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 ________________________                             ____________________ 

 שם המציע                                                         חתימה וחותמת 

 לכבוד 
 משתתפי המכרז 

 מועצה מקומית עומר 
 1מסמך הבהרות 

 שלום רב, 

  שיפוץ בית ספר דפנה – 31/2022מכרז : הנדון
 

, לות ת המועצה לשאות הבהרה ותשוב ו( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאל המועצה  –המועצה המקומית עומר )להלן  

ת ו ת המועצה לשאל ונכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובכפי שהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז  

ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק 

 בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 
 :עדכונים מטעם המועצה/הבהרותלהלן 

   .מורשההמחירים כוללים עלויות פינוי לאתר פסולת  .1

   .המחיר כולל חיתוך שיש לכיור וסרגל .2

   .עבודות טיח יכללו קילוף טיח קיים ותיקון סדקים .3

 . כל חשבון שיוגש, יוגש עם סקיצות וחישוב מפורט של כמויות העבודה שבוצעו בצירוף יומן עבודה .4

   . הגשת הצעה משמעה התחייבות לביטוחים הנדרשים.לא ניתן לבצע שום שינוי בנספח הביטוח .5

העבודות הנוספות כהגדרתן במכרז יתומחרו כמפורט להלן ולא כפי שצוין במסמכי    –  תמחור עבודות נוספות .6

 המכרז.

בהפחתת   עת  לאותה  העדכני  דקל  מחירון  לפי  יתומחרו  הנוספות  ההנחה    בתוספתהנחה    20%העבודות 

   (. )על כתב הכמויות י המציע במכרז על יד תוצעש

הנחה    25%על כתב הכמויות, ההנחה עבור העבודות הנוספות תהא    5%מציע הנחה של  הלדוגמה: הוצעה ע"י  

 על מחירון דקל העדכני לאותה עת וכך:

 

 20%+ )הנחה בסיסית(   5%= )ההנחה המוצעת במכרז על כתב הכמויות(  25%

 

פיתוח(    40  -ו)עבודות אלומיניום(    12)עבודות צבע(,    11)עבודות טיח(    09פרקים   .7 כתב הכמויות  ב)עבודות 

 מע"מ.  כולל ₪ 471,137.47בהתאמה, כתב הכמויות הכולל עודכן ועומד על סך של נו. עודכ

אשר יבוא במקום כתב הכמויות שבמכרז    והמעודכןכתב הכמויות המלא  ורף למסמך הבהרות זה  משכך, מצ

 )בנספח א'(.  



 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              ____________________                             ____________________ 
 שם המציע                                                 חתימה וחותמת      

 

 שיבוא במקום קודמו. ,  עודכןמהצעת המחיר    –נספח ב'  בהתאמה לעדכונים לעיל מצורף למסמך הבהרות זה   .8

ולצרפם הצעתו כשהם חתומים על ידו    לכתב הכמויות ונספח ב' המעודכניםעל המציע להתייחס בהצעתו  

 כנדרש בהתאם להוראות המכרז.

 

 

 בכבוד רב, 
 אהרוני שבתאי 
 מנכ"ל המועצה 

 
____________________________________________ _______ ____________________________ 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או ההסתייגות 
ולצרפו כחלק בלתי נפרד נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על   על גבי מסמך זה ועל הנספח לו  המציע לחתום 

            מהצעתו במכרז.

                 _ ______________   _______________   _______________ 
 ת חתימה + חותמ       שם המציע          תאריך               



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק06.055

נגיש- מאחז יד לכבש או לפודסט בחדר מדרגות מותקן לקיר או לצידי06.055.0047
מעקה בנוי מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור, קוטר צינור חיצוני 3-4
ס"מ עם כיפוף בקצוות המאחז (הנמדד בנפרד), מורכב בגובה 90-95

ס"מ מפני המשטח המוגמר או מפני קצה השלח במדרגות, מרווח
חופשי לאחיזה מסביב למאחז 4 ס"מ מינימום מהפנים החיצוני של

הצינור, לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור, לפי
דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1. (סימון מישושי בקצה המאחז בכל קומה

נמדד בנפרד) כולל עבודה של פירוק והרכבה בצורה המושלמת

22.00470.0010,340.00מ'

