
1ד� מספר כתב כמויות
2016הר אדר עבודות צנרת  0829

5978 06/05/2018

כ''סה
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעי�

אינסטלציה  � 01מבנה 

מתקני תברואה � 07פרק 

)לח� נמו$+ לח� גבוה (לח� האלה  � 1שלב   � 01תת פרק 

1 קומפלט .ניתוק צנרת קיימת לפי מפרט 01.07.01.001

370 א"מ . כולל ספחי!6" צינור מי! לפי מפרט בקוטר  01.07.01.002

450 א"מ . כולל ספחי!4" צינור מי! לפי מפרט בקוטר  01.07.01.003

2 'יח .6" אספקה והרכבת שסתו! ניתוק לפי מפרט בקוטר  01.07.01.004

7 'יח .4" אספקה והרכבת שסתו! ניתוק לפי מפרט בקוטר  01.07.01.005

3 'יח .אספקה והרכבת שסתו! אויר לפי מפרט כולל שסתו! ניתוק 01.07.01.006

10 קומפלט .קיי!" גמל"התחברות לקו מי! או  01.07.01.007

7 קומפלט .חיבור ליציאת מי! קיימת לבתי! 01.07.01.008

3 קומפלט . לפי מפרט ללא מגופי!6 " בקוטר " גמל מי!" 01.07.01.009

1 קומפלט .אספקה והרכבת ברז כיבוי אש לפי מפרט 01.07.01.010

400 א"מ .מ" מ8מ כולל חוט משיכה " מ75שרוול פיקוד ובקרה  01.07.01.011

7 קומפלט .מ" ס80שוחת בקרה בקוטר  01.07.01.012

)לח� נמו$+ לח� גבוה (לח� האלה  � 1שלב   � 01כ תת פרק "סה

)לח� גבוה"  (אור)"חיבורי בתי' ב)  + לח� נמו$(שדרות הראל  � 2שלב  � 02תת פרק 

920 א"מ . כולל ספחי!6" צינור מי! לפי מפרט בקוטר  01.07.02.001

1 'יח .6" אספקה והרכבת שסתו! ניתוק לפי מפרט בקוטר  01.07.02.002

1 Yosha

03 � 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



2ד� מספר כתב כמויות
2016הר אדר עבודות צנרת  0829

5978 06/05/2018

כ''סה
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעי�

1 'יח .אספקה והרכבת שסתו! אויר לפי מפרט כולל שסתו! ניתוק 01.07.02.003

4 קומפלט .קיי!" גמל"התחברות לקו מי! או  01.07.02.004

1 קומפלט . לפי מפרט ללא מגופי!6 " בקוטר " גמל מי!" 01.07.02.005

400 א"מ .מ" מ8 כולל חוט משיכה 75שרוול פיקוד ובקרה  01.07.02.006

7 קומפלט .80שוחות בקרה קוטר  01.07.02.007

1 קומפלט . לפי מפרט3" אספקה והרכבת ברז כיבוי אש  01.07.02.008

2 קומפלט ).ליח- גבוה(חיבור בית בודד  01.07.02.009

1 קומפלט ).לח- גבוה(חיבור בית כפול  01.07.02.010

)לח� גבוה"  (אור)"חיבורי בתי' ב)  + לח� נמו$(שדרות הראל  � 2שלב  � 02כ תת פרק "סה
מבוא הרימו) � 3שלב  � 03תת פרק 

