אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020

אומדן פיתוח

דף מס':

001

מבנה  01גבעת עשרת

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  01כללי
תת פרק  01.1הערות
האומדן מתייחס לעבודות בשטח המוגדר
כשטח ארכיאולוגי על כל המשתמע מכך.
מובהר כי על הקבלן לשלם על חשבונו
הבלעדי ,כל אגרה או תשלום שיידרשו על ידי
רשות העתיקות ,לצורך קבלת היתר ולצורך
ביצוע פיקוח על ידי רשות העתיקות ,וכל זאת
בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
האומדן אינו כולל שילוט.
הקבלן המבצע אחראי להסדרת הבטיחות
בשטח העבודות לרבות ,גידור ,שילוט,ומניעת
מפגעים לשכנים.
המחירים כוללים פינוי פסולת וגזם לאתרים
מאושרים מחוץ לשטח שיפוט של המועצה
לרבות תשלום אגרות והיטלים.
סה"כ  01כללי )להעברה לדף ריכוז(

פרק  02עבודות בטון וקירות תומכים
תת פרק  02.2קירות תומכים וקירות גדר-
בטון מזויין
 02.2.900קירות תמך מס'  1+2מאבני בטון כורכרי מסוג
"אבני קאנטרי מנור" או ש"ע ,ברוחב  25ס"מ
ובגובה  1מ' ,לרבות חפירה ,מפתן פילוס,
שכבת מצע מהודק בעובי  15ס"מ והדבקת
האבנים בדבק צמנטי ,כולל עבודה
ואספקה.ע"פ פרט אדריכלי מס' .5

מטר

95.00

440.00

41,800.00

 02.2.901כנ"ל  -קיר תמך מס'  ,3קיר תומך צידי מדרגות
לאורך שביל ראשי מבטון .ע"פ פרט מס' .2

מטר

20.00

440.00

8,800.00

 02.2.905כנ"ל  -קיר תמך מס'  ,4קיר תומך צידי מדרגות
לאורך שביל פוליסויל ע"פ פרט מס' .5

מטר

10.00

440.00

4,400.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

קובץ :גבעת עשרת 002/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'002 :

אומדן פיתוח
מבנה  01גבעת עשרת

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.4חיפויים ונדבכי ראש
)קופינג(
 02.4.900נדבכי ראש)קופינג( לקיר תמך מאריחי בטון
מסוג "אבני קנטרי מנור" או ש"ע ברוחב 27.5
ס"מ ובעובי  7.5ס"מ לקיר גדר ישר ,מחיר
יסוד /? 65מ"א ,לרבות הדבקה בדבק צמנטי
גמיש מסוג  "C2TE-2Sאו ש"ע ע"פ פרט מס'
.5

מטר

 02.4.905תוספת לנדבכי ראש )"קופינג"( לקיר תמך
מסוג "אבני קאנטרי מנור" כמפורט בסעיף
 40.070.0142עבור ביצוע נדבכי ראש בקו
מעוגל ע"פ פרט מס' .5

מטר

70.00

70.00

120.00

90.00

סה"כ  02עבודות בטון וקירות תומכים )להעברה לדף ריכוז(

8,400.00

6,300.00
69,700.00

פרק  40ריצופים
תת פרק  40.1ריצוף שבילים ומדרגות
סעיפי הריצוף כוללים את שכבת החול עד 5
ס"מ.
 40.1.903שבילי פוליסויל ,שבילים מאדמה מיוצבת
עשויים מתערובת סלילה פולימרית 3%
,שכבה אחת בעובי  6ס"מ לרבות הידוק
והתזת מייצב ,לפי תכנית ופרט אדריכלי מס'
 ,7ועפ"י הנחיות קונס' ,כולל עבודה.

מ "ר

 40.1.904רחבת פוליסויל במתחם כיתת גן ,משטח
מאדמה מיוצבת עשוי מתערובת סלילה
פולימרית , 3%שכבה אחת בעובי  6ס"מ
לרבות הידוק והתזת מייצב .עפ"י פרט
אדריכלי מס'  7ועפ"י הנחיית קונס' ,כולל
עבודה.

