
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

הערות כלליות00

מחירי היחידה כוללים את כל הנדרש לביצוע לרבות
ייצור, אספקה, התקנה וכדו'.

פרטי הבטון כגון שבילים, מעבירי מים , ראשי כלונס
וכו' כוללים במחירי היחידה גם חפירה, הידוק שתית

ומילוי חוזר , אלא אם מצוין במפורש אחרת בכתב
הכמויות.

המפרט הבינמשרדי מהווה חלק ממסמכי המכרז

עבודות זהות במבנים או פרקים שונים יתומחרו באופן
זהה ובכל מקרה ישולמו לפי התמחור הזול ביותר

בעבודות זהות הנ"ל סך כל הכמויות בכל הסעיפים
והפרקים יחשבו כסעיף אחד לצורך הגדלה או הקטנה

בהתאם להנחיות החוזה .

לכל חומר או אלמנט יש לקבל אישור מראש לדוגמא,
מהאדריכל והמפקח, לפני הזמנת החומר.

בכל סעיף המוגדר כחלופה - הבחירה בין החלופות
שמורה למתכנן והמזמין

שמות המבנים והפרקים נועדו להתמצאות בלבד .
תימחור עבודה יהיה לפי תכולת הסעיף ולא לפי מיקומו

הגאוגרפי בשם הפרק

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם
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גשר סכר האגם01

הערות והתארגנות01.01

1. תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד
לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות בתחילת החוברת,

כמו כן לחישוב בתחילת חלק ג' עבור תוספת לפי
אזורים (למחיר הכולל שלהבניה) ותוספות או הפחתות

בגין היקף העבודה.

2. כל העבודות כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות
בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם

צויין אחרת בסעיף. למרות שאין פרק 24 ב"אוגדן
הכחול" מחייבים שאר הפרקים שבאוגדן את הסעיפים

שבפרק זה (במידה ומתאימים).

בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים
לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה

מיוחדת.

3. כל מחירי עבודות ההריסה, הפירוק, הניסור וכו'
כוללים סילוק הפסולת למקום המאושר לכך ע"י

הרשויות המקומיות למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר
(להטמנה או תחנת מעברהקרובה ביותר), לפי הוראת

המפקח. המחיר אינו כולל תשלום אגרות שפיכה. עבור
אגרות שפיכה ישולם לקבלן בהתאם לקבלות שיציג
ויאושרו ע"י מזמין העבודה או לפי הנחיות אחרות
שיקבע היזם בחוזה לפני תחילת העבודה. תוספת

עבור פינוי פסולת למרחק מעבר ל- 15 ק"מ- ראה סעיף
.51.010.0008

4. האלמנטים המפורקים הראויים לדעת המפקח
לשימוש חוזר, יפורקו בזהירות מירבית, כדי למנוע
פגיעה בשלמותם, ויאוחסנו בשטח האתר, במחסן

שברשות המזמין.

5. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים
בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן ראשי.

6. כל הסעיפים (למעט במקום שצויין אחרת) כוללים
הזיון.

מחירי מסגרות חרש כוללים את ביצוע העבודות
המושלמות במבנה, לרבות בגובה כלשהו, מלבד אם
נאמר אחרת בסעיף או במקרה של עבודות בסמיכות

לקווי חשמל פעילים

1.005,000.005,000.00קומפפירוק אלמנטים מפלדה מראש הסכר01.01.0013
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התארגנות לביצוע כלל העבודות באיזור הסכר - כולל01.01.0014
דרכים זמניות , פיגום ו/או במת הרמה , גנרטור,

שמירה, גידור , שילוט וכל עבודה אחרת

1.0050,000.0050,000.00קומפ

55,000.00סה"כ להערות והתארגנות

ביסוס הגשר01.02

קידוח כלונסאות במגלש. קוטר 8'', עומק 5 מטרמחיר01.02.0002
לקידוח ונקיון הקדחים.

40.003,600.00144,000.00מ'

יציקת מיניפיילים קוטר 8'' כולל הפרופיל עם ספירלה01.02.0003
(קוטר 6'' עובי דופן 7 מ"מ).מדייס צמנטי בחוזק

גבוהה.הצינור יבלוט לתוך הקיר שמעל המיניפייל 50
ס"מ נוספים מעבר לאורך הקדח.

