
.גברים ונכים, שינויים ושיפוץ שרותים נשים 
10-11.2013. 3' ק-שינויים שרותים ספריה-5בנין  

1עמוד   22/10/2013 מ"דקל שירותי מחשב להנדסה בע 

ח מכרז"דו 

כ"סה מחיר כמות 'יח תאור סעיף 

.הריסות ופינוי, פרוקים 

01

.הריסות ופינוי, פרוקים 01

:הערה כללית לכל הפרוט 

:מפרט וכתה כמויות זה מתיחס למכלול העבודה במלואה כולל 

.שרותי גברים. א 

.שרותי נשים. ב 

.שרותי נכים. ג 

.מבואה ומעבר. ד 

פרוק ופינוי כללי להכנה מלאה לביצוע תוכנית השרותים החדשה 01.0010

,קירות בלוקים: כולל פרוק ופינוי החומרים והציוד למקום מורשה 

,אסלות, כיורים, ריצופים, חיפויים, חגורות בטון, מחיצות גבס 

),לשמירה והשגחה להתקנה מחדש(דלתות , אביזרי חשמל, צנרת 

כל הנדרש להכנת השטח לביצוע' חלונות וכו, מחיצות, משקופים 

1.00קומפ .העבודה 

צנרת דלוחין, רוק מערכת אינסטלציה קיימת כולל צנרת מיים 01.0020

1.00קומפ ).נכים, גברים, נשים(לכל השרותים ' מחיר קומפ. וצנרת שופכין 

.בניה 04

כולל. תיקונים בטון וטייח לאחר ביצוע ההריסות ולגמר העבודה 04.0010

1.00קומפ .והכנה לצבע) שליכטה(שכבה מיישרת  

1.00קומפ ).השרותים' מחוץ ליח(ל במתחם הכניסה לשרותים "תיקונים כנ 04.0020

.נגרות 06

,  דלת כניסה  ראשי חדש לחדרי שרותים גברים ונשים :3-ד, 2-ד 06.0010

חיפוי,  קנטים עץ גושני סמוי, 80/60קבוע עליון +90/210 

הפורמיקה עולה על, גוון לבחירת המעצב' , פורניר סוג א/פורמיקה 

הקנט צבוע בצבע מט. מכסה משני צידי חזיתות הדלת, הקנט הגושני 

גוון' חיפוי פורמיקה סוג א, כולל צילינדר. משי בגוון לפי בחירה 

לא לסיכום 3.00'יח ,מחזיר שמן הידראולי עליון איכותי,  מילוי100%, לבחירת המעצב 

,90/210,   דלת כניסה  ראשי לחדרי שרותים גברים ונשים :3-ד, 2-ד 06.0011

פרוק זהיר וחיפוי פורניר חדש יש לבצע . 80/60כולל חלק קבוע עליון  

.צביעת קנטים. פורמיקה לבחירת המעצב,  על גבי הקיים' סוג א 

'.ידיותוכו, צילינדר-כולל פרזול חדש. קבוע+התקנה מחדש כנף 

פרזול, ידיות מתכת מעוצבות, מחזיר שמן הידראולי עליון איכותי 

3.00'יח צביעת משקוף מתכת בגוון לבחירת. פרופילי אטימה, מתכת איכותי 

 ודלתות כניסה  לתאי שרותים במידות כללי לפי מחיצות מערכת  06.0030

13בעובי ) טרספה" (פנוליק"עשויות לוחות ), חזית'  מ2.65(תוכנית  

דלתות. שחיקה מים ולחות, מ אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות"מ 

מנעול תפוש פנוי). לא יציקת ניילון(פרזול מנרוסטה . מ" ס60ברוחב  

6.00'יח .גוון לבחירת המעצב. או צילינדר 
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.גברים ונכים, שינויים ושיפוץ שרותים נשים 
10-11.2013. 3' ק-שינויים שרותים ספריה-5בנין  