מ "ר

 40.1.905יציקת רחבת בטון ב 30-במתחם כיתת
תצפית ,בגמר מסורק או מוחלק לרבות
מישקים ,יצוק באתר בעובי 15-20ס"מ ,ע"ג
מצע מהודק סוג א' ,כולל רשת ברזל זיון ,עפ"י
פרט אדריכלי מס'  1ועפ"י הנחיית קונס'
וב א יש ור ו .

מ "ר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

350.00

96.00

40.00

150.00

150.00

250.00

52,500.00

14,400.00

10,000.00
קובץ :גבעת עשרת 003/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'003 :

אומדן פיתוח
מבנה  01גבעת עשרת

סע י ף

תאור

יחידה

 40.1.906יציקת  3רחבות בטון ב 30-בגמר מסורק או
מוחלק לרבות מישקים ,יצוק באתר בעובי
15-20ס"מ ,ע"ג מצע מהודק סוג א' ,כולל רשת
ברזל זיון ,עפ"י פרט אדריכלי מס'  1ועפ"י
הנחיית קונס'.

מ "ר

 40.1.907יציקת רמפה ברוחב  1.6מ' מבטון ב 30-בגמר
מסורק או מוחלק לרבות מישקים,יצוק באתר
בעובי מינימלי  20ס"מ,ע"ג מצע מהודק סוג
א' ,ע"פ פרט אדירכלי מס'  4ועפ"י הנחיית
קונס' ובאישורו.

מ"ק

 40.1.908יציקת שבילי בטון ראשיים ברוחב  ,1.6מבטון
ב 30-בגמר מסורק או מוחלק לרבות מישקים,
יצוק באתר בעובי 15-20ס"מ ,ע"ג מצע מהודק
סוג א' ,כולל רשת ברזל זיון ,ע"פ פרט אדריכלי
מס'  1ועפ"י הנחיית קונס'.

מ "ר

כמות

40.00

85.00

960.00

מח יר

250.00

סך הכל

10,000.00

21,250.00

250.00

240,000.00

250.00

 40.1.909יציקת שבילי בטון צדדיים ברוחב  ,1.30מבטון
ב 30-בגמר מסורק או מוחלק לרבות מישקים,
יצוק באתר בעובי 15-20ס"מ ,ע"ג מצע מהודק
סוג א' ,כולל רשת ברזל זיון ,ע"פ פרט אדריכלי
מס'  1ועפ"י הנחיית קונס'.

מ "ר

135.00

250.00

33,750.00

 40.1.910הטבעות בבטון עפ"י פרט אדריכלי שניתן לעת
ביצוע.

קומפ'

1.00

10,000.00

10,000.00

 40.1.916ריצוף באבן פוליגונאלית ברחבת כיתת גן,
במידות משתנות ,במישיקים לא שווים ,כיחול
מלא במישור האבן ,ראה תוכנית הגדלה מס'
.3

מ "ר

 40.1.917אבן פוליגונאלית ברחבת כניסה ,במידות
משתנות ,במישיקים לא שווים ,כיחול מלא
במישור האבן ,ראה תוכנית הגדלה מס' .6

מ "ר

 40.1.918משטח בטון ב 30-כבסיס למשטח גומי ,יצוק
באתר בעובי מינימלי של 10ס"מ  ,כולל רשת
ברזל מרותכת קוטר  8כל  20/20ס"מ והחלקת
פני הבטון סרוק לרבות מישקים ,עפ"י הנחיית
קונס'.

מ "ר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

20.00

7.00

35.00

250.00

250.00

132.90

5,000.00

1,750.00

4,651.50
קובץ :גבעת עשרת 004/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'004 :

אומדן פיתוח
מבנה  01גבעת עשרת

סע י ף

תאור

יחידה

 40.1.919יציקת משטח גומי צבעוני בעובי  8-10ס"מ,
בהתאם להוראות יצרן המתקנים ).מרצף בטון
כתשתית למשטח הגומי משולמת בניפרד(.
ראה תוכנית הגדלהו מס' .3, 4, 5

מ "ר

 40.1.920תוחם אלומניום לרחבות "פוליסויל" מסוג
 ASPHALTEDGEמשני צדדי שבילי מצעים,
תוצרת חברת גנרון או ש"ע ,ראה פרט מס'
.13

מטר

 40.1.921תוחם אלומניום לגומות עצים מסוג
 , ASPHALTEDGEתוצרת חברת גנרון או
ש"ע ,ראה פרט מס' . 13