170 א"מ . כולל ספחי!4" צינור מי! לפי מפרט בקוטר  01.07.03.001

1 קומפלט .קיי!" גמל"התחברות לקו מי! או  01.07.03.002

10 קומפלט .חיבור בית בודד לפי מפרט 01.07.03.003

1 קומפלט .חיבור בית כפול לפי מפרט 01.07.03.004

1 קומפלט .חיבור ליציאה לגינו/ 01.07.03.005

1 קומפלט .אספקה והרכבת ברז כיבוי אש לפי מפרט 01.07.03.006

מבוא הרימו) � 3שלב  � 03כ תת פרק "סה
מבוא הזית  � 4שלב  � 04תת פרק 

180 א"מ . כולל ספחי!4" צינור מי! לפי מפרט בקוטר  01.07.04.001

1 'יח .4" אספקה והרכבת שסתו! ניתוק לפי מפרט בקוטר  01.07.04.002

1 Yosha

03 � 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



3ד� מספר כתב כמויות
2016הר אדר עבודות צנרת  0829

5978 06/05/2018

כ''סה
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעי�

1 'יח .אספקה והרכבת שסתו! אויר לפי מפרט כולל שסתו! ניתוק 01.07.04.003

1 קומפלט .קיי!" גמל"התחברות לקו מי! או  01.07.04.004

5 קומפלט .חיבור בית בודד לפי מפרט 01.07.04.005

4 קומפלט .חיבור בית כפול לפי מפרט 01.07.04.006

1 קומפלט .חיבור ליציאה לגינו/ 01.07.04.007

2 קומפלט .אספקה והרכבת ברז כיבוי אש לפי מפרט 01.07.04.008

מבוא הזית  � 4שלב  � 04כ תת פרק "סה
 מבוא השקד5שלב  � 05תת פרק 

480 א"מ . כולל ספחי!4" צינור מי! לפי מפרט בקוטר  01.07.05.001

2 'יח .4" אספקה והרכבת שסתו! ניתוק לפי מפרט בקוטר  01.07.05.002

2 'יח .אספקה והרכבת שסתו! אויר לפי מפרט כולל שסתו! ניתוק 01.07.05.003

3 קומפלט .קיי!" גמל"התחברות לקו מי! או  01.07.05.004

12 קומפלט .חיבור ליציאת מי! קיימת לבתי! 01.07.05.005

2 קומפלט .א קיי!"חיבור לברז כ 01.07.05.006

2 קומפלט . לפי מפרט ללא מגופי!4 " בקוטר " גמל מי!" 01.07.05.007

2 קומפלט .אספקה והרכבת ברז כיבוי אש לפי מפרט 01.07.05.008

 מבוא השקד5שלב  � 05כ תת פרק "סה
רחוב החרוב � 6שלב  � 06תת פרק 

280 א"מ . כולל ספחי!4" צינור מי! לפי מפרט בקוטר  01.07.06.001

6 'יח .4" אספקה והרכבת שסתו! ניתוק לפי מפרט בקוטר  01.07.06.002

1 Yosha

03 � 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



4ד� מספר כתב כמויות
2016הר אדר עבודות צנרת  0829

5978 06/05/2018

כ''סה
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעי�

3 'יח .אספקה והרכבת שסתו! אויר לפי מפרט כולל שסתו! ניתוק 01.07.06.003

3 קומפלט .קיי!" גמל"התחברות לקו מי! או  01.07.06.004

4 קומפלט .חיבור בית בודד או השקייה לפי מפרט 01.07.06.005

7 קומפלט .חיבור בית כפול לפי מפרט 01.07.06.006

1 קומפלט . לפי מפרט ללא מגופי!4 " בקוטר " גמל מי!" 01.07.06.007

1 קומפלט .אספקה והרכבת ברז כיבוי אש לפי מפרט 01.07.06.008

רחוב החרוב � 6שלב  � 06כ תת פרק "סה
רחוב הגפ)  � 7שלב  � 07תת פרק 

220 א"מ . כולל ספחי!4" צינור מי! לפי מפרט בקוטר  01.07.07.001

1 'יח .4" אספקה והרכבת שסתו! ניתוק לפי מפרט בקוטר  01.07.07.002

1 'יח .אספקה והרכבת שסתו! אויר לפי מפרט כולל שסתו! ניתוק 01.07.07.003

2 קומפלט .קיי!" גמל"התחברות לקו מי! או  01.07.07.004

5 קומפלט .חיבור בית בודד לפי מפרט 01.07.07.005

5 קומפלט .חיבור בית כפול לפי מפרט 01.07.07.006

1 קומפלט . לפי מפרט ללא מגופי!4 " בקוטר " גמל מי!" 01.07.07.007

3 קומפלט .אספקה והרכבת ברז כיבוי אש לפי מפרט 01.07.07.008

רחוב הגפ)  � 7שלב  � 07כ תת פרק "סה

1 Yosha

03 � 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



5ד� מספר כתב כמויות
2016הר אדר עבודות צנרת  0829

5978 06/05/2018

מתקני תברואה � 07פרק : ד, ריכוז מחירי' לפרק

מחיר ש! תת פרק

1: העברה מד� )...........................................................................................................................................................................................................לח- נמו3+ לח- גבוה (לח- האלה  1 1שלב   1 01תת פרק 

2: העברה מד� .....................................................................................................................................................................................לח- גב"  (אור/"חיבורי בתי! ב)  + לח- נמו3(שדרות הראל  1 2שלב  1 02תת פרק 

2: העברה מד� ...............................................................................................................................................................................................................................מבוא הרימו/ 1 3שלב  1 03תת פרק 

3: העברה מד� ................................................................................................................................................................................................................................מבוא הזית  1 4שלב  1 04תת פרק 

3: העברה מד� ................................................................................................................................................................................................................................... מבוא השקד5שלב  1 05תת פרק 

4: העברה מד� ................................................................................................................................................................................................................................רחוב החרוב 1 6שלב  1 06תת פרק 

4: העברה מד� ................................................................................................................................................................................................................................רחוב הגפ/  1 7שלב  1 07תת פרק 

מתקני תברואה 1 07כ פרק "סה

1 Yosha

03 � 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



6ד� מספר כתב כמויות
2016הר אדר עבודות צנרת  0829

5978 06/05/2018

אינסטלציה  � 01מבנה : ד, ריכוז מחירי' למבנה

מחיר ש! פרק

5: העברה מד� .........................................................................................................................................................................................................................................מתקני תברואה 1 07פרק 

אינסטלציה  1 01כ מבנה "סה

1 Yosha

03 � 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



7ד� מספר כתב כמויות
2016הר אדר עבודות צנרת  0829

5978 06/05/2018

2016הר אדר עבודות צנרת : ד, ריכוז מחירי' כללי

מחיר ש! מבנה

6:  העברה מד� ..........................................................................................................................................................................................................................................אינסטלציה  1 01מבנה 

כ"סה

%17 מ "מע

כ"סה

:ש! קבל/

:חתימה

:תארי3

:בנקודות:           חודש:                         לפי

1 Yosha

03 � 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  