10,340.00סה"כ למאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק

10,340.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

עבודות ריצוף וחיפוי10

סימוני אזהרה בריצוף10.061

נגיש- משטח גבשושיות התראה מאלומיניום במידות 120/60 ס"מ, לפי10.061.0050
דרישה ת"י 1918 חלק 6

1.00730.00730.00יח'

730.00סה"כ לסימוני אזהרה בריצוף

סימונים מובילים בריצוף10.062

נגיש- פס מוביל מסוג "יהלום" ללקויי ראייה מרצועת פולימר מודבקת,10.062.0008
ברוחב 30 ס"מ ובעובי עד 2.5 מ"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6

30.00370.0011,100.00מ'

11,100.00סה"כ לסימונים מובילים בריצוף

סימון נגד החלקה בריצוף10.063

נגיש- פס גרעיני קשיח מסוג "אנטי סליפ" למניעת החלקה ברוחב 5 ס"מ10.063.0200
מודבק על קצות שלחי מדרגות, על גבי רמפות או משטחי דריכה, בגוון

ניגודי (לבן שחור), לפי דרישת ת"' 2279

80.0047.503,800.00מ'

3,800.00סה"כ לסימון נגד החלקה בריצוף

15,630.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

שילוט והכוונה בבניינים29

שילוט ותמרור מואר29.010

נגיש- שלט הכוונה במידות 20/20 ס"מ מ- P.V.C קשיח, רקע השלט29.010.0010
כחול והאותיות בצבע לבן, לפי ת"י 1918 חלק 4

5.0065.00325.00יח'

נגישות מבנים 22
ביס דפנה הנגשה

עמוד 03/08/20221

יוצר המסמך: בן אליהו דדוןהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מ.מ. עומרמספר פנימי: 58 (מספר ייחודי: 680321)אתר דקל
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

נגיש- שלט שרותי נכים מ- P.V.C קשיח, במידות 20/20 ס"מ עבור תא29.010.0131
שרותי נכים, לפי ת"י 1918 חלק 4

2.0075.00150.00יח'

475.00סה"כ לשילוט ותמרור מואר

475.00סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים

פיתוח נופי40

ריצוף באבנים משתלבות40.053

נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות או40.053.2490
פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 30/30/6 ס"מ תוצרת

"ולפמן" או ש"ע, בגוון אפור

20.00218.004,360.00מ"ר

4,360.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

4,360.00סה"כ לפיתוח נופי

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

פירוק ריצוף אבני חוץ והנחתן מחדש (שכבת חול במידה ונדרש,51.010.0467
תשולם בנפרד)

50.0080.004,000.00מ"ר

4,000.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

4,000.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

נגישות מבנים 22
ביס דפנה הנגשה

עמוד 03/08/20222

יוצר המסמך: בן אליהו דדוןהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כ לביס דפנה הנגשה

סה"כ לביס דפנה הנגשה

10,340.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

15,630.00עבודות ריצוף וחיפוי10

475.00שילוט והכוונה בבניינים29

4,360.00פיתוח נופי40

4,000.00סלילת כבישים ורחבות51

34,805.00סה"כ לבסיס

6,961.00-הנחה (20 %)

27,844.00סה"כ אחרי הנחות/תוספות

27,844.00סה"כ עלות

4,733.48מע"מ בשיעור 17%

32,577.48סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       

15:08 03/08/2022   

נגישות מבנים 22
ביס דפנה הנגשה

עמוד 03/08/20223

יוצר המסמך: בן אליהו דדוןהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בטון יצוק באתר02

חיזוק, שיקום ותפרים סייסמיים במבני בטון02.098

שיקום בטונים קיימים בשטחים בהם הבטון סדוק והזיון חלוד,02.098.9520
ע"י טיח עשיר צמנט ומוסף אקרילי מיוחד לתיקונים

קונסטרוקטיביים. המחיר כולל סיתות הטיח וחלקי הבטון
הרופפים, ניקוי הזיון החלוד במברשת פלדה ומריחת "סיקה

טופ 110" או ש"ע בשתי שכבות (כל שכבה בעובי 1 מ"מ בכמות
של 1 ק"ג/מ"ר) ותיקון הבטון בטיח עשיר צמנט ומוסף אקרילי
מסוג "סיקה טופ 122" או ש"ע בשכבה בעובי 1 ס"מ, בכמות
של 20 ק"ג/מ"ר. התיקון בשטח שיקום בטונים מעל 0.4 מ"ר.