מטר

 40.1.922תוחם אלומניום לשבילי מצעים מסוג
 ASPHALTEDGEמשני צדדי השביל ,
תוצרת חברת גנרון או ש"ע ,ראה פרט מס'
.13

מטר

כמות

70.00

20.00

6.00

470.00

מח יר

270.00

82.00

82.00

82.00

סך הכל

18,900.00

1,640.00

492.00

38,540.00

 40.1.925מדרגות מורכבות מאבני "קאנטרי מנור"
תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע ,רום בגובה
שתי שורות אבן )כל שורה ברוחב  25ס"מ
וגובה  15ס"מ( ,שלח מנדבך ראש )קופינג(
במידות  60/32/7ס"מ ,לרבות הדבקת האבנים
בדבק צמנטי גמיש מסוג "  "C2TE-S2או
ש"ע ,שכבת מצע מהודק בעובי  20ס"מ ,יסוד
ומשענת בטון ב ,20-ע"פ פרט מס' .2

מטר

35.00

390.00

13,650.00

 40.1.926כנ"ל -מדרגות לשבילי פוליסויל ,ע"פ פרט מס'
.2

יח'

20.00

390.00

7,800.00

 40.1.930ריצוף באבן סימון לעיוורים  10/10ס"מ עם
בליטות בגוון אפור ,בעובי  6ס"מ מק"ט:
 ,1700תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

יח'

 40.1.931ריצוף באבן סימון לעיוורים  20/20ס"מ
עם בליטות בגוון אפור ,בעובי  6ס"מ ,מק"ט:
 ,16971תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע.

יח'

סה"כ  40ריצופים )להעברה לדף ריכוז(
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

50.00

550.00

3.30

10.00

165.00

5,500.00
489,988.50
קובץ :גבעת עשרת 005/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'005 :

אומדן פיתוח
מבנה  01גבעת עשרת

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  41עבודות השקייה וגינון
תת פרק  41.1חיפוי קרקע
 41.1.013אדמת גן בעובי  30ס"מ מותאמת לאדמה
המקומית ולאחר בדיקת קרקע ,לרבות פיזור
בשטח )עבור כמות מעל  15מ"ק(

מ"ק

760.00

53.00

40,280.00

תת פרק  41.2עבודות השקייה
 41.2.010צינור פוליתילן בקוטר  75מ"מ דרג  10כולל :
אספקה ,חפירה ,התקנה במצמדי "פלסאון" -
אביזרים שחורים או "פלסים" וכיסוי .ממקור
המים לראש המערכת.

מטר

 41.2.020צינור פוליתילן בקוטר  50מ"מ דרג  .6כולל:
אספקה ,חפירה ,התקנה במצמדי "פלסאון"
או "פלסים" וכיסוי.

מטר

 41.2.030כנ"ל ,אולם צינור פוליתילן בקוטר  40מ"מ
דר ג 6

מטר

30.00

450.00

200.00

45.00

22.00

17.00

1,350.00

9,900.00

3,400.00

 41.2.040כנ"ל ,אולם צינור פוליתילן בקוטר  32מ"מ
דר ג 6

מטר

1,500.00

14.00

21,000.00

 41.2.050כנ"ל ,אולם צינור פוליתילן בקוטר  16מ"מ
דר ג 6

מטר

60.00

10.00

600.00

 41.2.060טפטוף שיחים  -צינור טפטוף אינטגרלי
מווסת בקוטר  16מ"מ .כולל טפטפת
בספיקה  1.6ל/ש במרווחים  0.3 - 1.0מ'.
המחיר כולל :אספקת חומר ,הרכבה ,חיבור
לקווים מחלקים ומנקזים בקוטר  32מ"מ
במצמדי "פלסאון" או ש"ע .מייצבים כל  2מ'.
)כל הטפטוף יהיה מאותו מפעל( .מחברים
בין שלוחות הטפטוף " M16פלסאון" או שווה
איכות.

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

4,600.00

6.00

27,600.00
קובץ :גבעת עשרת 006/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'006 :

אומדן פיתוח
מבנה  01גבעת עשרת

סע י ף

תאור

יחידה

 41.2.070טפטוף לעץ  -טבעת מצינור טפטוף
אינטגרלי מווסת בקוטר  16מ"מ .כולל
טפטפת בספיקה  3.5ל/ש במרווחים 0.3
מ' .מצמדי "פלסאון" או ש"ע 3 .מייצבים לעץ.
לעץ  10 -טפטפות .הצינור בצורת טבעת
סביב העץ .אין להשתמש בתחיליות ,מחברי
שן ורוכבים.הטבעת תהיה טמונה בקרקע
בעומק  10ס"מ.

