כתב כמויות

15/03/2022
דף מס'001 :

מקווה יוסף חיים כמויות
תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  05עבודות איטום
תת פרק  05.040ציפוי ואיטום בריכות
שחיה ,בריכות ומאגרי מים
 05.040.0155איטום מאגרי מים ובורות טבילה

מ "ר

82.00

פרק  10עבודות ריצוף וחיפוי
תת פרק  10.031ריצוף באריחי גרניט
פורצלן וקרמיקה
 10.031.0124ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה דמוי
פרקט במידות  60/15ס"מ ,מחיר יסוד 130
ש"ח/מ"ר

מ "ר

10.00

תת פרק  10.032ריצוף באריחי שיש
 10.032.1020חיפוי מדרגות בשיש )אבן( "חלילה" ,שלח
ברוחב  33ס"מ ובעובי  3ס"מ ורום ברוחב 15
ס"מ ובעובי  2ס"מ ,מחיר יסוד  200ש"ח/מ"א
)לא כולל פרופילי הגנה(

מטר

8.00

 10.032.9075פירוק אריחי מדרגות רום+שלח

מטר

8.00

תת פרק  10.050ריצוף באריחי שיש
 10.050.0301חיפוי קירות פנים או חוץ באריחי פסיפס
זכוכיתי במידות  2.5/2.5ס"מ )יחידה 30/30
ס"מ( ,מחיר יסוד  200ש"ח/מ"ר ,לא כולל
פיגום וטיח רקע

מ "ר

 10.050.1000תוספת לעבודות חיפוי המבוצעות בתוך
המבנה ,ובגובה מעל ל 3.0 -מ' )ובכל גובה(,
לרבות הרכבה ופירוק של פיגום כלשהו.
המדידה לפי שטח הקיר בקטע מעל ל 3.0 -
מ') ,התוספת תשולם במידה ולא קיים פיגום
כלשהו לביצוע עב' החיפוי(

מ "ר

27.00

 10.050.9000פירוק ריצוף קרמיקה

מ "ר

74.00

64.00

פרק  12עבודות אלומיניום
תת פרק  12.016חלון קיפ וחלון קבוע
 12.016.0380חלון קיפ בלגי

יח'

25.00

 12.016.0600חלון קבוע

יח'

25.00

א .פ .נ .ניהול הנדסי בע"מ טל 03-9617710 :פקס03-9616107 :
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15/03/2022
דף מס'002 :

מקווה יוסף חיים כמויות
תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  12.061ויטרינות כניסה
יח'

 12.061.9000פירוק חלונות

18.00

תת פרק  12.101תריסים
 12.101.1400תריס עם רפפות  ,P.V.Cאגף אחד תלוי על
צירי צד ,בשטח מעל  0.6מ"ר ועד  1.2מ"ר

מ "ר

2.00

תת פרק  12.102מעקות ומאחזי יד
מאלומיניום
 12.102.0200מעקה עם מאחז נירוסטה בגובה  1.10מ'
דגם "צוק" תוצרת "טרלידור" או ש"ע ,עשוי
מפרופילי אלומיניום אופקיים חלקים במידות
 20/29מ"מ

מטר

6.00

תת פרק  12.111זכוכית וציפויי חלונות
 12.111.0150תוספת עבור זכוכית ביטחון  6+6מ"מ
)טריפלקס( עם  P.V.B 1.52במקום זכוכית 4
מ"מ שקופה

מ "ר

12.00

פרק  16מתקני הסקה
תת פרק  16.030גופי חימום
 16.030.9010פירוק  /התקנת רדיאטור

יח'

6.00

פרק  60מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
תת פרק  60.010ש"ע פועלי בנין  -מחירי
קבלן ראשי
 60.010.0010פועל בנין מקצועי

ש "ע

16.00

 60.010.0020פועל בנין פשוט

ש "ע

16.00

א .פ .נ .ניהול הנדסי בע"מ טל 03-9617710 :פקס03-9616107 :
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15/03/2022
דף מס'003 :

מקווה יוסף חיים כמויות
סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

תת פרק  60.030ש"ע לשכירת ציוד מכני
הנדסי ,רכב משא ומיכליות מים
 60.030.1400השכרה ,הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת
בניין .נפח המכולה  9-12מ"ק) .הסעיף אינו
מיועד לעבודות פינוי שמחירן נכלל בעבודות
בניה/שיפוץ המבוצעות במבנה(

קומפ'

1.00

א .פ .נ .ניהול הנדסי בע"מ טל 03-9617710 :פקס03-9616107 :

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7
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תאריך
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