1.0050,000.0050,000.00קומפ

50,000.00סה"כ לחיזוק, שיקום ותפרים סייסמיים במבני בטון

פלדת זיון02.100

החלפת מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים02.100.0011
לזיון הבטון במקומות בהם נדרש לבצע שיקום לבטון.

0.406,820.002,728.00טון

2,728.00סה"כ לפלדת זיון

52,728.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

עבודות איטום05

איטום גגות בחומרים פולימריים נוזליים05.011

תיקון שיפועים בגג מבטקל במשקל מרחבי 800 ק"ג/מ"ק חוזק05.011.9310
20, לרבות פירוק (הפירוק יבוצע עד לפני הבטון ומסביב

למעקות עד לקבלת פני בטון ישרים), התחברות והתאמה
לקיים, ניקוי והחלקת אזור התיקון כהכנה לאיטום ופינוי בטון

שיפועים ואיטום שפורק

1.005,000.005,000.00קומפ

5,000.00סה"כ לאיטום גגות בחומרים פולימריים נוזליים

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות05.013

איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית של יריעות05.013.0010
ביטומניות פלסטומריות, דרגה R עם ציפוי אגרגט לבן

"5R בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפלסט ,APP מושבחות בפולימר
או "ביטומפלסט 5R" או "ספירפלסט 5R לבן" או "ישראנובה

5R" או ש"ע. היריעות מולחמות לתשתית ובחפיפה של 10 ס"מ
לאורך, ו 15 ס"מ לרוחב, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר

101" או "פריימר GS 474" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר

900.0094.0084,600.00מ"ר

שיפוץ כיתות בבית ספר דפנה
ביס דפנה- קונסטרוקציה

עמוד 03/08/20221

יוצר המסמך: בן אליהו דדוןהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות05.013.0060
,APP מושבחות בפולימר R ביטומניות פלסטומריות, דרגה

בעובי 4 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר. רצועת חיזוק תחתונה
ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול ורצועות חיפוי עליונות ברוחב עד
50 ס"מ עם ציפוי אגרגט. לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר
101" או "פריימר GS-474" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות

300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי

250.0063.0015,750.00מ'

קילוף יריעות איטום מעל גג קיים, שכבה אחת, בגג בשטח עד05.013.9110
200 מ"ר,לרבות פירוק רולקות וניקוי הגג. המחיר לכמות

הגדולה הינו מעל 60 מ"ר ועד 200 מ"ר

900.0053.0047,700.00מ"ר

148,050.00סה"כ לאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות

153,050.00סה"כ לעבודות איטום

עבודות טיח09

טיח חוץ09.021

טיח חוץ חדש על שטחים מישוריים, לרבות הסרה מלאה של הטיח הקיים,09.021.9068
שטיפת מים וביצוע טיח חדש הכולל הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת

ושכבת שליכט שחורה

350.00160.0056,000.00מ"ר

56,000.00סה"כ לטיח חוץ

56,000.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה11

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

שליכט צבעוני אקרילי "TM50" או ש"ע במרקם בינוני על קירות11.012.0182
גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.4-3.3 ק"ג/מ"ר בשכבה,

לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת
(הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)

350.00110.0038,500.00מ"ר

38,500.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

38,500.00סה"כ לעבודות צביעה

שיפוץ כיתות בבית ספר דפנה
ביס דפנה- קונסטרוקציה

עמוד 03/08/20222
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סה"כ לביס דפנה- קונסטרוקציה

סה"כ לביס דפנה- קונסטרוקציה

52,728.00עבודות בטון יצוק באתר02

153,050.00עבודות איטום05

56,000.00עבודות טיח09

38,500.00עבודות צביעה11

300,278.00סה"כ לבסיס

60,055.60-הנחה (20 %)