2עמוד   22/10/2013 מ"דקל שירותי מחשב להנדסה בע 

ח מכרז"דו 

כ"סה מחיר כמות 'יח תאור סעיף 

.נגרות 

06

2(לכל תא שרותי נשים ושרותי גברים '  יח1 , 60/50חלונות קיפ : 1-ח 06.0040

,מסגרת+כולל חיבורים בין החלונות פח אלומיניום). מערכות חלון 

,מפח) עיור(משקוף סמוי ) , לא בלגי(פרופיל קליל , אלומיניום מגולבן 

התאמה למצב קיים כולל. ידיות בגוון האלומיניום, זכוכית אטומה 

6.00'יח .פרופילים נדרשים להסתרה וחיבורים 

לכל תא'  יח1'. , כל יח'   מ2.65/0.60חלונות הזזה כנף על כנף : 1-ח 06.0042

כולל חיבורים בין החלונות פח. שרותי נשים ושרותי גברים 

) ,לא בלגי(פרופיל קליל , אלומיניום מגולבן, מסגרת+אלומיניום 

.ידיות בגוון האלומיניום, זכוכית אטומה, מפח) עיור(משקוף סמוי  

לא לסיכום 2.00'יח .התאמה למצב קיים כולל פרופילים נדרשים להסתרה וחיבורים 

1.00קומפ .ל לאלומיניום עבור צבע"תוספת לנ 06.0050

נרוסטה(ם "מפלב, סט מאחז יד קבוע ומתקפל לפי תקן נגישות 06.0070

1.00קומפ .התקנה מחוזקת לקיר), איכותי 

,י"לפי ת, מ" ס60-70רוחב , מ" מ30ם קוטר "מאחז יד קבוע מפלב 06.0080

2.00'יח .מותקן מחוזק על כנף דלת שרותי הנכים 

6.00'יח .זוג ווי תליה ממתכת מותקנים על דלתות תאי השרותים 06.0100

אינסטלציה 07

,הכנת תוכנית קבלן מפורטת לעבודות אינסטלציה כולל צנרת ביוב 07.0005

מורשה' באמצעות מהנדס אינסט' מים וכו, צנרת דלוחין, חיבורים 

לאישור המזמין לפני תחילת ביצוע , או אינסטלטור מקצועי /ו 

.העבודה 
7.00'נק 

,אביזרים, מחברים,  לחיבור  אסלות כולל זויות4"צנרת ביוב  07.0010

7.00'נק .פתיחת מעברים וסגירתם, חציבות 

,כולל זויות. לחיבור כיורי רחצה ומשתנות, 2, "1.5"צנרת דלוחין  07.0020

קופסאות, פתיחת מעברים וסגירתם,חציבות, אביזרים, מחברים 

7.00'נק .כל החומרים וחומרי העזר הנדרשים' מעבר וכו 

כיורים, לחיבור ניאגרות), 2, "1.5("צנרת מיים בקטרים שונים  07.0030

14.00'נק .ומשתנות 

תחתון, מ" ס32אובלי בקוטר /הרכבה וחיבור כיור לבן עגול , אספקה 07.0040

ברזי ניל, צנרת, סיפון' , כולל קונסט. לאישור המעצב, מתחת לשיש 

4.00'יח .ואביזרים 

לא לסיכום 1.00'יח .ל"כנ), שרותי נכים(רתום לקיר /כיור לבן מחובר 07.0050

'של חב sst פיית 3815אספקה והרכבה ואחריות ברז אלקטרוני מדגל  07.0060

4.00'יח ). 2+2(ע לכיורים "חרש קרמיקה או ש 

1.00'יח .תואם תקן נגישות), לשרותי נכים(אספקה והרכבה ברז פיה ארוכה  07.0070
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.גברים ונכים, שינויים ושיפוץ שרותים נשים 
10-11.2013. 3' ק-שינויים שרותים ספריה-5בנין  