יח'

כמות

35.00

מח יר

45.00

סך הכל

1,575.00

 41.2.080שרוול העשוי מצינור פוליתילן ללחץ מים
בקוטר  110מ"מ דרג  .10כולל :חפירה,
הרכבה ,השחלת הצינור ,כיסוי ,הידוק,
החזרת המצב לקדמותו וסימון.

מטר

250.00

90.00

22,500.00

 41.2.090כנ"ל ,אולם שרוול העשוי מצינור פוליתילן
ללחץ מים בקוטר  75מ"מ דרג .10

מטר

30.00

45.00

1,350.00

 41.2.100ראש מערכת בקוטר " 1 1/2כולל :אביזרים,
מגופים ואביזרי חיבור בקוטר  50מ"מ.
המחיר כולל את כל העבודות הדרושות
להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור המים
וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של
המערכת.

יח'

 41.2.110ארון לראש מערכת "אורלייט דגם  "2122או
שווה איכות .כולל אי חשיפה של סיבי זכוכית
ל 10 -שנים כולל :אספקה ,הרכבה ,סוקל
ומנעול בהתאם לפרט.

יח'

 41.2.120מחשב השקיה מסוג גלקון  . G.S.Iכולל
אספקה ,התקנה ,סוללות וכל הדרוש
להפעלה תקינה.

יח'

 41.2.130סולונואיד  DCהמותאם לסוג המחשב .כולל
אספקה ,הרכבה על פנל סולונואידים הכלול
במחיר היחידה וחיבור למחשב ולראש
המערכת.

יח'

1.00

1.00

1.00

8.00

11,000.00

7,000.00

7,000.00

350.00

11,000.00

7,000.00

7,000.00

2,800.00

תת פרק  41.3גינון ונטיעה
 41.3.040הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה ,כולל חריש
לעומק  25ס"מ ,תיחוח ויישור ,המחיר כולל כל
הנדרש לביצוע העבודה כגון :שימוש בכלים
מכניים וכו'.
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

מ "ר

2,520.00

4.50

11,340.00
קובץ :גבעת עשרת 007/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'007 :

אומדן פיתוח
מבנה  01גבעת עשרת

סע י ף

תאור

יחידה

 41.3.050דשן אורגני ,זבל פרות או עופות או תערובת
שלהם מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון
בכמות של  20קו"ב לדונם .יש להמציא אישור
על החיטוי של ספק הקומפוסט ולהעבירו
למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר .המחיר
כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש
בכלים מכניים וחומרי דישון.

מ "ר

 41.3.055ריסוס בקוטלי עשבים סיסטמיים מסוג
ראונדאפ או ש"ע לקטילת עשביית בר בשטחי
גינון ובשטחי פיתוח.

מ "ר

כמות

2,655.00

7,990.00

מח יר

3.00

סך הכל

7,965.00

15,980.00

2.00

 41.3.060תוספת דשן כימי איטי תמס בעל הרכב N;P;K
ידוע ומאושר מראש לסוג הצמחייה הנדרש
מסוג מולטיגרין של הגרעין או ש"ע בכמות של
 50גרם למ"ר 50/ק"ג לדונם.

מ "ר

2,655.00

2.00

5,310.00

 41.3.100אספקה ונטיעה של צמחים ,גודל  , 3מיכל
בנפח  1ליטר ,שקיות גידול.

יח'

5,000.00

8.00

40,000.00

 41.3.130אספקה ונטיעה של שיחים גודל  6-10ליטר
נפח מיכל

יח'

400.00

48.00

19,200.00

 41.3.175אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל  - 9קוטר
גזע  63מ"מ :מדוד  20ס"מ במעלה הגזע
מהקרקע ,גובה מינימלי  3.5מ' ,מפותח ויפה,
מינימום  3ענפים .ממיכל בנפח  72ליטר
לפחות ,או מהקרקעבאותו מחיר.