40.00700.0028,000.00מ'

יציקת קיר בטון מזוין על גבי הכלונסאות01.02.0004
היצוקים.קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)

בעובי 40 ס"מ

4.001,350.005,400.00מ"ק

סיתות בטון בקצה המגלש עבור קורות יסוד.כולל פינוי01.02.0005
הפסולת לאתר מורשה.2 אזורים- עבור כל אחד

מהקירות הנושאים

1.003,000.003,000.00מ"ק

פלטה עם קוצים לעיגון קורות הפלדה/ סמך01.02.0007
אלסטי.התקנת הפלטה לפני היציקה, וע"פ מודד (כלול

במחיר)

8.00850.006,800.00יח'

סמך אלסטי לפי מפרטכולל עיגון בברגים לגשר01.02.0008
ולבטון.מחיר הפלטה השקועה בבטון נמדד בנפרד.

4.0015,000.0060,000.00יח'

תפר התפשטות טרמי באורך 4.2 מטר, אחד לכל קצה01.02.0009
של גשר לפי מפרט

2.0013,000.0026,000.00יח'

קוצים בקוטר 12 מ"מ לרבות קידוח חורים בקוטר 01.02.001014
מ"מ ובעומק 200 מ"מ באלמנטים שונים מבטון, לרבות
דבק אפוקסי. הקוצים יהיו באורך מינימום של 60 ס"מ

(40 ס"מ בולטים מהבטון) ומוחדרים ע"י דפיקות פטיש

160.0048.007,680.00יח'

ניסור במסור יהלום באלמנטים מבטון מזוין לפי י"ע,01.02.0011
לרבות 3 פועלים, משאבת מים, הגנה על איזור נפילת
חלקי הניסור וניקיון, ללא פינוי הפסולת. המחיר הינו

לניסור בעובי עד 40 ס"מעבור ניסור משולש מהמגלש
ברוחב 170 ס"מ ובעומק 210 ס"מ עבור קידוח

כלונסאות ויציקת קיר נושא.כולל פינוי הפסולת לאתר
מורשה.

4.004,500.0018,000.00י"ע

כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטריםהערה: הפלדה מסוג01.02.0030
500W - המתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 4466

0.507,300.003,650.00טון

302,530.00סה"כ לביסוס הגשר
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גשר פלדה ובטון01.03

קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים01.03.0001
בעובי דופן מעל 4.0 מ"מ, וכן פחי קשר, פחי עיגון

וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה, ריתוכים וצבע
יסוד סינטטי,לכמות מעל ל- 10 טוןכולל SD ע"ח

הקבלן.

23.0019,300.00443,900.00טון

150.00250.0037,500.00מ"רטרפזאגן 53 מ"מגובה, 1.2 מ"מ עובי01.03.0002

מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על01.03.0003
מצע או על הקרקע בעובי 30 ס"מ (המצע נמדד

בנפרד)יציקת בטון מזוין ע"ג טרפזאגן

330.00309.00101,970.00מ"ר

ריתוך סטדים (מחברי גזירה) לקורות הראשיות01.03.0004
והמשניות לפי פרט

390.0025.009,750.00יח'

2.004,500.009,000.00מ"קקורות בטון מזוין בחתך משתנה01.03.0005

מעקה מפלדה, עם מנגנון שבירה בשטפון לפי פרטי01.03.0006
אדריכל ומהנדס, כולל פחי קשר, פחי עיגון וברגים,

לרבות ניקוי במברשות פלדה, ריתוכים, גילוון וצביעה
בצבע אפוקסי כמפורט במפרט הטכני , כולל חיפוי עליון

מלוחות עץ איפאה וגמר בשמן ייעודי לפי פרט.

180.001,350.00243,000.00מ'

חיבור גזירה של המעקה לגשר לכל עמוד מעקה (עד01.03.0007
120 ס"מ בין עמוד לעמוד)

58.00450.0026,100.00יח'

מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על01.03.0008
מצע או על הקרקע בעובי 35 ס"מ (המצע נמדד

בנפרד)יציקת רצפת בטון מזוין על גבי הסכר (משני צדי
המגלש בחלק השטוח).גמר הרצפה יהיה עם עם בטון

מוחלק, עם פיגמנט , ומסורק

55.00357.0019,635.00מ"ק

תוספת ליציקת מרצף בטון עבור פיזור והחדרת חומר01.03.0009
שחיקה עם פיגמנט בגוון כורכר מסוג "פלינטופ 0/4" -
ספק "שושני ווינשטיין " או ש"ע ,מוכן לשימוש בכמות

של 6 ק"ג למ"ר, בעזרת מכונת פיזור בלבד, החדרת
החומר ע"י החלקת הליקופטר, גמר בטון מסורק ע"י
מברשת, פינות מעוגלות עם מאלדג' פינה ,אשפרה
בחומר מסוג "HD+Cpntra-Sil" ,שלביות העבודה
והחומרים ע"פ פרטים מפרט טכני מיוחד ותכניות

360.0085.0030,600.00מ"ר

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים01.03.0011
לזיון הבטוןפלדה מסוג 500W - מתאימה לדרישות

ת"יי 4466.