240,222.40סה"כ אחרי הנחות/תוספות

240,222.40סה"כ עלות

40,837.81מע"מ בשיעור 17%

281,060.21סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       

14:59 03/08/2022   

שיפוץ כיתות בבית ספר דפנה
ביס דפנה- קונסטרוקציה

עמוד 03/08/20223
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נגרות אומן ומסגרות פלדה06

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סיבית במידות 200/60/90 ס"מ,06.0010
ציפוי פנים מלמין יצוק וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון

סנדוויץ. הארון כולל: 4 מגירות, 4 דלתות פתיחה רגילה, 4
מחיצות, 2 דפנות, 3 מדפים

1.003,000.003,000.00קומפ

דלתות עץ ופולימר06.010

דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד (סיבית דחוסה) חד כנפית06.010.0510
לפתיחה צירית במידות 70-80/210 ס"מ, מסגרת פנימית עץ

אורן 3 ס"מ, מעטפת הדלת M.D.F מוטבע, משקוף הדלת מעץ
אורן, כנף ומשקוף צבועים

4.001,700.006,800.00יח'

פירוק דלת עץ דו כנפית במידות 220/250 ס"מ והחלפתה בדלת06.010.0517
חדשה

1.006,000.006,000.00יח'

ארון חשמל מעץ- מידות 60עומק 2מ אורך וגובה 2.5 מ כולל06.010.2900
פירוק ארון קיים, הובלה והתקנה בצורה מושלמת

1.003,000.003,000.00יח'

4.00165.00660.00יח'פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן06.010.9000

16,460.00סה"כ לדלתות עץ ופולימר

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים06.020

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סיבית במידות 200/60/90 ס"מ,06.020.0010
ציפוי פנים מלמין יצוק וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון

סנדוויץ. הארון כולל: 4 מגירות, 4 דלתות פתיחה רגילה, 4
מחיצות, 2 דפנות, 3 מדפים

2.002,850.005,700.00מ'

פירוק ארון מטבח תחתון ועליון ברוחב 60 ס"מ ובגובה 90 ס"מ.06.020.9001
פירוק השיש נמדד בנפרד

4.00120.00480.00מ'

יחידת ארון מטבח עליון עשוי סיבית במידות 200/40/50 , ציפוי06.020.9002
פנים מלמין יצוק וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ.

2.002,800.005,600.00מ'

11,780.00סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים

דלתות פלדה רב זרועיות06.032

התקנת דלת פלדלת עם סגירה ונעילה מושלמת, לרבות כיוון06.032.9060
צירי הדלת, שימון הצירים והמנגנון וכל הנדרש

1.003,000.003,000.00יח'

3,000.00סה"כ לדלתות פלדה רב זרועיות

34,240.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

שיפוץ כיתות בבית ספר דפנה
שיפוץ כיתות בבית ספר דפנה
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מדי לחץ, מדי מים וחיבור מערכת מדידה לקווי מים קרים07.022
וחמים

3.00200.00600.00יח'ברז פרח קצר מסתובב מתאים לכיור מטבח/שירותים07.022.9005

סה"כ למדי לחץ, מדי מים וחיבור מערכת מדידה לקווי מים
קרים וחמים

600.00

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות07.041

אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק07.041.0010
ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי דגם "P" או ש"ע

2.001,050.002,100.00יח'

2.00110.00220.00יח'פירוק אסלה קיימת עם כל אביזריה, ללא פירוק מיכל הדחה סמוי07.041.9000

2,320.00סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות

כיורים07.042

נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "אלפא 45" מעוגל07.042.0035
או ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ ובגובה 17 ס"מ

2.00710.001,420.00יח'

1.001,030.001,030.00יח'כיור מטבח מחרס צבעוני סוג א' במידות 50/40 ס"מ07.042.0312

פירוק כיור מחרס או נירוסטה עם כל אביזריהם וסוללה בעמידה,07.042.9000
לרבות ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת הפתחים לפי הצורך