יח'

37.00

620.00

22,940.00

 41.3.910תערובת פרחי בר ופקעות תוצרת חברת
"זרעים בן שחר" או ש"ע

קומפ'

1.00

9,200.00

9,200.00

 41.3.955חודש אחזקה של  1.6דונם גינון אינטנסיבי
בהתאם להנחיות המזמין והמפרט הכללי ,לא
כולל תשלום עבור מים ולא כולל ניקיון לבן
)ניקוי אשפה(

ח ו דש

 41.3.960חודש אחזקה של  6דונם גינון אקסטנסיבי
בהתאם להנחיות המזמין והמפרט הכללי,
לא כולל תשלום עבור מים ולא כולל ניקיון לבן
)ניקוי אשפה(

ח ו דש

 41.3.965תומכות מעץ לעצים צעירים ממוטות עץ עגול
חרוט בקוטר  8ס"מ כולל עבודה לעצים בשטח
מגונן.

יח'

סה"כ  41עבודות השקייה וגינון )להעברה לדף ריכוז(
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

10.00

10.00

45.00

1,200.00

900.00

325.00

12,000.00

9,000.00

14,625.00
324,915.00
קובץ :גבעת עשרת 008/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'008 :

אומדן פיתוח
מבנה  01גבעת עשרת

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  42ריהוט רחוב
תת פרק  42.2ספסלים ומערכות ישיבה
 42.2.900ספסל עצמאי קשתי ברחבות מס'  4+5עם
משענת גב 2 ,מסעדי יד ,קוטר מותאים
אישית ,עומק מושב  50ס"מ אורך כ 2מ' ,
בסיס מושב וגב בקונס' מתכת מגלוונת ,רגל
כפול רתוכה בלייזר וצבועה בתנור ,חיפוי
מושב וגב טרפזי מעץ במבוק .גוון המתכת
והעץ לבחירת האדריכל ,תוצרת למון קולקשיין
או ש"ע ,ראה תוכנית הגדלה מס'  4ומס' .5

יח'

 42.2.901ספסל עצמאי קשתי ברחבות מס'  4+5ללא
משענת גב ומסעדי יד ,קוטר מותאים אישית,
עומק מושב  50ס"מ אורך כ 2מ' ,בסיס מושב
וגב בקונס' מתכת מגלוונת ,רגל כפול רתוכה
בלייזר וצבועה בתנור ,חיפוי מושב וגב טרפזי
מעץ במבוק .גוון המתכת והעץ לבחירת
האדריכל ,תוצרת למון קולקשיין או ש"ע ,ראה
תוכנית הגדלה מס'  4ומס' .5

יח'

 42.2.910מערכת ישיבה נמוכה לישיבה א-פורמלית
מיציקת ברזל וקורות עץ כולל עיגון לקרקע.
תוצרת שחם אריכא מק"ט  1682או ש"ע,ראה
פרט מס' .10

יח'

 42.2.915מדרגות ישיבה למתחם כיתת גן ,מבטון יצוק
באתר במידות  50/45ס"מ ,בטון ב ,30-גמר
עליון מוחלק כולל תפרים ,קיטום פינות וזיון.
כולל משטחים ישיבה ממתכת משולבת לוחות
עץ בעובי  5.5ס"מ .ראה תכנית עקרונית
)הגדלה מס'  (3תכנית אדריכלית תועבר לעת
ביצוע .עיגון ע"פ הנחיות קונסטרוקטור.

קומפ'

 42.2.916מדרגות ישיבה למתחם תצפית והצללה,
מבטון יצוק באתר במידות  35/90ס"מ ,בטון
ב ,30-גמר עליון מוחלק כולל תפרים ,קיטום
פינות וזיון .המדרגות ישמשו לעיגון עמודי
הצללה .כולל משטח ישיבה ממתכת משולבת
לוחות עץ מסוג  MOSOאו ש"ע .ראה תכנית
עקרונית )הגדלה מס'  .(2הביצוע ע"פ תכנית
שתאושר לעת ביצוע .עיגון ע"פ הנחיות
קונסטרוקטור.