8.006,150.0049,200.00טון

תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי01.03.0060
שכבות צבע עליון סינטטי, המדידה לפי טון פלדה

23.002,300.0052,900.00טון

23.003,300.0075,900.00טוןתוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה01.03.0064

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
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תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)01.03.0065
עובי 33 ס"מ יציקת רצפת בטון מזוין על גבי הסכר

(משני צדי המגלש בחלק השטוח).גמר הרצפה יהיה עם
עם בטון מוחלק, עם פיגמנט , ומסורק

20.00488.009,760.00מ"ר

1,109,215.00סה"כ לגשר פלדה ובטון

עבודות שימור הסכר01.04

סעיפי שיקום הסכר מתייחסים לשיקום של חלקי הסכר
שמצפון ומדרום למגלש.המגלש עצמו יטופל במסגרת
איטום הסכר בפרק נפרד.העבודות יבוצעו ע"י משמר

בעל נסיון בשיקום מבנים מחופים אבן או בנויים באבן.

1.0010,000.0010,000.00קומפהסרת צמחייה והרעלת שורשים (כולל ראש הסכר)01.04.0002

יציקת בטון בבסיס הזרימה בעובי 15 ס"מ למילוי01.04.0003
השקע הקיים.כולל החלקת הבטון והשוואת פני הבטון

לשולי השקע.כולל רשת בקוטר 6 מ"מ כל 15/15

3.001,000.003,000.00מ"ק

השלמת אבנים בסכרכולל עיגון האבן בעוגנים כימיים01.04.0004
מנירוסטה

15.00450.006,750.00יח'

טיפול בסדקים כולל הזרקת דייס צמנטי לליבת הסדק01.04.0005
והחלפת אבנים פגועות

170.00750.00127,500.00מ'

מילוי מישקים בחומר מליטה ע"ב צמנט משני צידי01.04.0008
המגלש לפי תכנית

190.00450.0085,500.00מ"ר

232,750.00סה"כ לעבודות שימור הסכר

עבודות פיתוח01.05

הכנות ועבודות עפר01.05.001

1.002,000.002,000.00קומפפירוק ופינוי משטח בטון בולט על גבי הסכר01.05.001.0020

1.001,000.001,000.00קומפגיזום עצים בצד גשר צפוני01.05.001.0030

חפירה כללית באתר בקרבת קצוות הסכר עד הגעה01.05.001.0040
למפלסי תחתית מצעים , המחיר כולל גם חציבה בסלע

קשה . כולל העמסה הובלה ופיזור בתחום הפארק , לפי
הנחיות המפקח

50.0080.004,000.00מ"ק

200.0010.002,000.00מ"רהידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)01.05.001.0050

שכבת תשתית מצע סוג א', מהודק בהידוק מבוקר01.05.001.0060
בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות לפי מפרט (לפי 40

ס"מ)

50.00187.009,350.00מ"ק

18,350.00סה"כ להכנות ועבודות עפר

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם
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ריהוט ושילוט01.05.002

שלט מסוג "קרן שטחים פתוחים " מאלומיניום דו צדדי01.05.002.0010
(קופסא) , כולל ביסוס בטון , גודל 80/160 ס"מ מעל
הקרקע . לפי פרט ומפרט מצורף . כולל תכנון ביסוס

השלט באחריות מהנדס מטעם הקבלן .

2.0010,000.0020,000.00יח'

שלט הסבר דגם קק"ל 110X180 ס"מ מעץ מעל הקרקע,01.05.002.0020
לפי פרט ומפרט, כולל אספקה התקנה וביסוס בטון
באתר . כולל לוח גרפי צבעוני מודפס מצופה אלומ'

דוגמת "לוקבונד" או ש"ע , הדפסה צבעונית דיגיטלית ,
ציפוי בחומר הגהנה נגד דהייה וקרני UV ואנטי ונדאלי.

אחריות כנגד דהייה ל-3 שנים. גרפיקה תסופק ע"י
המזמין בקובץ גרפי צבעוני להדפסה . כולל תכנון

ביסוס השלט באחריות מהנדס מטעם הקבלן .

