אפרים את חיים הנדסת בניין בע"מ
בית יצחק ת.ד 63 .מיקוד 42920

מכרז

22/05/2022
דף מס'001 :

עין שריד
תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

פרק  01פירוק והריסה
תת פרק  01.1פירוק והריסה
 01.1.010פירוק קירות בלוק  10ס"מ  +טיח/קרמיקה .
העבודה כוללת :
 הריסת הקירות פינוי הפסולת לאתר פסולת מאושר תיקון טיח בקיר קיים בחלקי הקיר שפורקועד הכנה לצבע .

מטר

 01.1.020פירוק מטבח קיים  ,העבודה כוללת :
 פירוק שיש וכיור קיים פירוק ארונות פירוק אריחי קרמיקה פירוק ברז קיים . -פינוי לאתר פסולת מאושר

קומפ'

1.00

 01.1.030פירוק שיפולים ופינוי

מטר

55.00

 01.1.040פירוק אסלה קיימת  ,העבודה כוללת :
 פירוק צנרת מים וביוב לשימוש חוזר . -פירוק ופינוי אסלה .

י ח'

 01.1.050פירוק כיור קיים  ,העבודה כוללת :
 פירוק ופינוי כיור קיים . -פירוק ופינוי ברז קיים .

י ח'

2.00

 01.1.060פירוק אריחי קרמיקה כולל שכבת הטיט

מ"ר

23.00

 01.1.070פירוק ופינוי דלת קיימת כולל משקוף .

י ח'

4.00

37.00

2.00

סה"כ  01.1פירוק והריסה

תת פרק  01.2מסגרות ונגרות אומן
 01.2.010עבודת חיזוק המבנה בעזרת עבודות
מסגרות .העבודה כוללת :
אספקה והתקנת בעבודות מסגרות לחיזוק
המבנה בעזרת פרופילי פלדה מגולוונים
בהתאם לפרטים אשר ינתנו במהלך העבודה .
המחיר המוצע ע"פ משקל פרופילי המתכת
מגולוונת  ,פלטקות וחיבור לקירות .
הכל מותקן בשלמות

טון

0.50

להעברה בתת פרק 01.2
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.10.1

קובץ :לב השרון 002/...

אפרים את חיים הנדסת בניין בע"מ
בית יצחק ת.ד 63 .מיקוד 42920
22/05/2022
דף מס'002 :

עין שריד
סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 01.2.030אספקה והתקנת דלת עם מילוי  100%עץ
אורן  ,חד כנפית לפתיחה צירית  ,במידות
 90/210ס"מ  ,עם קנט גושני במבנה T
המחובר לליבת הדלת משני צידי המילוי ,
המעטפת דיקט "סנדוויץ"  8מ"מ  ,ציפוי הדלת
פורקמייקה בצבע אפור ,משקוף פח  1.5מ"מ
מכופף וצבע  ,עם גומי אטימה מסביב
למשקוף .

י ח'

 01.2.090ארון מטבח עליון במידות  260/60/30ס"מ
וארון מטבח תחתון במידות  260/90/60ס"מ,
הכל קומפלט .

קומפ'

3.00

1.00

סה"כ  01.2מסגרות ונגרות אומן

תת פרק  01.3מתקני תברואה
עבודות האינסטלציה כוללות חציבות ,בקירות
וברצפות ,תיקוני טיח עד להכנה לצבע ומלוי
חציבות ברצפה עם בטון.
בכל הקבועות ) אסלות וכיורים ( המחיר כולל
את כל העבודות והאביזרים הנדרשים
להתחברות למערכת המים הקיימת ,
והתחברות צנרת ביוב הקיימת .
 01.3.040אספקה והתקנת מיכל סמוי גרואה +לחצן
ניקל מבריק  +אסלה לבן מט תלוייה
"קטלנו" .המחיר כולל  :חיבור למערכת המים
והביוב הקיימים  ,יציקת בטון בבסיס האסלה ,
כל ההכנות הנדרשות לחיפוי המיכל בקרמיקה
 .הכל בשלמות

י ח'

 01.3.050אספקה והתקנה של ברז אוורסט 302857
)למטבח ( תוצרת חמת.

קומפ'

1.00

 01.3.060אספקה והתקנה של ברז אוורסט 302841
)לשירותים( תוצרת חמת.

קומפ'

1.00

 01.3.065אספקה והתקנה של ברז נגישות 305331
תוצרת חמת.

קומפ'

1.00

 01.3.070נקודת ניקוז למזגן  -הכנת תשתית לניקוז
מזגן.

קומפ'

1.00

2.00

להעברה בתת פרק 01.3
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.10.1

קובץ :לב השרון 003/...