קומפ'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

2.00

5.00

2.00

1.00

1.00

5,520.00

4,160.00

4,200.00

10,000.00

22,000.00

11,040.00

20,800.00

8,400.00

10,000.00

22,000.00

קובץ :גבעת עשרת 009/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'009 :

אומדן פיתוח
מבנה  01גבעת עשרת

סע י ף

תאור

 42.2.920שולחן קק"ל קטן לילדים ,תוצרת גדרון או
ש"ע ,מידות :אורך 90 :ס"מ ; רוחב 100 :ס"מ
; גובה 50 :ס"מרוחב שולחן )משטח עליון(47 :
ס"מרוחב ספסל 19 :ס"מ,תוצרת גדרון או
ש"ע ,כולל הובלה והתקנה ,ראה תוכנית
הגדלה מס' .3

יחידה

יח'

כמות

3.00

מח יר

667.00

סך הכל

2,001.00

תת פרק  42.4אשפתונים וברזיות
 42.4.900ברזיה "גליל" תוצרת שחם אריכא או ש"ע,
מק"ט  ,2501:עם לחצן מוגן ) (93אנטי ונדאלי.
עם ווסתי ספיקה אוטומטיים ,בריכה נפרדת
למגוף ראשי הכולל "מסנן על" לניקוי ללא
פירוק ,עם מכסה .כולל בריכת ניקוז .התקנה:
בסיס הברזיה מבוטן בקרקע גובה הברזיה
 60-80ס"מ ,כולל הובלה והתקנה .ראה פרט
מס ' . 8

יח'

 42.4.901ברזיה "ברקת" לכלבים תוצרת שחם אריכא או
ש"ע, ,מידות :אורך 60 :ס"מ ,רוחב 111:ס"מ,
גובה 79 :ס"מ ,מק"ט , 2064 :כולל הובלה
והתקנה .ראה פרט מס' .12

יח'

 42.4.905אשפתון דגם "יסמין עץ" תוצרת שחם אריכא
או ש"ע ,מק"ט , 3039 :כולל הובלה ואספקה.
ראה פרט מס' .9

יח'

1.00

1.00

5.00

3,510.00

6,394.00

1,691.00

סה"כ  42ריהוט רחוב )להעברה לדף ריכוז(

3,510.00

6,394.00

8,455.00
92,600.00

פרק  44גדרות ומעקות
תת פרק  44.1מעקות
 44.1.070שער פישפש ברוחב  1.10מ' ובגובה  1.3מ',
דגם "ניו ג'רזי" מגולוון וצבוע בתנור ,מסגרת
ברזל עם מילואת רשת מרותכת כולל צירים
חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול
תלייה.מעוגן ומבוטן בקרקע.תוצרת יהודה
גדרות או ש"ע.

יח'

 44.1.080מאחז יד למדרגות וחלק מהרמפות ,לפי תכנית
אדריכלית ,מצינור מגולוון בקוטר  40מ"מ,
מגולוון וצבוע בתנור ,כולל עמודים אנכיים כל
 1.5מ' לכל היותר ,עיגון וביטון בקרקע או
חיבור לקירות ,ע"פ פרט מס' .3

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

1.00

75.00

2,662.90

177.80

2,662.90

13,335.00
קובץ :גבעת עשרת 010/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'010 :

אומדן פיתוח
מבנה  01גבעת עשרת

סע י ף

תאור

 44.1.900גדר הפרדה בגובה  1.3מ' מרשת פלדה
מרותכת ,דגם "ניו ג'רזי" ,עיגון עפ"י קונס' ללא
חפירה ובאישור רשות העתיקות ,תוצרת
יהודה גדרות או ש"ע ,כולל עבודה והתקנה,
ע"פ פרט מס' .11

יחידה

מטר

כמות

125.00

מח יר

213.00

סך הכל

26,625.00
42,622.90

סה"כ  44גדרות ומעקות )להעברה לדף ריכוז(

פרק  51כבישים ופיתוח
תת פרק  51.1עבודות הכנה ופירוק
 51.1.904חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי
פסולת ,פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות
פינוי וסילוק באזורי שתילה.

מ "ר

 51.1.905יישור והידוק מבוקר של שטחים באיזורי
הפיתוח לגובה של עד  50ס"מ בחפירה ו/או
מילוי בשכבות )חומר המילוי כלול במחיר
היח'( .על חומר המילוי להיות מאושר ע"י
המפקח.