4.008,000.0032,000.00יח'

עמודון פלדה בכניסות לגשר למניעת כניסת רכב , קוטר01.05.002.0030
15 ס"מ , גובה מפני בטון 60 ס"מ , עם מכסה מרותך

פינה מעוגלת, מעוגן בבטון מיסעת הגשר לפי פרט
ותכנית. גמר מגולוון + צבע אפוקסי גוון לבחירת

האדריכל

6.00400.002,400.00יח'

01.05.002.0040,E.G עמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני, דרגה
לרבות יסוד

2.00340.00680.00יח'

תמרור זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה E.G, ללא01.05.002.0050
עמוד

2.00150.00300.00יח'

שלט/תמרור מתכת עם צבע וכיתוב לפי דרישה,01.05.002.0060
במידות 0.6X0.6 מ' לרבות מסגרת ועמודים (איסור

כניסה ושהייה באיזור בזמן שיטפון)

4.001,000.004,000.00יח'

59,380.00סה"כ לריהוט ושילוט

77,730.00סה"כ לעבודות פיתוח

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם
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גשר נחל רביבים02

עבודות עפר02.01

פריצת תוואי בצמחיית נחל עבור הגשר ותוואי הגישה02.01.0010
אליו , כולל פינוי הגזם למערום מרכזי בפארק לפי

הנחיות המפקח

5,000.003.0015,000.00מ"ר

עבודות עפר חפירה/חציבה ככל הנדרש לביצוע של02.01.0020
הגשר ויסודותיו, לרבות חפירה, החזרת חומר קיים

בשכבות מהודקות לאחר ביצוע השלד ופינוי עודפים
בתחום הפארק לפי הנחיות המפקח

1.0027,500.0027,500.00קומפ

הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) או פני קרקע טבעיים02.01.0030
לדרגת צפיפות לפי סוג החומר לרבות צורת הדרך . (עבור

סוללת גישה ממזרח לגשר)

2,000.005.0010,000.00מ"ר

מילוי מובא ממחצבה מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור02.01.0040
בשכבות של 20 ס"מ והידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לדרגת

צפיפות לפי מפרט

800.0092.0073,600.00מ"ק

אבן מסלעה על מדרונות לפי פרט דיפון מדרונות ,02.01.0050
בעובי 40-70 ס"מ , מגושי סלע מובאים, טבעיים
וקשיחים , לרבות עב' חפירה והכנה לצורך הכנת

תושבת לסלעים. מצע ו/או בד גאוטקסטיל נמדדים
בנפרד. המדידה לפי נפח המסלעה. כולל בורות מוכנים

במסלעה לנטיעת צמחייה כל 2/2 מטר לסירוגין לפי
פרט.

850.00470.00399,500.00מ"ק

שברי אבן - "בקלש " לייצוב שתית, לרבות פיזור והידוק מבוקר02.01.0060
(גודל האבן 5-15 ס"מ) , כולל חפירה לעומק הדרוש, צורת

דרך, הידוק שתית , אספקת החומר, הרטבה והידוק, כיסוי בעפר
מקומי.

900.00210.00189,000.00מ"ק

בד גיאוטכני לא ארוג עשוי פוליאסטר או פוליפרופילן02.01.0070
במשקל 400 גר'/מ"ר , לרבות עיגון .

1,500.0017.5026,250.00מ"ר

העתקה של גושי צמחיית קנה מגדת האגם (מיקום לפי02.01.0080
הנחיית המפקח) ושתילתם בבורות המוכנים במסלעת

סוללת הגשר, כולל מילוי מים ואדמה בבורות

300.0060.0018,000.00יח'

758,850.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון02.02

יסודות רפסודה וראשי כלונסאות02.02.012

ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 5)02.02.012.0400
במידות שונות

6.001,430.008,580.00מ"ק

8,580.00סה"כ ליסודות רפסודה וראשי כלונסאות

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם
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עמודי בטון02.02.062

עמודים עם קצוות מעוגלים מבטון ב-30 (חשיפה 5)02.02.062.0220
בחתך כמפורט בתוכניות

12.002,705.0032,460.00מ"ק

32,460.00סה"כ לעמודי בטון

משטחי בטון02.02.071

משטח גשר בחתך בהתאם לתוכניות מבטון ב-02.02.071.003530
(חשיפה 5).

100.001,405.00140,500.00מ"ק

140,500.00סה"כ למשטחי בטון

בטון חשוף02.02.094

תוספת עבור יציקת משטח גשר מבטון ב-40 דרגת02.02.094.0031
חשיפה 5 מסוג "סופר על Light" או ש"ע חשוף (גלוי)
חזותי ברמת גימור גבוהה בתבניות מודולריות מסוג

"רסטו" או בתבניות ליציקת קירות בטון אדריכלי מסוג
"וי. גו" המסופק ע"י חב "וי. גולד" או ש"ע, גמר משטח
עליון מוחלק ומסורק עדין בהתאם להנחיות האדריכל ,

כולל פינות מעוגלות במלדג' פינה ייעודי .