3עמוד   22/10/2013 מ"דקל שירותי מחשב להנדסה בע 

ח מכרז"דו 

כ"סה מחיר כמות 'יח תאור סעיף 

אינסטלציה 

07

",פטיו"קוב דלפון 'אספקה התקנה וחיבור אסלה לבנה תלויה של ג 07.0080

,כולל כל האביזרים. חרש' מושב תואם של חב,  פלסון סמוי מנגנון  

6.00'יח .וחומרי עזר הנדרשים 

,ע" או ש5053התקנה וחיבור אסלת נכים לבנה ויטרה דגם , אספקה 07.0090

בעל תקן. ע"חרש או ש' מושב איכותי של חב, מנגנון לקיר גבס פלסון 

1.00'יח .נגישות 

חשמל  08

.הערות כלליות 

.של הקבלן" תכנון עצמי"עבודות החשמל יבוצעו בשיטת  

על הקבלן להכין לפני תחילת העבודה תוכנית עבודה מקצועית עם 

.או בעלי מקצוע מורשים ומיומנים/מהנדסים מתאימים ו 

אישור. המזמין לפני ביצוע/התוכנית צריכה לקבל את אישור המפקח 

.התוכנית אינו גורע מאחריות הקבלן לאיכות התכנון והביצוע 

סימונם, לפני תחילת העבודה, לימוד ואיתור מעגלים קיימים 08.0002

1.00קומפ .ובדיקתם החשמלית והתקנית 

הדלקות, הכנת תוכנית קבלן מפורטת לעבודות חשמל כולל מעגלים 08.0003

לאישור , או חשמלאי מוסמך מורשה/באמצעות מהנדס חשמל ו' וכו 

1.00קומפ .המזמין לפני תחילת ביצוע העבודה 

,שקעים, שינויים ותוספות במערכת החשמל  הקיימת לתאורה 08.0005

חיווט, צנרת, כולל שינויים בתשתית). ז"מ(לאיוורור ולהדלקות  

שקעים, החלפה ותוספת מאמתים, חציבות, נחושת או כבלי נחושת 

החלפת הדלקות ושינויים במיקום, חדשים והחלפת שקעים 

.פרוק והעברת תעלות, שינויים בתשתיות תאורה, ההדלקות 

1.00קומפ או/התשתית תותקן באופן סמוי ומקצועי להתאמה לתקרות גבס ו 

מפסקים. ביצוע מערכת הדלקות וכיבוי  לתאורה ולמערכת האיוורור 08.0008

,אביזרים, המחיר  כולל צנרת. נורה+מפסקים, כפולים, בודדים 

1.00קומפ '.חיווט וכו, כבלים 

'.מחיר  קומפ. ביצוע שינויים בלוח החשמל הראשי  וביצוע התחברות 08.0010

הציוד יהיה'. חומרי עזר וכו, פחת, ז"כולל  כל האביזרים הנדרשים מ 

.ABBרן או 'מסוג התואם את הציוד של המכון מסוג מרלן ג 

,תאורה, השינויים מיועדים לכל מערכות השרותים כולל  איורור 

1.00קומפ '. שקעים וכו 

ז"מ,חיווט, צנרת, כולל חציבה, מוגן מיים ,   כח שקע חשמל ' נק 08.0025

6.00קומפ . הכל בביצוע סמוי. מושלם' וכו, א"חצ 
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.גברים ונכים, שינויים ושיפוץ שרותים נשים 
10-11.2013. 3' ק-שינויים שרותים ספריה-5בנין  