אפרים את חיים הנדסת בניין בע"מ
בית יצחק ת.ד 63 .מיקוד 42920
22/05/2022
דף מס'003 :

עין שריד
סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 01.3.081התקנה ואספקה של כיור רחצה אובלי דגם
 507של חרסה או שו"ע במידות 50/40
המותקן מתחת לשיש כולל אספקת מים חמים
וקרים מהמרכזיה לברז המשולב בגוף הכיור
עם ברזי ניתוק וחיבור לדלוחין )עד צינור  "4או
שוחה חיצונית(.

י ח'

 01.3.091אספקה והתקנת כיור רחצת ידיים תוצרת
חרסה לסן במידות רוחב  52ס"מ הכל מותקן
בשלמות כולל חיבור מים ודלוחין למערכות
המים והדלוחין הקיימות .

י ח'

1.00

2.00

כל הכלים והאביזרים לנכים יהיו מנירוסטה
 01.3.101אספקה והתקנת ,על דלת תא השיחרותים
,מוט אופקי למשיכה

י ח'

1.00

 01.3.111אספקה והתקנת מתלה בדלת .

י ח'

1.00

 01.3.121אספקה והתקנת מוט אופקי ואנכי

י ח'

1.00

 01.3.131אספקה והתקנת מוט מתקפל לשירותי נכים

י ח'

1.00

 01.3.141אספקה והתקנת מראה ברוחב  60ס"מ ובגובה
 90ס"מ מעל כיור שירותי נכים

י ח'

1.00

 01.3.151אספקה והתקנת סבוניה

י ח'

1.00

 01.3.161אספקה והתקנת אשפתון נייד בנפח  10ליטר

י ח'

1.00

 01.3.171אספקה והתקנת מדף במידות  15/30ס"מ

י ח'

1.00

 01.3.181אספקה והתקנת מתקן לנייר לניגוב ידיים .

י ח'

1.00

 01.3.191אספקה והתקנה מתקן נייר טואלט

י ח'

1.00

סה"כ  01.3מתקני תברואה

תת פרק  01.4ריצוף
 01.4.100אספקה והדבקת אריחי גרניט פורצלן
אנטיסליפ  R10במידות  , 60/60מחיר יסוד
 80ש"ח/מ"ר ) מחיר קניה ולא מחירון ( הכל
בשלמות כולל מילוי ה"פוגות" ברובה אקרילית
וסף אלומיניום במפגש עם ריצוף קיים .

מ"ר

10.00

להעברה בתת פרק 01.4
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.10.1

קובץ :לב השרון 004/...

אפרים את חיים הנדסת בניין בע"מ
בית יצחק ת.ד 63 .מיקוד 42920
22/05/2022
דף מס'004 :

עין שריד
סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 01.4.101ריצוף באריחי גרניט פורצלן אנטיסליפ R9
במידות  60/60ס"מ,מחיר בסיס לקניה 80
ש"ח/מ"ר  ,הביצוע בהדבקה לרבות פוגות
ברוחב  5מ"מ ומילויין ברובה אקרילית
מתוצרת " "MAPEIבגוון לבחירת האדריכל

מ"ר

105.00

 01.4.110שיפולים לריצוף הנ"ל במידות  7ס"מ

מטר

60.00

 01.4.111חיפוי קירות באריחי קרמיקה במידות 10/30
ס"מ כדוגמת MELLO MMNV SUGAR
 MARAZZIגוונים שונים,מחיר קניה 80
ש"ח/מ"ר ,לרבות שכבת טיח צמנטי מיישרת,
פוגות ברוחב  3מ"מ ומילויין ברובה אקרילית
" "MAPEIאו ש"ע ,בגוון לבחירת האדריכל.
)בשירותים(

מ"ר

25.00

 01.4.130פס קישוט מניקל בצידי החיפויים הנ"ל מדגם
לבחירת המזמין .

מטר

20.00

 01.4.140משטח אורטגה  PRISTINE 101במידות
260/60ס"מ בגוון לבחירת האדריכל ,עם סינר
קידמי וצידי בגובה  6ס"מ ופנל אחורי וצידי
בגובה  10.1ס"מ לרבות עיבוד קנטים ,עיבוד
פתחים לכיור ,ברז וסבוניה
הכל מותקן בשלמות

קומפ'

1.00

סה"כ  01.4ריצוף

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.10.1

קובץ :לב השרון 005/...