100.001,405.00140,500.00מ"ק

תוספת עבור יציקת עמודים מבטון ב-40 דרגת חשיפה02.02.094.0041
5 מסוג "סופר על Light" או ש"ע חשוף (גלוי) חזותי

ברמת גימור גבוהה בתבניות מודולריות מסוג "רסטו"
או ש"ע המסופק ע"י חב "וי. גולד" או ש"ע

12.001,220.0014,640.00מ"ק

155,140.00סה"כ לבטון חשוף

פלדת זיון02.02.099

מוטות ורשתות מפלדה מצולעת פ-500 בכל הקטרים02.02.099.0011
והאורכים לזיון הבטון

15.006,225.0093,375.00טון

93,375.00סה"כ לפלדת זיון

430,055.00סה"כ לעבודות בטון

עבודות איטום02.05

איטום קירות, משטחי בטון, קורות ויסודות במריחות02.05.0025
חמות של ביטומן מנושב 85/40 בשכבה אחת (בכמות

של כ- 1.5 ק"ג/מ"ר), לקבלת ציפוי יבש בעובי של 1
מ"מ, לרבות פריימר ביטומני בכמות 300 גר'/מ"ר מסוג

B- או "פריימר "GS 474 פריימר 101" או "פריימר"
191" או ש"ע

60.0060.003,600.00מ"ר

3,600.00סה"כ לעבודות איטום

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם
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מסגרות ונגרות אומן02.06

מעקה מפלדה, עם מנגנון שבירה בשטפון לפי פרטי02.06.0050
אדריכל ומהנדס, כולל פחי קשר, פחי עיגון וברגים,

לרבות ניקוי במברשות פלדה, ריתוכים, גילוון וצביעה
בצבע אפוקסי כמפורט במפרט הטכני , כולל חיפוי עליון

מלוחות עץ איפאה וגמר בשמן ייעודי לפי פרט

84.001,460.00122,640.00מ'

עמודון פלדה בכניסות לגשר למניעת רכב , קוטר 15 ס"מ , גובה02.06.0060
מפני בטון 60 ס"מ , עם מכסה מרותך פינה מעוגלת, מעוגן
בבטון מיסעת הגשר לפי פרט ותכנית. גמר מגולוון + צבע

אפוקסי גוון לבחירת האדריכל

6.00400.002,400.00יח'

125,040.00סה"כ למסגרות ונגרות אומן

מסגרות חרש02.19

קונסטרוקצית פלדה (מסתור במרכז הגשר) מפרופילי02.19.0047
מתכת בחתכים שונים בעובי דופן משתנה, וכן פחי

קשר, פחי עיגון וברגים, פלטות מבוטנות, לרבות ניקוי
במברשות פלדה, ריתוכים, גילוון וצביעה בצבע אפוקסי

כמפורט במפרט הטכני

3.5025,000.0087,500.00טון

87,500.00סה"כ למסגרות חרש

נגרות חרש02.20

חיפוי קירות בלוחות במבוק ייעודיים לדק חיצוני ,02.20.0010
בעובי 2 ס"מ , רוחב לוחות 7.5+15 ס"מ (לסירוגין
בקצב משתנה לפי פרט) , עשויים מרצועות במבוק

דחוס בהליך תעשייתי ייעודי של חימום ודחיסה
MOSO-" , "לשימושי חוץ. מסוג "דק במבוק אקסטרים

BAMBOO- X-TREME" או ש"ע ואיכות. ספקים
אפשריים - "קנה קש" או "טרילוג".הכל לפי מפרט ,כולל
אחריות למוצר והתקנה ל-10 שנים, כולל קונסטרוקציה

מחלקת מעץ אורן מוקצע ומחוטא כל כ-45 ס"מ
שתחובר לקונסטרוקציית הפלדה (קונסט' הפלדה

מתומחרת בנפרד), פירזול וגימור בשמן ומעכב בעירה.
ברגים גלויים ייעודיים ועמידים בלחות . כולל לוח

סגירה אנכי (קנטים) בקצוות חופשיים. כולל קידוח
חורים עגולים קוטר 9 ס"מ לפי פרט. הכל לפי תכניות

ומפרט ופרטים עד גמר מושלם .

60.00800.0048,000.00מ"ר

מדף היקפי תחתון ועליון וצדדים בפתחי תצפית02.20.0030
בקירות, בחתך 32/5 ס"מ, מעץ אורן פיני דרגה 5 ,

מחוטא ומוקצע , כולל מעכב בעירה ושמן לעץ , משולב
ומחובר למבנה הקיר כולל קונסטרוקציה נושאת

מעץ/מתכת , לפי תכנית ופרטים .