4עמוד   22/10/2013 מ"דקל שירותי מחשב להנדסה בע 

ח מכרז"דו 

כ"סה מחיר כמות 'יח תאור סעיף 

חשמל  

08

זכוכית+או גבס' הספקה והרכבת גוף תאורה עגול שקוע בתקרה אק 08.0030

כדוגמת קמחי דגם) , כלולים במחיר( ואט 26*2נורות , כיסוי 

,הקו לחיבור הנקודה, המחיר כולל המעגלים לתאורה. 42.224-938 

מושלמת' כולל כל הנדרש לנק. אביזרים ונורות, חיווט, צנרת 

18.00'יח .ופועלת 

ת.ג. הספקה והרכבת גוף תאורה לתאורה סמויה בהיקף הנמכה 08.0035

התקנה סמויה וחיבורים בתקרת,  ווט54*1פלורסנטי פס אמריקאי  

המחיר כולל). כלולים במחיר"-טי פייב("כולל נורות חסכוניים . גבס 

אביזרים, חיווט, צנרת, הקו לחיבור הנקודה, המעגלים לתאורה 

18.00'יח .מושלמת ופועלת' כולל כל הנדרש לנק. ונורות 

90-ל עבור תאורת חרום דו תכליתי עם מצבר עצמי ל"תוספת לנ 08.0040

5.00'יח .דקות פעולה בזמן הפסקת חשמל 

2.00'נק .בשרותי נשים'  יח1בשרותי גברים '  יח1. שקע חשמל מוגן מיים 08.0050

,חיווט, מ" מ16צנרת , חיבור חשמלי לברז אלקטרוני לכיורים 08.0070

4.00'נק .קופסאות חיבורים ואביזרים כולל הפעלה 

.ריצוף וחיפוי 10

אריחים פורצלן. אספקה והתקנה ריצוף קרמיקה לבחירת המעצב 10.0010

,חיתוכים, כולל עיבודים. דגם לפי בחירה, או מידה אחרת , 60/60 

35.00ר"מ .ר"מ'/ש90מחיר יסוד לקרמיקה . רובה, עיבוד פוגות, גרונגים 

וחומר..) דבק(התקנה ריצוף קרמיקה כולל חומר שחור -עבודה בלבד 10.0015

.סתימה רובה, עיבוד פוגות, גרונגים, חיתוכים, עיבודים) , רובה(לבן  

לא לסיכום 35.00ר"מ .אספקת הקרמיקה על ידי המזמין 

מחיר  .  או מידה אחרת לחיפוי קירות60/60, 60/30קרמיקה פורצלן   10.0020

,ניסור במכונה, כולל עיבודים). מ"ללא מע(ר "מ'  ש90יסוד  

או קירות גבס/הכנת תשתית קירות בלוקים ו, גרונגים, חיתוכים 

בקוים העבודה כולה תבוצע . ניקיון, רובה אקרילית..), טייח( 

על המבצע לתכנן ולתאם מראש המשכת.  ממשיכים רצפה וקירות 

50.00ר"מ .קוים אופקיים ואנכיים 

כולל. קרמיקה פורצלן  במידות שונות לחיפוי קירות-עבודה בלבד 10.0025

הכנת תשתית קירות, גרונגים, חיתוכים, ניסור במכונה, עיבודים 

העבודה. ניקיון, רובה אקרילית..), טייח(או קירות גבס /בלוקים ו 

על המבצע לתכנן. כולה תבוצע בקוים ממשיכים רצפה וקירות 

אספקת הקרמיקה. ולתאם מראש המשכת קוים אופקיים ואנכיים 

לא לסיכום 50.00ר"מ .אספקה הקבלן-חומרים וחומרי עזר. בלבד על ידי המזמין 

תשתית, אספקה.   VMH25051נגב דגם מטאל '  של חב30*30פסיפס  10.0030

11.00'מ .כולל הכנת התשתית. והרכבה 
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.גברים ונכים, שינויים ושיפוץ שרותים נשים 
10-11.2013. 3' ק-שינויים שרותים ספריה-5בנין  

