים ע"י 3 מ"מ עובי 300בסיס (פלטקות) ברוחב  19.02.0510

355.00קומפ מרותכים.1/2ברגים " 

 מ"מ, לרבות חיבורים40 מ"מ עובי 300סבכות רשת מגולוונת ברוחב  19.02.0520

286.00מ'הנידרשים.

 מ"מ, לרבות חיבורים40 מ"מ עובי 400סבכות רשת מגולוונת ברוחב  19.02.0530

380.00מ'הנידרשים.

 מ"מ, לרבות חיתוך,3 מ"מ עובי 300/300פחי פלדה (פלטקות) במידות  19.02.0540

100.00יח'עיבוד פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך,4 מ"מ עובי 300/300פחי פלדה (פלטקות) במידות  19.02.0550

119.00יח'עיבוד פזות וצבע.

 מ"מ, לרבות חיתוך,5 מ"מ עובי 300/300פחי פלדה (פלטקות) במידות  19.02.0560

142.00יח'עיבוד פזות וצבע.

סה"כ לברגי עיגון פלטקות, חיבורים ושונות

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מסגרות חרש

19.0319.03

סיכוך בלוחות פחי פלדה 19.03
 מ"מ ברחב0.6השלמות ב"פלשונגים" (סוגר גמלון, פינות וכו') בפח  19.03.0010

77.00מ' ס"מ מגולוון וצבוע30פרוס עד  

 מ"מ ברחב0.6השלמות ב"פלשונגים" (סוגר גמלון, פינות וכו') בפח  19.03.0020

141.00מ' ס"מ מגולוון וצבוע60 ס"מ ועד 30פרוס מעל  

 מ"מ ברחב0.6השלמות ב"פלשונגים" (סוגר גמלון, פינות וכו') בפח  19.03.0030

200.00מ' ס"מ מגולוון וצבוע100 ס"מ ועד 60פרוס מעל  

 מ"מ מגולוון,0.55סיכוך גגות ו/או קירות בלוחות פח איסכורית בעובי  19.03.0040

99.00מ"רלרבות אביזרי איטום וחיבורים

 מ"מ מגולוון0.55סיכוך גגות ו/או קירות בלוחות פח איסכורית בעובי  19.03.0050

132.00מ"רוצבוע בתנור, לרבות אביזרי איטום וחיבורים

סה"כ לסיכוך בלוחות פחי פלדה

סה"כ למסגרות חרש 
מסגרות חרש01

ברגי עיגון פלטקות, חיבורים ושונות02

סיכוך בלוחות פחי פלדה03

סה"כ

גידור  44

גדרות 44.01
, שרוולים לעיגון2גדר רשת, לרבות מסגרות מצינורות עגולים קוטר " 44.01.0010

 מ"מ50/50 מ"מ עם משבצת 4ורוזטות פח, רשת ברזל מחוט מגולוון  

194.00מ"ר מ', מחוברים לתשתית בטון, אספלט וכו'1.5צבוע, עמודים כל  

סה"כ לגדרות

שערים 44.03
 מ"מ,60/40/2.2 מ"ר, מסגרת מפרופיל 2.5שער חד כנפי בשטח עד  44.03.0010

 מ"מ, לרבות100 מ"מ במרווח של עד 25/25/1.5וניצבים מפרופיל  

2,178.00קומפעמודים, הכנה למנעול, פרזול, צבע ויסודות בטון.

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

גידור

44.0344.03

 מ"ר, מסגרת מפרופיל3.5 מ"ר עד 2.5שער חד כנפי בשטח מעל  44.03.0020

100 מ"מ במרווח של עד 25/25/1.5 מ"מ, וניצבים מפרופיל 60/40/2.2 

2,904.00קומפמ"מ, לרבות עמודים, הכנה למנעול, פרזול, צבע ויסודות בטון.

 מ"מ,60/40/2.2 מ"ר, מסגרת מפרופיל 4.5שער דו כנפי בשטח כ- 44.03.0030

 מ"מ, לרבות100 מ"מ במרווח של עד 25/25/1.5וניצבים מפרופיל  

3,630.00קומפעמודים, הכנה למנעול, פרזול, צבע ויסודות בטון.

סה"כ לשערים

סה"כ לגידור  
גדרות01

שערים03

סה"כ

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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דו"ח מכרז

2014סה"כ למחירון תחזוקה חניות  

2014סה"כ למחירון תחזוקה חניות   
נגרות אומן ומסגרות פלדה06

מסגרות חרש19

גידור44

סה"כ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  