3.00175.00525.00קומפ

2,975.00סה"כ לכיורים

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים07.046
אקריליים

משטח שיש (אבן) "חברון" בעובי 2 ס"מ, לרבות מדידה, הובלה07.046.0010
והרכבה

2.00810.001,620.00מ"ר

2.0097.00194.00מ'פירוק משטח שיש קיים ברוחב עד 65 ס"מ07.046.9000

סה"כ למשטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים
אקריליים

1,814.00

7,709.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

בתי תקע08.072

הקצב עבור נקודות קצה לחשמל ותקשורת, לרבות שקעים,08.072.1100
מתגים, קופסאות חשמל, תקשורת, לרבות מתאמים. העיף

מתייחס לכמות של 100 נקודות, העבודה כוללת גם פירוקים
במקומות הנדרשים

1.002,000.002,000.00קומפ

שיפוץ כיתות בבית ספר דפנה
שיפוץ כיתות בבית ספר דפנה

עמוד 03/08/20222
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2,000.00סה"כ לבתי תקע

גופי תאורה פלורסנטים08.081

08.081.11102X58 2 ווט ועדX36 התקנה וחיבור גוף תאורה פלורסצנטי מעל
ווט או גוף תאורת לד ש"ע (שיסופק ע"י המזמין) על בטון

16.0069.001,104.00יח'

18.0038.00684.00יח'פירוק גוף תאורה פלורסצנטי עד 2x36 ווט08.081.9000

1,788.00סה"כ לגופי תאורה פלורסנטים

תאורת לדים - פנים08.085

08.085.0041W11 ,גוף תאורה עגול מאלומיניום צבוע מתכוונן שקוע בתקרה
מק"ט ELX0126, מידות הגוף קוטר 120 מ"מ גובה 75 מ"מ,

כדוגמת "אקולד" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם
(שירותים ומטבחון)

3.00253.00759.00יח'

גוף תאורת לד 22W צמוד לתקרה דוגמת "טופז 40" דגם 08.085.57403100
או ש"ע לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם

18.00600.0010,800.00יח'

11,559.00סה"כ לתאורת לדים - פנים

15,347.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח09

טיח פנים09.011

תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים, תקרה וקירות, שתי09.011.9021
שכבות סרגל בשני כיוונים, לרבות סיתות טיח קיים פגום ותיקון

סדקים וחריצים עם רשת X.P.M או לאחר הנחת קווי מים, חשמל
וכד' בקירות, תיקוני הטיח בסעיף זה כוללים גם תיקונים סביב

משקופי חלונות ודלתות בקירות קיימים והתאמת עובי הטיח
החדש לקיים

200.0038.007,600.00מ"ר

7,600.00סה"כ לטיח פנים

7,600.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

חיפוי קירות10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 10.050.001030/60
ס"מ, מחיר יסוד 45 ש"ח/מ"ר

25.00248.006,200.00מ"ר

פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם10.050.9005
מיועדים להריסה, לרבות סיתות שכבת הדבק ושכבת הטיח

מהקיר

20.0064.001,280.00מ"ר

שיפוץ כיתות בבית ספר דפנה
שיפוץ כיתות בבית ספר דפנה

עמוד 03/08/20223
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7,480.00סה"כ לחיפוי קירות

7,480.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס11.011

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או11.011.0200
בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות

"סופרקריל" או ש"ע

400.0032.0012,800.00מ"ר

100.008.60860.00מ"רגירוד והורדת שכבת צבע פלסטי או אקרילי קיימת מקירות פנים11.011.9405

13,660.00סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

0.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

13,660.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

הערות כלליות לפרק 12 עבודות אלומיניום12.001

3. מחירי עבודות האלומיניום כוללים: משקוף עיוור מפח בעובי
1.5-2 מ"מ, אלגון- בגוון טבעי 15-20 מיקרון או צבע באבקה.
זיגוג - זכוכית שקופה חלקה. בחלונות עובי זכוכית עד 5 מ"מ

ולא יפחת מ 4 מ"מ.

פירזול - המחירים כוללים את כל הפרזול הנדרש . האביזרים
מדגמים סטנדרטיים, מתאימים לדרישות התקן עבור כל
אלמנט.איטום אלסטומרי גמיש - לפי דרישות ת"י 1536.