אפרים את חיים הנדסת בניין בע"מ
בית יצחק ת.ד 63 .מיקוד 42920
22/05/2022
דף מס'005 :

עין שריד
תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

תת פרק  01.5טיח וצבע .
 01.5.010קירות סדוקים  ,העבודה כוללת :
סיתות שכבת הטיח עד הבלוק/בטון ברצועהשל  20ס"מ לאורך התפרים .
 פתיחת הסדקים ברוחב  3-4ס"מ ובעומק של 5ס"מ
 מילוי הסדקים בלוחות קלקר בעובי  2ס"מובעומק  3ס"מ
 ביצוע שכבת טיח בטון מיישרת ברצועהשסותתה .
 מילוי הסדק ) לאחר פירוק הקלקר ( בסיקהטופ גמישה לאורך הסדק .
הדבקת רצועת רשת אינטרגלס ברוחב 20
ס"מ הנ"ל בעזרת המילוי .
לאחר ייבוש מלא למרוח שכבת מרק קיר גמיש
על הרשת .
בחלקי הקירות ללא סדקים :
 הורדת שכבת ההתזה אקרילית קיימת עדשכבת הטיח השחור .
 שטיפת הקירות במים בלחץ  ,הורדת שכבתהאבק .
 הדבקת רשת אינטרגלס על שטח הקירבעזרת דבקים לקירות חוץ

מ"ר

50.00

 מריחת שכבת מרק קיר גמוש על הקיר הדבקת רשת אינטרגלס על גבי המרק . מריחת שכבת מרק קיר גמיש על גבי הרשת גמר שכבת שליכט אקרילי גמיש במשקל של 2ק"ג למ"ר בגוון לבחירת המפקח .
 01.5.020תיקוני סדקים בקירות פנים
 הורדת שכבת השליכט לאורך הסדקיםהקיימים ברצועה ברוחב  10ס"מ .
 פתיחת הסדקים בעזרת מברג או כלי מכניאחר .
 ניקוי פני הסדקים בעזרת מברשת . צביעת פני הסדק בצבע יסוד כדוגמת פריימר Xתוצרת נירלט .
 מילוי הסדק במרק קיר גמיש . הדבקת רצועת רשת לאורך הסדק בעודהמרק לח .
 לאחר יבוש  ,יש למרוח שכבה נוספת על גבימרק קיר גמיש והחלקת פני הקיר .

מטר

50.00

 01.5.030צביעת קירות פנים בצבע אקרילי כדוגמת
סופרקריל בשתי שכבות עד כיסוי מלא .

מ"ר

190.00

להעברה בתת פרק 01.5
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.10.1

קובץ :לב השרון 006/...

אפרים את חיים הנדסת בניין בע"מ
בית יצחק ת.ד 63 .מיקוד 42920
22/05/2022
דף מס'006 :

עין שריד
סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 01.5.040קירות חוץ עם התזה אקרילית קיימת גמר
שליכט אקרילי .העבודה כוללת :
 פירוק חלקי טיח רופף ופתיחת הסדקיםקיימים
 שטיפת הקיר במים בלחץ גבוה . התזת שכבת פריימר ביצוע שליכט אקרילי גמיש במשקל 2ק"ג/מ"ר

מ"ר

 01.5.050קירות ו/או מעקות עם שפריץ מלט קיים גמר
שליכט גמיש  ,העבודה כוללת :
 הורדת שכבת השפריץ הקיימת עד שכבתהטויח המיישרת
 שטיפת הקיר במים בלחץ גבוה . שכבת שליכט מלט . -שכבת שליכט אקרילי גמיש כנ"ל

מ"ר

 01.5.060צביעת ארגז רוח קיים  ,העבודה כוללת :
 ניקוי לוחות העץ . צביעת לוחות העץ בשתי שכבות עד כיסויימלא בצבע לזור לעץ .

מטר

35.00

 01.5.070צביעת לוחות עץ המשמשים כתקרה אופקית
כחלק מארגז רוח קיים כנ"ל .

מ"ר

25.00

150.00

25.00

סה"כ  01.5טיח וצבע .

תת פרק  01.6חשמל
 01.6.100נקודת מאור מושלמת במעגל חד פאזי
הכל בשלמות כולל אביזרי קצה

י ח'

 01.6.110אספקה והתקנת עמדת עבודה הכוללת  3בתי
תקע  16Aנקודת בית תקע  16Aעם צנרת
ומוליכים  2.5ממ"ר  ,שקעי כוח גוויס או שו"ע
הכל בשלמות מהלוח הקיים במבנה ועד
הנקודה המסומנת בתכנית  .כל המולכים יהיו
בירות הגבס או על גבי הקירות הקיימות בתוך
תעלות אצבע .

י ח'

3.00

 01.6.130נקודת תקע אחת למזגן הכל בשלמות כולל
אביזרי קצה

י ח'

3.00

25.00

להעברה בתת פרק 01.6
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.10.1

קובץ :לב השרון 007/...