25.00200.005,000.00מ'

53,000.00סה"כ לנגרות חרש

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם
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כלונסאות02.23

כלונסאות בטון ב-30, דרגת חשיפה 5, קידוח ויציקה02.23.0010
קוטר 60 ס"מ בעומק מעל 10 מ' ועד 20 מ' לרבות

הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

72.00310.0022,320.00מ'

כלונסאות בטון ב-30, דרגת חשיפה 5, מבוצעים02.23.0020
בשיטת C.F.A קידוח ויציקה קוטר 60 ס"מ ובעומק עד

18 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה - חלופה
להחלטת המפקח בכתב

72.00335.0024,120.00מ'

תוספת לכלונסאות המבוצעים בשיטת C.F.A, לעבודה שהיקפה02.23.0030
הכולל מעל 300 מ"א ועד 500 מ"א כלונסאות (הסעיף מתייחס
לכלונסאות בכל 3 הגשרים בפרויקט) - חלופה להחלטת המפקח

בכתב

1.0046,000.0046,000.00קומפ

3.007,300.0021,900.00טוןכלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים02.23.0040

114,340.00סה"כ לכלונסאות

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם

4 גשרים בפארק ירוחם 28-7-2022
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גשר נחל ירוחם03

עבודות עפר03.01

עבודות עפר חפירה/חציבה ככל הנדרש לביצוע של03.01.1100
הגשר לרבות חפירה, החזרת חומר קיים בשכבות

מהודקות לאחר ביצוע השלד ופינוי עודפים בתחום
הפארק

1.0027,500.0027,500.00קומפ

27,500.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון03.02

יסודות וראשי כלונס03.02.012

ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 5)03.02.012.0400
במידות שונות

6.001,430.008,580.00מ"ק

8,580.00סה"כ ליסודות וראשי כלונס

עמודי בטון03.02.062

עמודים עם קצוות מעוגלים מבטון ב-30 (חשיפה 5)03.02.062.0220
בחתך כמפורט בתוכניות

10.002,705.0027,050.00מ"ק

27,050.00סה"כ לעמודי בטון

משטחי בטון03.02.071

משטח גשר בחתך בהתאם לתוכניות מבטון ב-03.02.071.003530
(חשיפה 5).

95.001,405.00133,475.00מ"ק

133,475.00סה"כ למשטחי בטון

בטון חשוף03.02.094

תוספת עבור יציקת משטח גשר מבטון ב-40 דרגת03.02.094.0031
חשיפה 5 מסוג "סופר על Light" או ש"ע חשוף (גלוי)
חזותי ברמת גימור גבוהה בתבניות מודולריות מסוג

"רסטו" או בתבניות ליציקת קירות בטון אדריכלי מסוג
"וי. גו" המסופק ע"י חב "וי. גולד" או ש"ע, גמר משטח
עליון מוחלק ומסורק בהתאם להנחיות האדריכל , כולל

פינות מעוגלות במלדג' פינה ייעודי .

95.001,405.00133,475.00מ"ק

תוספת עבור יציקת עמודים מבטון ב-40 דרגת חשיפה03.02.094.0041
5 מסוג "סופר על Light" או ש"ע חשוף (גלוי) חזותי

ברמת גימור גבוהה בתבניות מודולריות מסוג "רסטו"
או ש"ע המסופק ע"י חב "וי. גולד" או ש"ע

10.001,220.0012,200.00מ"ק

145,675.00סה"כ לבטון חשוף

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם
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פלדת זיון03.02.099

מוטות ורשתות מפלדה מצולעת פ-500 בכל הקטרים03.02.099.0011
והאורכים לזיון הבטון

14.006,225.0087,150.00טון

87,150.00סה"כ לפלדת זיון

401,930.00סה"כ לעבודות בטון

איטום03.05

איטום קירות, משטחי בטון, קורות ויסודות במריחות03.05.0025
חמות של ביטומן מנושב 85/40 בשכבה אחת (בכמות

של כ- 1.5 ק"ג/מ"ר), לקבלת ציפוי יבש בעובי של 1
מ"מ, לרבות פריימר ביטומני בכמות 300 גר'/מ"ר מסוג

B- או "פריימר "GS 474 פריימר 101" או "פריימר"
191" או ש"ע

60.0060.003,600.00מ"ר

3,600.00סה"כ לאיטום

מסגרות ונגרות אומן03.06

מעקה מפלדה לפי פרטי אדריכל ומהנדס, עם מנגנון03.06.0050
שבירה בשיטפון, כולל פחי קשר, פחי עיגון וברגים,

לרבות ניקוי במברשות פלדה, ריתוכים, גילוון וצביעה
בצבע אפוקסי כמפורט במפרט הטכני , כולל חיפוי עליון