מ "ר

2,520.00

6,020.00

9,324.00

3.70

22,274.00

3.70

 51.1.915פירוק זהיר של מסלעה מיון הסלעים ,הזזתם
בשטח ,סילוקם או אחסנתם למקום שיורה
המפקח והחזרתם למיקום הנדרש ,עפ"י
הנחיות אדריכל בשטח.

מ "ר

24.00

58.10

1,394.40

 51.1.920הסרת ו/דילול צמחייה כולל ניקוי השטח ופינוי
הגזם ,הובלתו למקום לאתר פינוי מאושר.

קומפ'

1.00

30,160.00

30,160.00

 51.1.925כריתה ו/או עקירה של גדמי עצים ,לרבות
שורשים כולל פינוי וסילוק.

יח'

23.00

141.00

3,243.00

 51.1.930גיזום ועיצוב נוף לכל העצים קיימים לשימור
כולל פינוי גזם .המחיר כולל יעוץ וליווי צמוד
של אגרונום.

קומפ'

1.00

29,150.00

29,150.00

תת פרק  51.3מצעים ומילוי מובא
 51.3.010מצע סוג א' מפוזר בשכבות ,עובי שכבה 20
ס"מ לאחר הידוק .ההידוק הינו מבוקר של
 100%לפי מודיפייד אאשטו.
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

מ"ק

670.00

125.00

83,750.00
קובץ :גבעת עשרת 011/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'011 :

אומדן פיתוח
מבנה  01גבעת עשרת

תאור

סע י ף

 51.3.140מילוי מובא מאושר ע"י מפקח ,מפוזר בשכבות
בעובי מקס' של  20ס"מ לאחר ההידוק בהידוק
מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט
הכללי פרק ) 51המחיר כולל העמסה ,הובלה
לאזורי המילוי ,פיזור והידוק( .

יחידה

מ"ק

כמות

3,010.00

מח יר

60.00

סך הכל

180,600.00
359,895.40

סה"כ  51כבישים ופיתוח )להעברה לדף ריכוז(

פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.1קווי מים ומתקני מים
 57.1.058צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י  530עם
פאזה חדה לריתוך בקוטר " 3עובי דופן "5/32
עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת
שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע
לכל עומק

ח דר

 57.1.402ברז כיבוי אש )הידרנט( בקוטר " 3על זקיף
חרושתי בקוטר " 4לרבות מתקן שבירה
בהתאם לפרט.

קומפ'

200.00

1.00

33,260.00

166.30

2,928.60

סה"כ  57קווי מים וביוב )להעברה לדף ריכוז(

2,928.60
36,188.60

פרק  60שונות
תת פרק  60.1שונות
 60.1.900מפרשי הצללה תוצרת פטוריז או ש"ע כולל
ביסוס על קרקעי בספסלי בטון ברוחב  60ס"מ
בגובה  45ס"מ .ההצללה הינה קבועה
ללא צורך בפירוק ,המחיר כולל תכנון
ואישור מהנדס קונסטרוקציה מטעם
הקבלן .ראה תוכנית הגדלה מס'  2וע"פ
הנחיות קונס' ואישורו.

מ "ר

 60.1.901גשרון עץ מעל תעלת ניקוז במידות 4.5X1.6
מ' ע"פ תכנית אדריכלית ,מעץ מסוג
" ."DASOהמחיר כולל טיפול לעץ
באימפרגנציה נגד מזיקים וצבוע ב 3-שכבות
שמן דק ,כולל ביסוס וכל העבודות להתקנה
והרכבה תוצרת חברת טרילוג או ש"ע ,ע"פ
פרט מס' .6

קומפ'

 60.1.905תעלת ניקוז -התוויה וחפירה ,דיפוו ,חלוקי
נחל ,וכל הנדרש לצורך בניית התעלה עפ"י
הנחיות יועץ ניקוז.