5עמוד   22/10/2013 מ"דקל שירותי מחשב להנדסה בע 

ח מכרז"דו 

כ"סה מחיר כמות 'יח תאור סעיף 

.ריצוף וחיפוי 

10

כולל. 1.70/0.90מידות . מלוטש, מ איכותי" מ6מראה קריסטלי  10.0040

או/התקנה מותאם לפסיפס ו. חיבור סמוי, התקנה, אספקה 

2.00'יח ).טייח(המחיר כולל הכנת משטח קיר באם נדרש . קרמיקה 

 כולל0.80/0.80מידות . מלוטש, מ איכותי" מ6מראה קריסטלי  10.0045

או/התקנה מותאם לפסיפס ו. חיבור סמוי, התקנה, אספקה 

1.00'יח ).טייח(המחיר כולל הכנת משטח קיר . קרמיקה 

-אורך כ. לבחירת המעצב" קיסר"אספקה והתקנת משטח שייש  10.0060

גמר, חיתוכים, המחיר כולל עיבודים. כולל משטח אופקי'   מ1.70 

סינור שייש,  ברזל לתמיכה' קונסט , חורים לברזים, פאזה/קנט 

עיבוד, מלוטש, מ" ס15הגבהה מחומר זהה , מ" ס20מחומר זהה  

2.00'יח . פינות 

.צבע 11

כללי לכל.  צבעוני לבחירת האדריכל" , סופרקריל"צבע פלסטי  11.0010

כולל הכנת. הקירות גבס וקירות בלוקים ובטון ותקרות גבס 

לכל' המחיר קומפ. תיקוני  שפכטל ושפכטל מלא,  תיקונים, הקירות 

1.00קומפ ).מבואה+נכים+נשים+גברים(מערכת השרותים  

1.00קומפ .הנמכות וקנטים, הגבהות, בליטות, ל צבע כללי תקרות גבס"כנ 11.0020

,תשתית, כולל הכנה. גוון לבחירת המעצב. צבע משקופים לכל הגובה 11.0030

3.00'יח .צבע יסוד וצבע סופי 

.איוורור 15

.קירות גבס ותקרות קלות 22

המחיר כולל את כל. בניה קירות גבס ירוק למחיצות דקורטיביות 22.0010

שפכטל,  מחוזקת' קונסט '. קנטים וכו, זויות, העיבודים הנדרשים 

,ביוב, מיים, חשמל(עיבוד פתחים ומעברים לצנרת ), הכנה לצבע( 

לכל הקירות בשרותים' המחיר קומפ...). איורור, דלוחין 

1.00קומפ .גברים+נשים 

עבור' מחיר קומפ. תקרה מגשים פח במידות שונות צבועים בתנור 22.0030

1.00קומפ .מבואה+השרותים 

סגירת חללים, הנמכות, הגבהות, קרניזים, תקרה גבס ירוק 22.0040

1.00קומפ .קונסטרוקציה מחוזקת, ומעברים 

שונות 50

לא לסיכום 3.00'יח .אספקה על ידי המזמין. מתקן ייבוש ידיים 50.0030

לא לסיכום 3.00'יח .אספקה על ידי המזמין.... פח אשפה עגול או מרובע מסוג  50.0040

לא לסיכום 3.00'יח .אספקה על ידי המכון.  סבוניה כולל מיכל להחלפה 50.0050

לא לסיכום 6.00'יח .אספקה על ידי המזמין. פחי אשפה לתאי שרותים 50.0070
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.גברים ונכים, שינויים ושיפוץ שרותים נשים 
10-11.2013. 3' ק-שינויים שרותים ספריה-5בנין  

6עמוד   22/10/2013 מ"דקל שירותי מחשב להנדסה בע 

ח מכרז"דו 

כ"סה מחיר כמות 'יח תאור סעיף 

שונות 

50

85*80במידות , מודפסת,  בטיחותית/זכוכית דקורטיבית מחוסמת 50.0080

4.00'יח .אספקה והתקנה, כולל הדפסה לפי דוגמא 
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.גברים ונכים, שינויים ושיפוץ שרותים נשים 
10-11.2013. 3' ק-שינויים שרותים ספריה-5בנין  

7עמוד   22/10/2013 מ"דקל שירותי מחשב להנדסה בע 

ח מכרז"דו 

.גברים ונכים, כ לשינויים ושיפוץ שרותים נשים"סה 

.גברים ונכים, כ לשינויים ושיפוץ שרותים נשים"סה 

.הריסות ופינוי, פרוקים 01

.בניה 04

.נגרות 06

אינסטלציה 07

חשמל  08

.ריצוף וחיפוי 10

.צבע 11

.איוורור 15

.קירות גבס ותקרות קלות 22

שונות 50

כ"סה 

18.00%מ"מע 

מ"כ לתשלום כולל מע"סה 

 : כ במילים"סה 

: תאריך מדד : הצעה/מדד מכרז 

: חותמת : חתימה 

: חותמת : חתימה 
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