מלוחות עץ איפאה וגמר בשמן ייעודי לפי פרט

104.001,460.00151,840.00מ'

עמודון פלדה בכניסות לגשר למניעת רכב , קוטר 15 ס"מ , גובה03.06.0060
מפני בטון 60 ס"מ , עם מכסה מרותך פינה מעוגלת, מעוגן
בבטון מיסעת הגשר לפי פרט ותכנית. גמר מגולוון + צבע

אפוקסי גוון לבחירת האדריכל

6.00400.002,400.00יח'

154,240.00סה"כ למסגרות ונגרות אומן

כלונסאות03.23

כלונסאות בטון ב-30, דרגת חשיפה 5, קידוח ויציקה03.23.0010
קוטר 60 ס"מ בעומק מעל 10 מ' ועד 20 מ' לרבות

הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

72.00310.0022,320.00מ'

כלונסאות בטון ב-30, דרגת חשיפה 5, מבוצעים03.23.0020
בשיטת C.F.A קידוח ויציקה קוטר 60 ס"מ ובעומק עד
18 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה - חלופה

להחלטת המפקח בכתב

72.00335.0024,120.00מ'

3.007,300.0021,900.00טוןכלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים03.23.0030

68,340.00סה"כ לכלונסאות

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם
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גשר האפיק04

עבודות עפר04.01

עבודות עפר חפירה/חציבה ככל הנדרש לביצוע של04.01.0010
הגשר לרבות חפירה, החזרת חומר קיים בשכבות

מהודקות לאחר ביצוע השלד ופינוי עודפים בתחום
הפארק. הנ"ל כולל חפירה ידנית לאיתור תשתיות צנרת

קיימת בקרבת הפרויקט , ואיתור יריעות האיטום של
האפיק (בהם אין לגעת) .

1.0016,500.0016,500.00קומפ

פירוק ופינוי מקטעים של עמודוני עץ וחיבלול קיימים ,04.01.0020
שמירה עליהם במשך זמן הפרויקט, והצבתם מחדש

בתום העבודות כולל ביסוס בטון וחיבור החבלים .

1.004,000.004,000.00קומפ

הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) או פני קרקע04.01.0030
טבעיים לדרגת צפיפות לפי סוג החומר לרבות צורת

הדרך .

400.005.002,000.00מ"ר

מילוי מובא ממחצבה מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור04.01.0040
בשכבות של 20 ס"מ והידוק מבוקר בשכבות של 20

ס"מ לדרגת צפיפות לפי מפרט

100.0092.009,200.00מ"ק

שכבת תשתית מצע סוג א', מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של04.01.0050
20 ס"מ לדרגת צפיפות לפי מפרט (לפי 40 ס"מ)

100.00187.0018,700.00מ"ק

50,400.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון04.02

מדרך גשר כולל פח טרפזי 53 מ"מ בעובי 1 מ"מ04.02.0010
תוצרת אגן תעשיות, מסמרי HILTI, בטון ב-40 משופר

להחלקה כולל תוספת פיגמנט בגוון לפי בחירת
האדריכל (דרגת חשיפה5, אגרגט מקסימלי 9 מ"מ) ללא

אפר פחם, החלקת הליקופטר וסירוק לפי הנחיות
האדריכל, תפרים לפי פרט וכל הנדרש לביצוע מושלם

מלבד ברזל הזיון שנמדד בנפרד.

80.00690.0055,200.00מ"ר

רשתות ומוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים04.02.0020
לזיון הבטון

8.006,225.0049,800.00טון

ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 5)04.02.0030
במידות שונות

9.001,430.0012,870.00מ"ק

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם
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04.02.0040
שבילי גישה לגשר מבטון ב-30 משופר להחלקה , ללא

אפר פחם , (דרגת חשיפה 3, אגרגט מקסימלי 19 מ"מ)
בעובי 20 ס"מ. הבטון עם סיבים פולימריים מבניים

מסוג FERRO FORTA או ש"ע בכמות 4.5-6 ק"ג ל-
1מ"ק בטון, הסיבים יסופקו ע"י מפעל הבטון , כולל

ויברציה במרטטים או בסרגלים אורכיים ופילוס , תפרי
דמה בניסור כל 5 מטרים לכל כיוון . כולל פיזור

והחדרת חומר שחיקה עם פיגמנט בגוון כורכר מסוג
"פלינטופ 0/4" - ספק "שושני ווינשטיין " או ש"ע ,מוכן
לשימוש בכמות של 6 ק"ג למ"ר, בעזרת מכונת פיזור

בלבד, החדרת החומר ע"י החלקת הליקופטר, גמר בטון
מסורק ע"י מברשת, פינות מעוגלות עם מאלדג' פינה

,אשפרה בחומר מסוג "HD+Cpntra-Sil" ,שלביות
העבודה והחומרים ע"פ פרטים מפרט טכני מיוחד

ותכניות .