קומפ'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

200.00

1.00

1.00

90,000.00

450.00

21,000.00

20,000.00

21,000.00

20,000.00

קובץ :גבעת עשרת 012/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'012 :

אומדן פיתוח
מבנה  01גבעת עשרת

סע י ף

תאור

יחידה

 60.1.920עמודי עץ אורן עגולים בקוטר אחיד  18-6ס"מ,
באורך מלא  5-6מ' ,או חצאי עמודים ,תוצרת
טרילוג או ש"ע) .המחיר מתייחס לקוטר 18
ס"מ( ,כולל הובלה ואספקה ,ראה תוכנית
הגדלה מס' .3

מטר

 60.1.925עבודות מיוחדות בעץ ,כולל ניסור ועיגון ,עבור
עמודי עץ אורן עגולים כפי שפורט בסעיף
60.1.925

קומפ'

 60.1.935צלחת דגם "שלהבת " במידות  :מידות:גובה:
 28ס"מ ,אורך 120 :ס"מ ,תוצרת שחם אריכא
או ש"ע ,מק"ט ,1082 :ראה תוכנית הגדלה
מס ' . 3

יח'

סה"כ  60שונות )להעברה לדף ריכוז(
סה"כ גבעת עשרת )להעברה לדף ריכוז(
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

כמות

114.00

1.00

1.00

מח יר

84.00

סך הכל

9,576.00

5,000.00

2,250.00

5,000.00

2,250.00
147,826.00
1,563,736.40

קובץ :גבעת עשרת 013/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
)ריכוז(

20/05/2020
דף מס'013 :

אומדן פיתוח
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

מבנה  01גבעת עשרת
פרק  01כללי
תת פרק  01.1הערות
סה"כ  01כללי
פרק  02עבודות בטון וקירות תומכים
תת פרק  02.2קירות תומכים וקירות גדר -בטון
מזויין

55,000.00

תת פרק  02.4חיפויים ונדבכי ראש )קופינג(

14,700.00
69,700.00

סה"כ  02עבודות בטון וקירות תומכים
פרק  40ריצופים
תת פרק  40.1ריצוף שבילים ומדרגות

489,988.50
489,988.50

סה"כ  40ריצופים
פרק  41עבודות השקייה וגינון
תת פרק  41.1חיפוי קרקע

40,280.00

תת פרק  41.2עבודות השקייה

117,075.00

תת פרק  41.3גינון ונטיעה

167,560.00
324,915.00

סה"כ  41עבודות השקייה וגינון
פרק  42ריהוט רחוב
תת פרק  42.2ספסלים ומערכות ישיבה

74,241.00

תת פרק  42.4אשפתונים וברזיות

18,359.00

סה"כ  42ריהוט רחוב

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

92,600.00

קובץ :גבעת עשרת 014/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'014 :

אומדן פיתוח
סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  44גדרות ומעקות
תת פרק  44.1מעקות

42,622.90
42,622.90

סה"כ  44גדרות ומעקות
פרק  51כבישים ופיתוח
תת פרק  51.1עבודות הכנה ופירוק

95,545.40

תת פרק  51.3מצעים ומילוי מובא

264,350.00
359,895.40

סה"כ  51כבישים ופיתוח
פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.1קווי מים ומתקני מים

36,188.60
36,188.60

סה"כ  57קווי מים וביוב
פרק  60שונות
תת פרק  60.1שונות
סה"כ  60שונות
סה"כ  01גבעת עשרת

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

147,826.00
147,826.00
1,563,736.40

קובץ :גבעת עשרת 015/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'015 :

אומדן פיתוח
סך פרק

סך מבנה

מבנה  01גבעת עשרת
פרק  01כללי
פרק  02עבודות בטון וקירות תומכים

69,700.00

פרק  40ריצופים

489,988.50

פרק  41עבודות השקייה וגינון

324,915.00

פרק  42ריהוט רחוב

92,600.00

פרק  44גדרות ומעקות

42,622.90

פרק  51כבישים ופיתוח

359,895.40

פרק  57קווי מים וביוב

36,188.60

פרק  60שונות

147,826.00

סה"כ  01גבעת עשרת

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

1,563,736.40

קובץ :גבעת עשרת 016/...

אר )א( אדריכלות נוף ועיצוב עירוני ח.פ515543957 .
השקדים  1קרית טבעון טל04-6476091 :
על פי מחירון דצמבר 2017

אומדן פיתוח גבעת עשרת
20/05/2020
דף מס'016 :

אומדן פיתוח

סך מבנה
1,563,736.40

מבנה  01גבעת עשרת

סך הכל
סכום לחישוב הנחה/תוספת
בצ"מ 5%
סה"כ כללי
הנחת עיגול
סה"כ
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

1,563,736.40
78,186.82
1,641,923.22
-0.14
1,641,923.08
279,126.92
1,921,050.00

____________
תאריך
קובץ :גבעת עשרת