6. כל המחירים כוללים, פירוק החלונות הקיימים לרבות פינוי
לאתר פסולת מורשה, חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים

חדשים (ללא מע"מ)

0.00סה"כ להערות כלליות לפרק 12 עבודות אלומיניום

חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-12.0112
מסלולים

חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע12.011.0210
כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0

מ"ר

1.003,000.003,000.00יח'

20.00280.005,600.00יח'פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם בשטח של עד 7 מ"ר12.011.9017

שיפוץ כיתות בבית ספר דפנה
שיפוץ כיתות בבית ספר דפנה

עמוד 03/08/20224
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סה"כ לחלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים
ב-2 מסלולים

8,600.00

חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ושל12.012
4 אגפים

חלון נגרר אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים מאולגן/צבוע12.012.0120
כדוגמת קליל קלאסי 9000 או ש"ע, בשטח מעל 3.0 מ"ר ועד 5.0

מ"ר

3.005,700.0017,100.00יח'

חלון נגרר אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים מאולגן/צבוע12.012.0130
כדוגמת קליל קלאסי 9000 או ש"ע, בשטח מעל 5.0 מ"ר ועד 7.0

מ"ר

1.008,200.008,200.00יח'

סה"כ לחלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים
ושל 4 אגפים

25,300.00

12.014DREH-) חלון אלומיניום ציר צד וחלון דו-צירי סב-נטוי
(KIPP

חלון ציר-צד מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 4500 או ש"ע,12.014.0400
בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר

1.001,320.001,320.00יח'

DREH-) סה"כ לחלון אלומיניום ציר צד וחלון דו-צירי סב-נטוי
(KIPP

1,320.00

חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע12.016

חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע,12.016.0340
בשטח מעל 0.5 מ"ר ועד 1.0 מ"ר.

3.001,680.005,040.00יח'

חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע,12.016.0350
בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 1.5 מ"ר.

1.001,950.001,950.00יח'

חלון קבוע כדוגמת קליל קלאסי 4500 או ש"ע, בשטח מעל 12.016.06000.6
מ"ר ועד 1.0 מ"ר.

10.001,080.0010,800.00יח'

17,790.00סה"כ לחלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע

דלתות אלומיניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים12.051
ב-2 מסלולים

1.00263.00263.00יח'פירוק דלתות אלומיניום ומשקופיהן בשטח של עד 5 מ"ר ופינויין12.051.9000

סה"כ לדלתות אלומיניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2
אגפים ב-2 מסלולים

263.00

דלתות אלומיניום ציריות12.053

דלת ציר שני אגפים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל קלאסי 12.053.04604500
או ש"ע, בשטח מעל 4.0 מ"ר ועד 6.0 מ"ר

1.0012,000.0012,000.00יח'

שיפוץ כיתות בבית ספר דפנה
שיפוץ כיתות בבית ספר דפנה

עמוד 03/08/20225
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12,000.00סה"כ לדלתות אלומיניום ציריות

65,273.00סה"כ לעבודות אלומיניום

מתקני מיזוג אוויר15

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות15.041

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע15.041.0215
A כ"ס) בעל דירוג אנרגטי (BTU/HR 15,0001.5 לתפוקת קירור

לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז, חשמל וניקוז, מותקן
מושלם

2.004,740.009,480.00קומפ

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע15.041.0220
A כ"ס) בעל דירוג אנרגטי (BTU/HR 24,0002.5 לתפוקת קירור

לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז, חשמל וניקוז, מותקן
מושלם

1.006,840.006,840.00קומפ

פירוק יחידת מזגן מפוצל עם מעטה, בתפוקת קירור של15.041.9004
עדBTU/HR (2.5 23,000 כ"ס), לרבות ניתוק יחידת העיבוי

וצנרת הגז ופינויין למקום אליו יורה המזמין

2.00320.00640.00קומפ

16,960.00סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות

16,960.00סה"כ למתקני מיזוג אוויר
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סה"כ לשיפוץ כיתות בבית בדפנה