160.00290.0046,400.00מ"ר

164,270.00סה"כ לעבודות בטון

מסגרות ונגרות אמן04.06

מעקה מפלדה לפי פרטי אדריכל ומהנדס כולל פחי קשר,04.06.0050
פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה,

ריתוכים, גילוון וצביעה בצבע אפוקסי כמפורט במפרט
הטכני

45.001,325.0059,625.00מ'

עמודון פלדה בכניסות לגשר למניעת רכב , קוטר 15 ס"מ , גובה04.06.0060
מפני בטון 60 ס"מ , עם מכסה מרותך פינה מעוגלת, מעוגן
בבטון מיסעת הגשר לפי פרט ותכנית. גמר מגולוון + צבע

אפוקסי גוון לבחירת האדריכל

6.00400.002,400.00יח'

62,025.00סה"כ למסגרות ונגרות אמן

מסגרות חרש04.19

קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים04.19.0047
בעובי דופן משתנה, וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים,

פלטות מבוטנות, לרבות ניקוי במברשות פלדה,
ריתוכים, גילוון וצביעה בצבע אפוקסי כמפורט במפרט

הטכני

10.5025,000.00262,500.00טון

262,500.00סה"כ למסגרות חרש

כלונסאות04.23

כלונסאות בטון ב-30, דרגת חשיפה 5, קידוח ויציקה04.23.0010
קוטר 50 ס"מ בעומק מעל 10 מ' ועד 20 מ' לרבות

הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

24.00226.005,424.00מ'

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם
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כלונסאות בטון ב-30, דרגת חשיפה 5, מבוצעים04.23.0020
בשיטת C.F.A קידוח ויציקה קוטר 50 ס"מ ובעומק עד

18 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה - חלופה
להחלטת המפקח בכתב

24.00277.006,648.00מ'

1.007,363.007,363.00טוןכלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים04.23.0030

19,435.00סה"כ לכלונסאות

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם
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עבודות רג'י05

עבודות רג'י05.60

להפעלת סעיפי עבודות רג'י יש לקבל הנחיה מראש
בכתב מהמפקח .

יום עבודה שופל 950 כולל מפעיל, כולל הובלה לאתר05.60.0010
וממנו .

5.003,000.0015,000.00י"ע

יום עבודה מחפרון JCB כולל מפעיל , כולל הובלה05.60.0020
לאתר וממנו .

5.002,000.0010,000.00י"ע

יום עבודה משאית עם ארגז מתהפך, 15 מ"ק כולל05.60.0030
הנהג.

5.002,000.0010,000.00י"ע

יום עבודה מחפר (באגר) 229 ,כולל מפעיל, כולל05.60.0040
הובלה לאתר וממנו .

5.004,000.0020,000.00י"ע

יום עבודה בובקט , כולל מפעיל, כולל הובלה לאתר05.60.0050
וממנו.

5.002,000.0010,000.00י"ע

20.00700.0014,000.00י"עיום עבודה פועל05.60.0060

10.001,100.0011,000.00י"עיום עבודה מנהל עבודה05.60.0070

5.003,000.0015,000.00י"עיום עבודה קבוצת מודדים בשטח05.60.0080

פינוי משאית פסולת 15 מ"ק לאתר הטמנה רשוי , כולל05.60.0090
העמסה, פינוי, ניקיון השטח, אגרות וכל הכרוך בכך .

10.002,000.0020,000.00יח'

יום עבודה מיכלית ביובית להשקיית צמחיה כולל05.60.0110
נהג-מפעיל , כולל מתזים למרחק 12 מטר לפחות

להשקיה

10.002,500.0025,000.00י"ע

חפירת גישוש ידנית ו/או בכלים קטנים (מקסימום עם מחפרון05.60.0120
J.C.B) לגילוי מתקנים תת-קרקעיים

50.0090.004,500.00מ"ק

154,500.00סה"כ לעבודות רג'י

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם
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סה"כ ל4 גשרים בפארק ירוחם 28-7-2022

0.00הערות כלליות00

1,777,225.00גשר סכר האגם01

1,572,385.00גשר נחל רביבים02

655,610.00גשר נחל ירוחם03

558,630.00גשר האפיק04

154,500.00עבודות רג'י05

4,718,350.00סה"כ עלות

802,119.50מע"מ בשיעור 17%

5,520,469.50סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
ירוחם
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