אפרים את חיים הנדסת בניין בע"מ
בית יצחק ת.ד 63 .מיקוד 42920
22/05/2022
דף מס'007 :

עין שריד
סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 01.6.140נקודת בית תקע מושלמת עשויה מוליכי
נחושת עם בידוד  .P.V.Cבחתך  3X1.5מ"מ ,
מושחלים בצנרת מותקנות תה"ט או מתחת
לריצוף או בתקרות  ,מהלוח עד בית התקע וכן
בית תקע  16אמפר עבור בית תקע בודד .
הכל מושלם לרבות מתאימים ואבזרי קצה
כדוגמת הקיים המתחם .

י ח'

5.00

 01.6.150כנ"ל אך עבור בית תקע כפול

י ח'

2.00

 01.6.180אספקה והתקנת גופי תאורה ריבועי במידות
 60/60ס"מ דגם פאנל  LEDכגון ניסקו BL
 LM3100גוון אור  4200או ש"ע .

י ח'

 01.6.300נקודת הכנה למערכת מתח נמוך ) גלאי עשן ,
מחשב  ,רמקורים אזעקה וכד'( עשויה צנרת
בקוטר כנדרש עם חוט משיכה  ,קופסאות
הסתעפות ותיבות מעבר מותקנים תה"ט
ובתקרות מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק'
ההכנה.

י ח'

120.00

 01.6.310גלאי עשן מטיפוס מטיפוס יוניזציה .
הכל מותקן בשלמות עד רכזת גילוי אש

י ח'

10.00

 01.6.320מנורות סימון אזעקה אש

י ח'

3.00

 01.6.330לחצן אזעקה אש

י ח'

2.00

 01.6.340רכזת גילוי אש ל 8-אזורים

י ח'

1.00

 01.6.350גלאי נפח תקרתי

י ח'

8.00

 01.6.360רכזת גילוי עד  8אזורים

י ח'

1.00

 01.6.370צופר אזעקה תקני  ,להתקנת חוץ  ,מוגן .עם
נצנץ

י ח'

2.00

 01.6.380חייגן אוטומטי דיגטלי עם הודעה מוקלטת

י ח'

1.00

 01.6.390חווט לגלאים /צופרים  -התקנת פנים

מטר

100.00

23.00

סה"כ  01.6חשמל

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.10.1

קובץ :לב השרון 008/...

אפרים את חיים הנדסת בניין בע"מ
בית יצחק ת.ד 63 .מיקוד 42920
22/05/2022
דף מס'008 :

עין שריד
סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

תת פרק  01.7תקרה אקוסטית
 01.7.010עבודות הכנה לתקרה אקוסטית :
תליית פרופלי פלדה לקונסטרוקציית
קורות העץ של גג הרעפים  ,במידות הנדרשות
לנשיאת הקורות הנושאות של התקרה
האקוסטית .
פרופלי פלדה מגולוונים אופקיים ואנכיים .

טון

 01.7.020תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים דגם נאבי
[ 270יהודה יבוא ויצוא או שו"ע אריח במידות
 60/60ס"מ  ,המחיר כולל את הפרופילים
הנושאים והמשניים  ,אלמנטי התליה וגמר L
ו Z-עד לביצוע מושלם של העבודה .

מ"ר

0.30

176.00

סה"כ  01.7תקרה אקוסטית

תת פרק  01.8מיזוג אוויר
 01.8.010מתקן למיזוג אויר מיני מרכזי למועדון :
העבודה כוללת :
 תכנון מערכת מיזוג אויר למועדון ע"י יועץמיזוג אויר .
 תכנון תעלות מפח מגולוון לפיזור האויר -תריסים לפיזור האויר .

קומפ'

1.00

סה"כ  01.8מיזוג אוויר

סה"כ  01פירוק והריסה
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.10.1

קובץ :לב השרון 009/...

אפרים את חיים הנדסת בניין בע"מ
בית יצחק ת.ד 63 .מיקוד 42920

מכרז )ריכוז(
עין שריד

22/05/2022
דף מס'009 :

סה"כ
פרק  01פירוק והריסה
תת פרק  01.1פירוק והריסה
תת פרק  01.2מסגרות ונגרות אומן
תת פרק  01.3מתקני תברואה
תת פרק  01.4ריצוף
תת פרק  01.5טיח וצבע .
תת פרק  01.6חשמל
תת פרק  01.7תקרה אקוסטית
תת פרק  01.8מיזוג אוויר
סה"כ  01פירוק והריסה

סה"כ
ס ה" כ כ ל ל י
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.10.1

____________
תאריך
קובץ :לב השרון