סה"כ לשיפוץ כיתות בבית בדפנה

34,240.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

7,709.00מתקני תברואה07

15,347.00מתקני חשמל08

7,600.00עבודות טיח09

7,480.00עבודות ריצוף וחיפוי10

13,660.00עבודות צביעה11

65,273.00עבודות אלומיניום12

16,960.00מתקני מיזוג אוויר15

168,269.00סה"כ לבסיס

33,653.80-הנחה (20 %)

134,615.20סה"כ אחרי הנחות/תוספות

134,615.20סה"כ עלות

22,884.58מע"מ בשיעור 17%

157,499.78סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       

14:59 03/08/2022   
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 נספח ב' 

 מעודכן  - הצעת מחיר 

 

 . מטההמיועד   במקוםאחוז ההנחה המוצע על ידו,  למלא אתעל המציע  -

ההנחה(  המוצע  המחיר - אחוז  הפחתת  כלל    לויכל   )לאחר  המכרז    העבודותאת  בהתאם  נשוא 

א' )נספח  התחייבויות    המחירהצעת  (  למפרט  ויתר  זה(  המכרז    הקבלן )מסמך  וההסכם  ע"פ 

 ובין במשתמע אשר כרוכים במסגרת השירותים. שבין שנכתבו במפוריל ולהלן, כמפורט לע

 המועצה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע. -

 הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהמפורט לעיל עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.  -

 

 ההצעה 

 

ידועים לנו כל תנאי  ההסכם המצורף לו, ואחר שבחנו בחינה זהירה את כל תנאי המכרז הנ״ל ואת   .1

להלן  הכרוך בהם ובביצועם,  לרבות כל  ,  בפרט  נשוא המכרזבכלל וביצוע העבודות  ים  מתן השירות

 . הצעתינו

 

 

 ,  %__________ הנחה

   מע"מ.כולל  ₪  471,137.47העומד על סך של  כתב הכמויותעל 

 

לנו .2 הכמויות,  ידוע  שבכתב  לעבודות  מעבר  כי  לדרוש  המועצה  ,  עבודות  רשאית  של  ביצוען  את 

 . זה וכי יהא עלינו לבצען בהתאם לכלל ההוראות המכרז וההסכם נוספות כהגדרתן במכרז

כי   עלינו,  ומוסכם  לנו  דקל  ידוע  מחירון  לפי  יתומחרו  הנוספות  עת  ההעבודות  לאותה  עדכני 

  .(רז זהבמכ )על כתב הכמויותו לעיל נשהוצעה על יד  הנחהה בתוספתהנחה  %20בהפחתת  

  תהא   העבודות הנוספות על כתב הכמויות, ההנחה עבור    5%עה ע"י מציע הנחה של  דוגמה: הוצל

   :עת וכךלאותה   הנחה על מחירון דקל העדכני  25%

    20% )הנחה בסיסית( +    5% )ההנחה המוצעת במכרז על כתב הכמויות( = 25%

 

כי היקף העבודות   .3 לנו  לשיקול דעתה הבלעדי של  ו/או העבודות הנוספות המדויק  ידוע  נתון  יהא 

להיקף   מתחייבת  אינה  המועצה  ומשכך,  לרשותה  העומד  ולתקציב  לצרכיה  בהתאם  המועצה, 
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עבודות ו/או עבודות נוספות כלשהו ולא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המועצה  

 בעניין. 

ה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  צעה .4

   אותי כאמור דלעיל.

 

 _______________________  שם המציע: ____________________________ת.ז./ח.פ.

 אדם, חברה, שותפות או אחר:_________________________     תיאורו  נא לפרט

 טלפון:_______________________________     כתובת:_____________________________ 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:   

 ____________________________________________________________ 

    __________________________________________________   :חתימות

 .  (תנאי המכרזמסמך ראה פרוט דרישות לחתימות ב)

 _____________________.    תאריך:  

 

   '(בצתאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוכשהמציע הוא )אישור חתימה: 

  

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:  

  
 (ימולא כשהמציע הוא אדם)  "ה __________ ת.ז. ___________ ה .1

  
   (ימולא כשהמציע הוא תאגיד) ה"ה __________ת.ז. ____________ .2
  

 על  ________________ ולחייב אותו, וכי חתמווכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 

 מסמך זה בפני. 

 

 

 ______________                               ________________ 

 חתימה                     תאריך 

 


