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22/09/2019 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 1חסוי

מכרז מספר :229/2018

א. ספיבק מנהל פרוייקט: 345,475,828.65 אומדן (ללא מע"מ):

שזר מבנה חניון תת קרקעי ומערכות 702 פרוייקט:

ריכוז למכרז

הנדסה אזרחית מבנה -01 חניון 1 תת כתב:

סה"כ נושא
36,189,209.00 עבודות בטון יצוק באתר 1.2.1 תת פרק:

% הנחה:
36,189,209.00

36,189,209.00עבודות בטון באתר 1.2 סה"כ לפרק:
% הנחה:

36,189,209.00

22,209,000.00 פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"ד) 1.3.3 תת פרק:
% הנחה:

22,209,000.00
22,209,000.00מוצרי בטון טרום ודרוך 1.3 סה"כ לפרק:

% הנחה:
22,209,000.00

86,980.00 בניה בבלוקי בטון 1.4.1 תת פרק:
% הנחה:

86,980.00
86,980.00עבודות בניה 1.4 סה"כ לפרק:

% הנחה:
86,980.00

45,000.00 איטום רצפת חניון במגע עם קרקע (סעיף 1 במפרט) 1.5.1 תת פרק:
% הנחה:

45,000.00
2,514,000.00 איטום קירות חניון (סעיף 4 במפרט) 1.5.2 תת פרק:

% הנחה:
2,514,000.00

188,900.00 איטום פנימי בבורות ביוב וניקוז (סעיף 14 במפרט) 1.5.3 תת פרק:
% הנחה:

188,900.00
2,747,900.00עבודות האיטום 1.5 סה"כ לפרק:

% הנחה:
2,747,900.00

1,081,660.00 מסגרות 1.6.1 תת פרק:
% הנחה:

1,081,660.00
77,900.00 נגרות 1.6.2 תת פרק:

% הנחה:
77,900.00

1,159,560.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 1.6 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

% הנחה:
1,159,560.00

225,790.00 עבודות טיח 1.9.1 תת פרק:
% הנחה:

225,790.00
225,790.00עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:

% הנחה:
225,790.00

173,315.00 עבודות ריצוף וחיפוי 1.10.1 תת פרק:
% הנחה:

173,315.00
173,315.00עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:

% הנחה:
173,315.00

7,543,490.00 עבודות צביעה 1.11.1 תת פרק:
% הנחה:

7,543,490.00
7,543,490.00עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

% הנחה:
7,543,490.00

6,027,482.00 רשימת אלומיניום 1.12.1 תת פרק:
% הנחה:

6,027,482.00
6,027,482.00עבודות אלומיניום 1.12 סה"כ לפרק:

% הנחה:
6,027,482.00

14,029,050.00 עבודות בטון דרוך בגשרים 1.13.1 תת פרק:
% הנחה:

14,029,050.00
14,029,050.00עבודות בטון דרוך בגשרים 1.13 סה"כ לפרק:

% הנחה:
14,029,050.00

197,900.00 מסגרות חרש 1.19.5 תת פרק:
% הנחה:

197,900.00
197,900.00מבני פלדה 1.19 סה"כ לפרק:

% הנחה:
197,900.00

228,020.00 רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) 1.22.1 תת פרק:
% הנחה:

228,020.00
228,020.00רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)  1.22 סה"כ לפרק:

% הנחה:
228,020.00

4,800.00 עבודות הכנה 1.51.1 תת פרק:
% הנחה:

4,800.00
34,590.00 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:

% הנחה:
34,590.00

5,500.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 1.51.3 תת פרק:
% הנחה:

5,500.00
46,558.00 עבודות שילוט, תמרור וסימון 1.51.8 תת פרק:

% הנחה:
46,558.00

91,448.00עבודות סלילה 1.51 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

% הנחה:
91,448.00

307,200.00 סמכי גשרים 1.69.1 תת פרק:
% הנחה:

307,200.00
754,750.00 תפרי גשרים 1.69.2 תת פרק:

% הנחה:
754,750.00

1,061,950.00עבודות משלימות בגשרים 1.69 סה"כ לפרק:

% הנחה:
1,061,950.00

הנדסה אזרחית מבנה -01 חניוןסה"כ לתת כתב: 191,971,094.00
% הנחה:

91,971,094.00

הנדסה אזרחית מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים 2 תת כתב:

סה"כ נושא
28,036,320.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.2.1 תת פרק:

% הנחה:
28,036,320.00

28,036,320.00עבודות בטון באתר 2.2 סה"כ לפרק:
% הנחה:

28,036,320.00

28,445.00 בניה בבלוקי בטון 2.4.1 תת פרק:
% הנחה:

28,445.00
28,445.00עבודות בניה 2.4 סה"כ לפרק:

% הנחה:
28,445.00

4,635,000.00 איטום הפרדה מפלסית מתבצעת הכריה - קמרון (סעיף 9 במפרט) 2.5.1 תת פרק:
% הנחה:

4,635,000.00
874,000.00 איטום פנימי ברצפת הפרדה מפלסית (סעיף 8 במפרט) 2.5.2 תת פרק:

% הנחה:
874,000.00

382,500.00 איטום פנימי במאגרי מים (סעיף 10 במפרט) 2.5.6 תת פרק:
% הנחה:

382,500.00
13,000.00 איטום רצפת חדרים טכניים וחדרי שירותים (סעיף 11 במפרט) 2.5.7 תת פרק:

% הנחה:
13,000.00

12,800.00 איטום קירות חדרי שירותים (סעיף 12 במפרט) 2.5.8 תת פרק:
% הנחה:

12,800.00
5,917,300.00עבודות האיטום 2.5 סה"כ לפרק:

% הנחה:
5,917,300.00

986,270.00 מסגרות 2.6.1 תת פרק:
% הנחה:

986,270.00
7,300.00 נגרות 2.6.2 תת פרק:

% הנחה:
7,300.00

993,570.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 2.6 סה"כ לפרק:
% הנחה:

993,570.00

80,000.00 עבודות טיח 2.9.1 תת פרק:



סה"כ נושא

% הנחה:
80,000.00

80,000.00עבודות טיח 2.9 סה"כ לפרק:

% הנחה:
80,000.00

40,750.00 עבודות ריצוף וחיפוי 2.10.1 תת פרק:
% הנחה:

40,750.00
40,750.00עבודות ריצוף וחיפוי 2.10 סה"כ לפרק:

% הנחה:
40,750.00

1,387,720.00 עבודות צביעה 2.11.1 תת פרק:
% הנחה:

1,387,720.00
1,387,720.00עבודות צביעה 2.11 סה"כ לפרק:

% הנחה:
1,387,720.00

778,800.00 מסגרות חרש 2.19.5 תת פרק:
% הנחה:

778,800.00
778,800.00מבני פלדה 2.19 סה"כ לפרק:

% הנחה:
778,800.00

34,090.00 רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) 2.22.1 תת פרק:
% הנחה:

34,090.00
34,090.00רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)  2.22 סה"כ לפרק:

% הנחה:
34,090.00

70,000.00 דחסנית 2.42.1 תת פרק:
% הנחה:

70,000.00
70,000.00ריהוט רחוב 2.42 סה"כ לפרק:

% הנחה:
70,000.00

338,000.00 עבודות הכנה 2.51.1 תת פרק:
% הנחה:

338,000.00
2,679,530.00 עבודות עפר 2.51.2 תת פרק:

% הנחה:
2,679,530.00

365,750.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 2.51.3 תת פרק:
% הנחה:

365,750.00
1,312,045.00 שכבת אספלטיות במיסעות 2.51.4 תת פרק:

% הנחה:
1,312,045.00

81,921.00 עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 2.51.6 תת פרק:
% הנחה:

81,921.00
169,917.50 עבודות שילוט, תמרור וסימון 2.51.8 תת פרק:

% הנחה:
169,917.50

13,975.00 מעקה בטיחות בטון 2.51.36 תת פרק:
% הנחה:

13,975.00
93,200.00 התקני קצה וסופגי אנרגיה 2.51.37 תת פרק:



סה"כ נושא

% הנחה:
93,200.00

5,054,338.50עבודות סלילה 2.51 סה"כ לפרק:

% הנחה:
5,054,338.50

679,950.00 עבודות מנהור 2.54.1 תת פרק:
% הנחה:

679,950.00
679,950.00עבודות מנהור 2.54 סה"כ לפרק:

% הנחה:
679,950.00

6,000.00 תפרי גשרים 2.69.2 תת פרק:
% הנחה:

6,000.00
6,000.00עבודות משלימות בגשרים 2.69 סה"כ לפרק:

% הנחה:
6,000.00

הנדסה אזרחית מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטליםסה"כ לתת כתב: 243,107,283.50
% הנחה:

43,107,283.50

הנדסה אזרחית מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל 3 תת כתב:

סה"כ נושא
62,390.00 בניה בבלוקי בטון 3.4.1 תת פרק:

% הנחה:
62,390.00

62,390.00עבודות בניה 3.4 סה"כ לפרק:
% הנחה:

62,390.00

77,900.00 מסגרות 3.6.1 תת פרק:
% הנחה:

77,900.00
29,400.00 נגרות 3.6.2 תת פרק:

% הנחה:
29,400.00

107,300.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 3.6 סה"כ לפרק:
% הנחה:

107,300.00

176,400.00 עבודות טיח 3.9.1 תת פרק:
% הנחה:

176,400.00
176,400.00עבודות טיח 3.9 סה"כ לפרק:

% הנחה:
176,400.00

570,060.00 עבודות ריצוף וחיפוי 3.10.1 תת פרק:
% הנחה:

570,060.00
570,060.00עבודות ריצוף וחיפוי 3.10 סה"כ לפרק:

% הנחה:
570,060.00

48,510.00 עבודות צביעה 3.11.1 תת פרק:
% הנחה:

48,510.00
48,510.00עבודות צביעה 3.11 סה"כ לפרק:

% הנחה:
48,510.00



סה"כ נושא

188,570.00 רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) 3.22.1 תת פרק:
% הנחה:

188,570.00
188,570.00רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)  3.22 סה"כ לפרק:

% הנחה:
188,570.00

הנדסה אזרחית מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגלסה"כ לתת כתב: 31,153,230.00

% הנחה:
1,153,230.00

A, G הנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב 4 תת כתב:

סה"כ נושא
11,052,820.00 עבודות בטון יצוק באתר - פירי מעליות ולולאת רכב 4.2.1 תת פרק:

% הנחה:
11,052,820.00

11,052,820.00עבודות בטון באתר 4.2 סה"כ לפרק:
% הנחה:

11,052,820.00

232,735.00 בניה בבלוקי בטון 4.4.1 תת פרק:
% הנחה:

232,735.00
232,735.00עבודות בניה 4.4 סה"כ לפרק:

% הנחה:
232,735.00

70,200.00 איטום רצפת פירי מעליות במגע עם קרקע (סעיף 2 במפרט) 4.5.1 תת פרק:
% הנחה:

70,200.00
854,000.00 איטום קירות דיפון (סעיף 5 במפרט) 4.5.2 תת פרק:

% הנחה:
854,000.00

63,000.00 איטום רצפת מבנה לולאות A (סעיף 3 במפרט) 4.5.3 תת פרק:
% הנחה:

63,000.00
874,000.00 איטום מעל רצפת מבנה לולאות (סעיף 8 במפרט) 4.5.4 תת פרק:

% הנחה:
874,000.00

252,000.00 איטום גגות מעל פירים (סעיף 7 במפרט) 4.5.5 תת פרק:
% הנחה:

252,000.00
200,000.00 איטום קירות חיצוניים (סעיף 13 במפרט) 4.5.6 תת פרק:

% הנחה:
200,000.00

2,313,200.00עבודות האיטום 4.5 סה"כ לפרק:

% הנחה:
2,313,200.00

1,673,835.00 מסגרות 4.6.1 תת פרק:
% הנחה:

1,673,835.00
332,450.00 נגרות 4.6.2 תת פרק:

% הנחה:
332,450.00

2,006,285.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 4.6 סה"כ לפרק:

% הנחה:
2,006,285.00

1,169,825.00 עבודות טיח 4.9.1 תת פרק:
% הנחה:

1,169,825.00



סה"כ נושא

1,169,825.00עבודות טיח 4.9 סה"כ לפרק:

% הנחה:
1,169,825.00

3,742,445.00 עבודות ריצוף וחיפוי 4.10.1 תת פרק:
% הנחה:

3,742,445.00
3,742,445.00עבודות ריצוף וחיפוי 4.10 סה"כ לפרק:

% הנחה:
3,742,445.00

662,740.00 עבודות צביעה 4.11.1 תת פרק:
% הנחה:

662,740.00
662,740.00עבודות צביעה 4.11 סה"כ לפרק:

% הנחה:
662,740.00

239,960.00 חיפוי אבן בחזיתות 4.14.1 תת פרק:
% הנחה:

239,960.00
239,960.00עבודות אבן 4.14 סה"כ לפרק:

% הנחה:
239,960.00

1,075,290.00 רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) 4.22.1 תת פרק:
% הנחה:

1,075,290.00
1,075,290.00רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)  4.22 סה"כ לפרק:

% הנחה:
1,075,290.00

151,500.00 עבודות הכנה 4.51.1 תת פרק:
% הנחה:

151,500.00
703,570.00 עבודות עפר 4.51.2 תת פרק:

% הנחה:
703,570.00

11,000.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 4.51.3 תת פרק:
% הנחה:

11,000.00
20,072.50 עבודות שילוט, תמרור ושילוט 4.51.8 תת פרק:

% הנחה:
20,072.50

886,142.50עבודות סלילה 4.51 סה"כ לפרק:
% הנחה:

886,142.50

725,950.00 A עבודות מנהור - פיר 4.54.1 תת פרק:
% הנחה:

725,950.00
725,950.00עבודות מנהור 4.54 סה"כ לפרק:

% הנחה:
725,950.00

18,000.00 תפרי גשרים 4.69.2 תת פרק:
% הנחה:

18,000.00
18,000.00עבודות משלימות בגשרים 4.69 סה"כ לפרק:

% הנחה:
18,000.00

הנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב A, Gסה"כ לתת כתב: 424,125,392.50



סה"כ נושא

% הנחה:
24,125,392.50

הנדסה אזרחית מבנה -06 מבנה אופציונאלי 5 תת כתב:

סה"כ נושא
12,799,800.00 עבודות בטון יצוק באתר 5.2.1 תת פרק:

% הנחה:
12,799,800.00

עבודות בטון יצוק באתר - במבנה מערכות פורטל מזרחי 5.2.2 תת פרק:
% הנחה:

רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום) 5.2.3 תת פרק:
% הנחה:

עבודות בטון בפורטל המערבי - אופציונאלי (לא לסיכום) 5.2.4 תת פרק:
% הנחה:

12,799,800.00עבודות בטון באתר 5.2 סה"כ לפרק:
% הנחה:

12,799,800.00

405,000.00 איטום רצפת פורטל מערבי במגע עם קרקע (סעיף 2 במפרט) 5.5.3 תת פרק:
% הנחה:

405,000.00
298,000.00 איטום קירות דיפון בפורטל מערבי (סעיף 5 במפרט) 5.5.4 תת פרק:

% הנחה:
298,000.00

152,000.00 איטום קירות יצוקים במרווח עבודה וחלקי הגשר במגע עם הקרקע 5.5.5 תת פרק:
% הנחה:

152,000.00
500,000.00 איטום גג מעל פורטל מערבי (סעיף 7 במפרט) 5.5.8 תת פרק:

% הנחה:
500,000.00

איטום רצפות במגע עם קרקע-מבנה מע' פורטל מזרחי (סעיף 2 במפרט 5.5.9 תת פרק:
% הנחה:

איטום קירות דיפון כלונסאות-מבנה מע' פורטל מזרחי (ס' 5 במפרט) 5.5.10 תת פרק:
% הנחה:

איטום קירות יצוקים במרווח עבודה - מבנה מערכות פורטל מזרחי 5.5.11 תת פרק:
% הנחה:

איטום גגות מעל פורטל-מבנה מערכות פורטל מזרחי (סעיף 7 במפרט) 5.5.12 תת פרק:
% הנחה:

רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום) 5.5.13 תת פרק:
% הנחה:

1,355,000.00עבודות האיטום 5.5 סה"כ לפרק:
% הנחה:

1,355,000.00

3,465,000.00 עבודות בטון דרוך בגשרים 5.13.1 תת פרק:
% הנחה:

3,465,000.00
3,465,000.00עבודות בטון דרוך בגשרים 5.13 סה"כ לפרק:

% הנחה:
3,465,000.00

3,462,950.00 מסגרות חרש 5.19.5 תת פרק:



סה"כ נושא

% הנחה:
3,462,950.00

3,462,950.00מבני פלדה 5.19 סה"כ לפרק:

% הנחה:
3,462,950.00

1,412,634.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 5.23.1 תת פרק:
% הנחה:

1,412,634.00
ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס-מבנה מע' פורטל מזרח 5.23.2 תת פרק:

% הנחה:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל מערבי 5.23.3 תת פרק:
% הנחה:

1,412,634.00ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 5.23 סה"כ לפרק:
% הנחה:

1,412,634.00

24,000.00 עבודות הכנה 5.51.1 תת פרק:
% הנחה:

24,000.00
239,470.00 עבודות עפר 5.51.2 תת פרק:

% הנחה:
239,470.00

406,500.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 5.51.3 תת פרק:
% הנחה:

406,500.00
רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום) 5.51.4 תת פרק:

% הנחה:

עבודות עפר בפורטל מערבי - אופציונאלי (לא לסיכום) 5.51.5 תת פרק:
% הנחה:

669,970.00עבודות סלילה 5.51 סה"כ לפרק:

% הנחה:
669,970.00

1,513,250.00 עבודות מנהור 5.54.1 תת פרק:
% הנחה:

1,513,250.00
1,513,250.00עבודות מנהור 5.54 סה"כ לפרק:

% הנחה:
1,513,250.00

רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום) 5.69.2 תת פרק:
% הנחה:

עבודות משלימות בגשרים 5.69 סה"כ לפרק:

% הנחה:

הערה 5.90.1 תת פרק:
% הנחה:

תחזוקה שנים 3-5 לאחר הקמה 5.90.2 תת פרק:
% הנחה:

תחזוקה שנים 6-10 לאחר הקמה 5.90.3 תת פרק:
% הנחה:

תחזוקה - פרק לא לסיכום 5.90 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

% הנחה:

הערה 5.91.1 תת פרק:
% הנחה:

תפעול החניון שנים 1-2 לאחר הקמה (משולב בתקופת בדק) 5.91.2 תת פרק:
% הנחה:

תפעול החניון שנים 3-5 לאחר הקמה 5.91.3 תת פרק:
% הנחה:

תפעול החניון שנים 6-10 לאחר הקמה 5.91.4 תת פרק:
% הנחה:

תפעול - פרק לא לסיכום 5.91 סה"כ לפרק:
% הנחה:

הנדסה אזרחית מבנה -06 מבנה אופציונאליסה"כ לתת כתב: 524,678,604.00

% הנחה:
24,678,604.00

הנדסה אזרחית מבנה -07 הקצבים 6 תת כתב:

סה"כ נושא

1,090,000.00 עבודות רג'י 6.90.2 תת פרק:
% הנחה:

1,090,000.00
1,090,000.00הקצבים 6.90 סה"כ לפרק:

% הנחה:
1,090,000.00

הנדסה אזרחית מבנה -07 הקצביםסה"כ לתת כתב: 61,090,000.00
% הנחה:

1,090,000.00

מערכות מבנה -01 חניון 7 תת כתב:

סה"כ נושא
2,327,073.00 מים 7.7.1 תת פרק:

% הנחה:
2,327,073.00

2,573,841.00 ביוב וניקוז 7.7.2 תת פרק:
% הנחה:

2,573,841.00
6,204,240.00 ספרינקלרים 7.7.3 תת פרק:

% הנחה:
6,204,240.00

467,584.00 כלים סניטריים 7.7.4 תת פרק:
% הנחה:

467,584.00
11,572,738.00מתקני תברואה 7.7 סה"כ לפרק:

% הנחה:
11,572,738.00

331,893.00 חפירות חציבות ושוחות 7.8.1 תת פרק:
% הנחה:

331,893.00
196,138.00 הארקות והגנות 7.8.3 תת פרק:

% הנחה:
196,138.00



סה"כ נושא

487,951.00 לוחות מתח גבוה 7.8.4 תת פרק:
% הנחה:

487,951.00
573,168.00 שנאים 7.8.5 תת פרק:

% הנחה:
573,168.00

2,885,166.00 גנרטורים 7.8.6 תת פרק:
% הנחה:

2,885,166.00
397,609.00 נקודות, אביזרים ושונות 7.8.10 תת פרק:

% הנחה:
397,609.00

3,618,808.00 גופי תאורה וקופסאות חיבורים 7.8.11 תת פרק:
% הנחה:

3,618,808.00
1,142,705.00 מערכות אל פסק UPS ולוחות חלוקה חיוניים 7.8.13 תת פרק:

% הנחה:
1,142,705.00

31,778.00 שונות 7.8.14 תת פרק:
% הנחה:

31,778.00
532,140.00 מערכת הגנה מפני מכרסמים 7.8.15 תת פרק:

% הנחה:
532,140.00

709,329.00 לוחות קומתיים ,-4 ,-3 ,-2 -1 מזרח 7.8.16 תת פרק:
% הנחה:

709,329.00
906,901.00 לוחות קומתיים ,-5 ,-4 ,-3 ,-2 -1 מערב 7.8.17 תת פרק:

% הנחה:
906,901.00

215,070.00 לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים 7.8.19 תת פרק:
% הנחה:

215,070.00
150,390.00 G לוח קומתי -5 מזרח (ממוקם בח.חשמל באולם החניון בכניסה לפיר 7.8.25 תת פרק:

% הנחה:
150,390.00

58,623.00 לוחות חשמל מקלט וחדר מכונות מקלט 7.8.32 תת פרק:
% הנחה:

58,623.00
39,037.00 C-ו G הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים בפירים 7.8.33 תת פרק:

% הנחה:
39,037.00

4,780.00 הזנות חשמל ללוחות בקרה ראשיים במרכזי האנרגיה 7.8.41 תת פרק:
% הנחה:

4,780.00
374,654.00 לוחות מדפי אש ועשן 7.8.44 תת פרק:

% הנחה:
374,654.00

572,767.00 לוח חלוקת גנרטור מזרחי ציוד רגיל 7.8.49 תת פרק:
% הנחה:

572,767.00
460,124.00 לוח חלוקת גנרטור מערבי ציוד רגיל 7.8.50 תת פרק:

% הנחה:
460,124.00

2,560,044.00 יחידת אספקת אנרגיה לתאורת חירום ומילוט 7.8.51 תת פרק:
% הנחה:

2,560,044.00



סה"כ נושא

1,237,490.00 לוח מ"נ ראשי מערבי עם ציוד רגיל 7.8.85 תת פרק:
% הנחה:

1,237,490.00
361,105.80 מתקן מתח גבוה - כבלים, שונות והארקות 7.8.89 תת פרק:

% הנחה:
361,105.80

429,074.00 לוח מ"נ מישני מזרחי עם ציוד רגיל 7.8.90 תת פרק:
% הנחה:

429,074.00
891,301.00 לוח מ"נ ראשי מזרחי עם ציוד רגיל 7.8.91 תת פרק:

% הנחה:
891,301.00

191,160.00 לוחות שירות במפלסי מרכזי האנרגיה 7.8.93 תת פרק:
% הנחה:

191,160.00
9,573,491.00 כבלים, מוליכים ופ"צ 7.8.94 תת פרק:

% הנחה:
9,573,491.00

9,888,418.00 מכלולי הולכה 7.8.99 תת פרק:
% הנחה:

9,888,418.00
38,821,114.80מערכות חשמל 7.8 סה"כ לפרק:

% הנחה:
38,821,114.80

494,658.00 חדרי חשמל מזרח 7.15.1 תת פרק:
% הנחה:

494,658.00
281,041.90 חדרי חשמל מערב 7.15.2 תת פרק:

% הנחה:
281,041.90

8,073,751.00 חניון 7.15.3 תת פרק:
% הנחה:

8,073,751.00
2,056,407.50 מקלט אב"כ 7.15.4 תת פרק:

% הנחה:
2,056,407.50

10,905,858.40מתקני מיזוג אוויר 7.15 סה"כ לפרק:
% הנחה:

10,905,858.40

2,249,022.00 שילוט 7.29.1 תת פרק:
% הנחה:

2,249,022.00
2,249,022.00שילוט 7.29 סה"כ לפרק:

% הנחה:
2,249,022.00

540,464.00 מערכת גילוי אש משולבת כריזת חרום 7.34.1 תת פרק:
% הנחה:

540,464.00
571,624.00 FM-200 מערכת כיבוי בגז 7.34.2 תת פרק:

% הנחה:
571,624.00

343,424.00 כריזת חרום 7.34.3 תת פרק:
% הנחה:

343,424.00
35,440.00 טלפון כבאים 7.34.4 תת פרק:

% הנחה:
35,440.00



סה"כ נושא

1,107,778.00 פנל כבאים 7.34.5 תת פרק:
% הנחה:

1,107,778.00
177,562.00 חווט ותעוד 7.34.6 תת פרק:

% הנחה:
177,562.00

22,125.00 ממשקים 7.34.7 תת פרק:
% הנחה:

22,125.00
2,798,417.00מערכות גילוי וכיבוי עשן ואש 7.34 סה"כ לפרק:

% הנחה:
2,798,417.00

986,159.00 מערכות שונות וסיבים לבקרה 7.78.12 תת פרק:
% הנחה:

986,159.00
2,792,602.00 מערכת בקרה מרכזית 7.78.13 תת פרק:

% הנחה:
2,792,602.00

354,000.00 תקשורת חירום 7.78.14 תת פרק:
% הנחה:

354,000.00
191,378.00 בקרת מבנה ובקרת תנועה- אספקת חומרים לצורך תחזוקה 7.78.16 תת פרק:

% הנחה:
191,378.00

92,925.00 ממשקים 7.78.19 תת פרק:
% הנחה:

92,925.00
398,250.00 הקצב עבור מערכת "ברק כתום" 7.78.20 תת פרק:

% הנחה:
398,250.00

176,646.00 חדרי שרתים 7.78.21 תת פרק:
% הנחה:

176,646.00
18,144.00 חיישני הצפה 7.78.22 תת פרק:

% הנחה:
18,144.00

5,010,104.00מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועה 7.78 סה"כ לפרק:
% הנחה:

5,010,104.00

78,208.00 תשתיות חשמל לבקרה 7.79.8 תת פרק:
% הנחה:

78,208.00
2,313,930.00 מערכות בקרת תאורה 7.79.14 תת פרק:

% הנחה:
2,313,930.00

984,384.00 מערכות בקרת לוחות חשמל 7.79.15 תת פרק:
% הנחה:

984,384.00
114,620.00 מערכת הרחקת עטלפים 7.79.16 תת פרק:

% הנחה:
114,620.00

3,186.00 ארון בזק 7.79.18 תת פרק:
% הנחה:

3,186.00
177,000.00 ממשקים 7.79.19 תת פרק:

% הנחה:
177,000.00



סה"כ נושא

3,671,328.00תשתיות חשמל לבקרה, מע' בקרת אנרגיה ותאורה 7.79 סה"כ לפרק:

% הנחה:
3,671,328.00

1,769,140.00 מערכת הכוונה - אדום ירוק 7.80.1 תת פרק:
% הנחה:

1,769,140.00
2,720,490.00 מערכת בקרת חניון ומערכת חניה 7.80.2 תת פרק:

% הנחה:
2,720,490.00

483,044.00 מערכת שילוט 7.80.23 תת פרק:
% הנחה:

483,044.00
4,972,674.00מע' בקרת חניון, מע' חניה, מע' הכוונה ומע' שילוט אלקט' 7.80 סה"כ לפרק:

% הנחה:
4,972,674.00

279,696.00 מערכת טמ"ס 7.81.1 תת פרק:
% הנחה:

279,696.00
908,100.00 מצלמות אבטחה 7.81.2 תת פרק:

% הנחה:
908,100.00

17,523.00 תקשורת 7.81.4 תת פרק:
% הנחה:

17,523.00
935,992.00 מערכת שו"ב 7.81.5 תת פרק:

% הנחה:
935,992.00

448,751.00 גילוי פריצה 7.81.6 תת פרק:
% הנחה:

448,751.00
17,700.00 כללי 7.81.7 תת פרק:

% הנחה:
17,700.00

2,607,762.00מערכות ביטחון 7.81 סה"כ לפרק:

% הנחה:
2,607,762.00

מערכות מבנה -01 חניוןסה"כ לתת כתב: 782,609,018.20
% הנחה:

82,609,018.20

מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים 8 תת כתב:

סה"כ נושא
1,355,492.00 מים 8.7.1 תת פרק:

% הנחה:
1,355,492.00

1,770,184.00 ניקוז 8.7.2 תת פרק:
% הנחה:

1,770,184.00
279,907.00 ביוב 8.7.3 תת פרק:

% הנחה:
279,907.00

640,660.00 ספרינקלרים 8.7.4 תת פרק:
% הנחה:

640,660.00
6,037.00 מתקני תברואה - מבנה מערכות פורטל מזרחי 8.7.5 תת פרק:

% הנחה:
6,037.00



סה"כ נושא

4,052,280.00מתקני תברואה 8.7 סה"כ לפרק:

% הנחה:
4,052,280.00

4,674,638.00 עבודות תשתית, חפירה, צנרת, שוחות תעלות מובילים 8.8.1 תת פרק:
% הנחה:

4,674,638.00
306,299.00 מתקן מתח גבוה-כבלים, שונות והארקות 8.8.2 תת פרק:

% הנחה:
306,299.00

492,924.00 לוחות מתח גבוה 8.8.3 תת פרק:
% הנחה:

492,924.00
490,220.00 שנאים 8.8.4 תת פרק:

% הנחה:
490,220.00

169,748.00 מתקן מתח נמוך- הארקות 8.8.5 תת פרק:
% הנחה:

169,748.00
3,938,920.00 כבלים במנהרה 8.8.6 תת פרק:

% הנחה:
3,938,920.00

847,883.00 לוח מתח נמוך ראשי פורטל מערבי עם ציוד רגיל 8.8.7 תת פרק:
% הנחה:

847,883.00
869,758.00 לוח מתח נמוך ראשי פורטל מזרחי עם ציוד רגיל 8.8.8 תת פרק:

% הנחה:
869,758.00

785,856.00 לוחות תאורה במנהרה 8.8.9 תת פרק:
% הנחה:

785,856.00
1,322,384.00 לוחות מפוחים 8.8.10 תת פרק:

% הנחה:
1,322,384.00

781,036.00 לוחות גנרטור בפורטלים 8.8.11 תת פרק:
% הנחה:

781,036.00
2,653,914.00 דיזל גנראטור בפורטלים 8.8.12 תת פרק:

% הנחה:
2,653,914.00

582,288.00 מערכות אל פסק UPS ולוח חלוקה חיוני 8.8.13 תת פרק:
% הנחה:

582,288.00
1,535,972.00 בקרת תאורה ומערכת זינה מרכזית לתאורת חירום 8.8.14 תת פרק:

% הנחה:
1,535,972.00

83,090.00 לוחות שרות 8.8.15 תת פרק:
% הנחה:

83,090.00
475,722.00 נקודות, אביזרים ושונות 8.8.16 תת פרק:

% הנחה:
475,722.00

7,204,131.00 גופי תאורה, שלטי חרום, לומיננסמטר 8.8.17 תת פרק:
% הנחה:

7,204,131.00
311,505.00 מערכת נגד מכרסמים 8.8.18 תת פרק:

% הנחה:
311,505.00



סה"כ נושא

תאורה זמנית 8.8.89 תת פרק:
% הנחה:

82,530.00 פורטלים מזרחיים ומערביים בלתי מקורים 8.8.90 תת פרק:
% הנחה:

82,530.00
מיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטיים 8.8.91 תת פרק:

% הנחה:

27,608,818.00מערכות חשמל ומע' בקרת תאורה 8.8 סה"כ לפרק:

% הנחה:
27,608,818.00

2,090,370.00 הפרדה מפלסית - אוורור 8.15.1 תת פרק:
% הנחה:

2,090,370.00
594,843.50 מזרח 8.15.2 תת פרק:

% הנחה:
594,843.50

414,228.00 מערב 8.15.3 תת פרק:
% הנחה:

414,228.00
102,477.00 מרכז 8.15.4 תת פרק:

% הנחה:
102,477.00

3,201,918.50מתקני מיזוג אוויר 8.15 סה"כ לפרק:
% הנחה:

3,201,918.50

36,751.00 שילוט 8.29.1 תת פרק:
% הנחה:

36,751.00
36,751.00שילוט 8.29 סה"כ לפרק:

% הנחה:
36,751.00

461,261.00 מערכת גילוי אש משולבת כריזת חרום 8.34.1 תת פרק:
% הנחה:

461,261.00
780,969.00 FM-200 מערכת כיבוי בגז 8.34.2 תת פרק:

% הנחה:
780,969.00

110,843.00 כריזת חרום 8.34.3 תת פרק:
% הנחה:

110,843.00
69,446.00 טלפון כבאים 8.34.4 תת פרק:

% הנחה:
69,446.00

677,631.00 פנל כבאים 8.34.5 תת פרק:
% הנחה:

677,631.00
191,559.00 מערכת טלפון חרום 8.34.6 תת פרק:

% הנחה:
191,559.00

68,962.00 חווט ותעוד 8.34.7 תת פרק:
% הנחה:

68,962.00
289,932.00 מערכת גילוי אש (חום) ליניארית 8.34.8 תת פרק:

% הנחה:
289,932.00



סה"כ נושא

26,550.00 ממשקים 8.34.9 תת פרק:
% הנחה:

26,550.00
2,677,153.00מערכות גילוי וכיבוי עשן ואש 8.34 סה"כ לפרק:

% הנחה:
2,677,153.00

126,900.00 קו ניקוז זמני - מבנה מערכות פורטל מזרחי 8.57.1 תת פרק:
% הנחה:

126,900.00
126,900.00קווי ביוב, ניקוז ותיעול 8.57 סה"כ לפרק:

% הנחה:
126,900.00

278,508.00 מערכות לבקרת תנועה 8.78.9 תת פרק:
% הנחה:

278,508.00
850,509.00 מערכות צפיה לבקרת תנועה 8.78.11 תת פרק:

% הנחה:
850,509.00

627,236.00 מערכות אופטיות פאסיביות ואקטיביות 8.78.12 תת פרק:
% הנחה:

627,236.00
1,791,921.00 מערכת בקרת תנועה ובקרת מבנה 8.78.13 תת פרק:

% הנחה:
1,791,921.00

4,181,625.00 תקשורת חירום 8.78.14 תת פרק:
% הנחה:

4,181,625.00
86,022.00 בקרת מבנה ובקרת תנועה- אספקת חומרים לצורך תחזוקה 8.78.15 תת פרק:

% הנחה:
86,022.00

44,250.00 ממשקים 8.78.19 תת פרק:
% הנחה:

44,250.00
7,860,071.00מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועה 8.78 סה"כ לפרק:

% הנחה:
7,860,071.00

380,206.00 תשתיות חשמל לבקרת תנועה 8.79.8 תת פרק:
% הנחה:

380,206.00
141,600.00 ממשקים 8.79.19 תת פרק:

% הנחה:
141,600.00

283,424.00 מערכות בקרת לוחות חשמל 8.79.88 תת פרק:
% הנחה:

283,424.00
3,186.00 ארון בזק 8.79.90 תת פרק:

% הנחה:
3,186.00

808,416.00תשתיות חשמל לבקרת תנועה, מע' בקרת אנרגיה 8.79 סה"כ לפרק:
% הנחה:

808,416.00

183,301.00 מערכת טמ"ס 8.81.1 תת פרק:
% הנחה:

183,301.00
196,490.00 מצלמות אבטחה 8.81.2 תת פרק:

% הנחה:
196,490.00



סה"כ נושא

6,372.00 תקשורת 8.81.4 תת פרק:
% הנחה:

6,372.00
32,075.00 מערכת שו"ב 8.81.5 תת פרק:

% הנחה:
32,075.00

26,426.00 גילוי פריצה 8.81.6 תת פרק:
% הנחה:

26,426.00
51,330.00 כללי 8.81.7 תת פרק:

% הנחה:
51,330.00

495,994.00מערכות ביטחון 8.81 סה"כ לפרק:

% הנחה:
495,994.00

מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטליםסה"כ לתת כתב: 846,868,301.50
% הנחה:

46,868,301.50

מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל 9 תת כתב:

סה"כ נושא
472,320.00 מים 9.7.1 תת פרק:

% הנחה:
472,320.00

43,065.00 ביוב וניקוז 9.7.2 תת פרק:
% הנחה:

43,065.00
187,193.00 ספרינקלרים 9.7.3 תת פרק:

% הנחה:
187,193.00

57,200.00 כלים סניטריים 9.7.4 תת פרק:
% הנחה:

57,200.00
759,778.00מתקני תברואה 9.7 סה"כ לפרק:

% הנחה:
759,778.00

59,631.00 חפירות חציבות ושוחות 9.8.1 תת פרק:
% הנחה:

59,631.00
42,096.00 מכלולי הולכה 9.8.2 תת פרק:

% הנחה:
42,096.00

110,490.00 נקודות, אביזרים ושונות 9.8.10 תת פרק:
% הנחה:

110,490.00
230,938.00 גופי תאורה וקופסאות חיבורים 9.8.12 תת פרק:

% הנחה:
230,938.00

44,032.00 שונות 9.8.14 תת פרק:
% הנחה:

44,032.00
73,990.00 מערכת הגנה מפני מכרסמים 9.8.15 תת פרק:

% הנחה:
73,990.00

3,186.00 פילרים של חח"י 9.8.37 תת פרק:
% הנחה:

3,186.00



סה"כ נושא

14,338.00 לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים במעבר המסחרי 9.8.38 תת פרק:
% הנחה:

14,338.00
3,983.00 הזנת חשמל ללוח בקרה במעבר המסחרי 9.8.39 תת פרק:

% הנחה:
3,983.00

51,776.00 לוחות חשמל ותאורה במ"נ 9.8.40 תת פרק:
% הנחה:

51,776.00
26,906.00 לוחות מדפי אש ועשן 9.8.44 תת פרק:

% הנחה:
26,906.00

13,504.00 הארקות והגנות 9.8.48 תת פרק:
% הנחה:

13,504.00
תאורה זמנית 9.8.49 תת פרק:

% הנחה:

106,981.00 כבלים ומוליכים 9.8.95 תת פרק:
% הנחה:

106,981.00
11,063.00 מערכת UPS במעבר המסחרי התת"ק 9.8.96 תת פרק:

% הנחה:
11,063.00

מיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטיים 9.8.97 תת פרק:
% הנחה:

792,914.00מערכות חשמל 9.8 סה"כ לפרק:
% הנחה:

792,914.00

295,590.00 מערכות אוורור 9.15.1 תת פרק:
% הנחה:

295,590.00
295,590.00מתקני מיזוג אוויר 9.15 סה"כ לפרק:

% הנחה:
295,590.00

27,113.00 שילוט 9.29.1 תת פרק:
% הנחה:

27,113.00
27,113.00שילוט 9.29 סה"כ לפרק:

% הנחה:
27,113.00

57,730.00 מערכת גילוי אש משולבת כריזת חרום 9.34.1 תת פרק:
% הנחה:

57,730.00
9,764.00 FM-200 מערכת כיבוי בגז 9.34.2 תת פרק:

% הנחה:
9,764.00

26,625.00 כריזת חרום 9.34.3 תת פרק:
% הנחה:

26,625.00
16,090.00 טלפון כבאים 9.34.4 תת פרק:

% הנחה:
16,090.00

19,913.00 פנל כבאים 9.34.5 תת פרק:
% הנחה:

19,913.00



סה"כ נושא

51,375.00 מערכת טלפון חרום 9.34.6 תת פרק:
% הנחה:

51,375.00
11,997.00 חווט ותעוד 9.34.7 תת פרק:

% הנחה:
11,997.00

17,700.00 ממשקים 9.34.8 תת פרק:
% הנחה:

17,700.00
211,194.00מערכות גילוי וכיבוי עשן ואש 9.34 סה"כ לפרק:

% הנחה:
211,194.00

95,844.00 מערכות שונות וסיבים לבקרה 9.78.12 תת פרק:
% הנחה:

95,844.00
60,534.00 מערכת בקרה 9.78.13 תת פרק:

% הנחה:
60,534.00

248,643.00 מע' בקרת מבנה נפרדת עבור המעבר המסחרי התת"ק 9.78.17 תת פרק:
% הנחה:

248,643.00
30,975.00 ממשקים 9.78.19 תת פרק:

% הנחה:
30,975.00

435,996.00מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה 9.78 סה"כ לפרק:
% הנחה:

435,996.00

11,404.00 תשתיות חשמל לבקרת מבנה 9.79.8 תת פרק:
% הנחה:

11,404.00
170,125.00 מערכות בקרת תאורה 9.79.14 תת פרק:

% הנחה:
170,125.00

1,593.00 ארון בזק 9.79.15 תת פרק:
% הנחה:

1,593.00
183,122.00תשתיות חשמל לבקרה ומע' בקרת תאורה 9.79 סה"כ לפרק:

% הנחה:
183,122.00

מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגלסה"כ לתת כתב: 92,705,707.00

% הנחה:
2,705,707.00

מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב 10 תת כתב:

סה"כ נושא
22,925.00 C גרעין 10.7.1 תת פרק:

% הנחה:
22,925.00

22,146.00 G גרעין 10.7.2 תת פרק:
% הנחה:

22,146.00
498,886.00 מים 10.7.3 תת פרק:

% הנחה:
498,886.00

108,435.00 ביוב וניקוז 10.7.4 תת פרק:
% הנחה:

108,435.00



סה"כ נושא

440,590.00 ספרינקלרים 10.7.5 תת פרק:
% הנחה:

440,590.00
592,452.00 כלים סניטריים 10.7.6 תת פרק:

% הנחה:
592,452.00

1,685,434.00מתקני תברואה 10.7 סה"כ לפרק:
% הנחה:

1,685,434.00

2,146,893.15 מכלולי הולכה 10.8.2 תת פרק:
% הנחה:

2,146,893.15
885,611.00 נקודות, אביזרים ושונות 10.8.10 תת פרק:

% הנחה:
885,611.00

2,979,292.00 גופי תאורה וקופסאות חיבורים 10.8.11 תת פרק:
% הנחה:

2,979,292.00
39,850.00 שונות 10.8.14 תת פרק:

% הנחה:
39,850.00

286,080.00 מערכת הגנה מפני מכרסמים 10.8.15 תת פרק:
% הנחה:

286,080.00
143,380.00 לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים בפירים 10.8.24 תת פרק:

% הנחה:
143,380.00

28,676.00 לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים בלולאות הרכב 10.8.25 תת פרק:
% הנחה:

28,676.00
19,915.00 לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת הממוקמים במפלס 818 בפירים 10.8.26 תת פרק:

% הנחה:
19,915.00

תאורה זמנית 10.8.27 תת פרק:
% הנחה:

19,915.00 הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים במפלס 818 בפירים 10.8.28 תת פרק:
% הנחה:

19,915.00
22,304.00 לוחות חשמל בלולאות הרכב 10.8.30 תת פרק:

% הנחה:
22,304.00

95,580.00 הזנות חשמל ללוחות בקרה בלולאות הרכב 10.8.31 תת פרק:
% הנחה:

95,580.00
7,169.00 לוח חשמל ותאורה מקומי פיר G מפ' 5- 10.8.34 תת פרק:

% הנחה:
7,169.00

81,865.00 לוחות מכונות הממוקמים במפלס 818 בפירים 10.8.35 תת פרק:
% הנחה:

81,865.00
339,972.00 לוחות מדפי אש ועשן 10.8.45 תת פרק:

% הנחה:
339,972.00

103,724.00 הארקות והגנות 10.8.48 תת פרק:
% הנחה:

103,724.00



סה"כ נושא

35,845.00 לוחות שירות הממוקמים במפלס 818 בפירים 10.8.51 תת פרק:
% הנחה:

35,845.00
19,913.00 A לוחות שירות בפיר 10.8.52 תת פרק:

% הנחה:
19,913.00

21,507.00 H,G,C לוחות שירות במפלס 799 של פירים 10.8.53 תת פרק:
% הנחה:

21,507.00
574,052.00 יחידת אספקת אנרגיה לתאורת חירום ומילוט 10.8.85 תת פרק:

% הנחה:
574,052.00

1,500,930.00 כבלים, מוליכים ופ"צ 10.8.96 תת פרק:
% הנחה:

1,500,930.00
46,620.00 מיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטיים 10.8.97 תת פרק:

% הנחה:
46,620.00

7,170.00 E-ו C ,G הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים במפלס 799 בפירים 10.8.98 תת פרק:
% הנחה:

7,170.00
9,406,263.15מערכות חשמל 10.8 סה"כ לפרק:

% הנחה:
9,406,263.15

135,582.00 A גרעין 10.15.1 תת פרק:
% הנחה:

135,582.00
1,213,422.00 C+E גרעין 10.15.2 תת פרק:

% הנחה:
1,213,422.00

19,379.80 F גרעין 10.15.3 תת פרק:
% הנחה:

19,379.80
453,336.00 G גרעין 10.15.4 תת פרק:

% הנחה:
453,336.00

72,100.00 G לולאה 10.15.5 תת פרק:
% הנחה:

72,100.00
20,579.00 H גרעין 10.15.6 תת פרק:

% הנחה:
20,579.00

1,914,398.80מתקני מיזוג אוויר 10.15 סה"כ לפרק:

% הנחה:
1,914,398.80

1,522,200.00 C לארבע מעליות מספר 1-4 בגרעין 10.17.1 תת פרק:
% הנחה:

1,522,200.00
690,300.00 B לשתי מעליות מספר 5+6 בגרעין 10.17.2 תת פרק:

% הנחה:
690,300.00

761,100.00 A לשתי מעליות מספר 7+8 בגרעין 10.17.3 תת פרק:
% הנחה:

761,100.00
849,600.00 D לשתי מעליות נוסעים מספר 9+10 בגרעין 10.17.4 תת פרק:

% הנחה:
849,600.00



סה"כ נושא

761,100.00 H לשתי מעליות נוסעים מספר 11+12 בגרעין 10.17.5 תת פרק:
% הנחה:

761,100.00
787,650.00 G לשתי מעליות נוסעים מספר 13+14 בגרעין 10.17.6 תת פרק:

% הנחה:
787,650.00

123,900.00 5A למעלון אנכי מספר 10.17.7 תת פרק:
% הנחה:

123,900.00
115,050.00 לבמת הרמה מספר 15 10.17.8 תת פרק:

% הנחה:
115,050.00

5,610,900.00מעליות 10.17 סה"כ לפרק:

% הנחה:
5,610,900.00

307,979.00 מערכת גילוי אש משולבת כריזת חרום 10.34.1 תת פרק:
% הנחה:

307,979.00
205,169.00 FM-200 מערכת כיבוי בגז 10.34.2 תת פרק:

% הנחה:
205,169.00

239,542.00 כריזת חרום 10.34.3 תת פרק:
% הנחה:

239,542.00
35,440.00 טלפון כבאים 10.34.4 תת פרק:

% הנחה:
35,440.00

410,368.00 פנל כבאים 10.34.5 תת פרק:
% הנחה:

410,368.00
44,500.00 חווט ותעוד 10.34.6 תת פרק:

% הנחה:
44,500.00

22,125.00 ממשקים 10.34.7 תת פרק:
% הנחה:

22,125.00
1,265,123.00מערכות גילוי וכיבוי עשן ואש 10.34 סה"כ לפרק:

% הנחה:
1,265,123.00

812,970.00 מערכות שונות וסיבים לבקרה 10.78.12 תת פרק:
% הנחה:

812,970.00
1,123,080.00 מערכת בקרה 10.78.13 תת פרק:

% הנחה:
1,123,080.00

1,936,050.00מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועה 10.78 סה"כ לפרק:
% הנחה:

1,936,050.00

36,504.00 תשתיות חשמל לבקרת תנועה לבקרת מבנה 10.79.8 תת פרק:
% הנחה:

36,504.00
996,895.00 מערכות בקרת תאורה 10.79.14 תת פרק:

% הנחה:
996,895.00

3,186.00 ארון בזק 10.79.16 תת פרק:
% הנחה:

3,186.00



סה"כ נושא

1,036,585.00תשתיות חשמל לבקרה, מע' בקרת תאורה 10.79 סה"כ לפרק:

% הנחה:
1,036,585.00

מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכבסה"כ לתת כתב: 1022,854,753.95

% הנחה:
22,854,753.95

מערכות מבנה -05 מפלס רחוב שז"ר 11 תת כתב:

סה"כ נושא
1,144,355.00 לוחות, הזנות ותשתיות חשמל ותקשורת ללוחות בקרת תנועה 11.8.8 תת פרק:

% הנחה:
1,144,355.00

1,144,355.00תשתיות חשמל לבקרה 11.8 סה"כ לפרק:
% הנחה:

1,144,355.00

10,376.00 שילוט 11.29.1 תת פרק:
% הנחה:

10,376.00
10,376.00שילוט 11.29 סה"כ לפרק:

% הנחה:
10,376.00

80,760.00 תשתיות לבקרת תנועה 11.78.8 תת פרק:
% הנחה:

80,760.00
2,119,674.00 מערכות שילוט מתחלף לבקרת תנועה 11.78.9 תת פרק:

% הנחה:
2,119,674.00

63,720.00 מערכות צפיה לבקרת תנועה 11.78.11 תת פרק:
% הנחה:

63,720.00
571,393.00 מערכות אופטיות פאסיביות ואקטיביות לבקרת תנועה 11.78.12 תת פרק:

% הנחה:
571,393.00

322,166.00 מערכת בקרת תנועה 11.78.13 תת פרק:
% הנחה:

322,166.00
3,157,713.00מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועה 11.78 סה"כ לפרק:

% הנחה:
3,157,713.00

מערכות מבנה -05 מפלס רחוב שז"רסה"כ לתת כתב: 114,312,444.00

% הנחה:
4,312,444.00

345,475,828.65סה"כ לכל כתב הכמויות:
% הנחה:

345,475,828.65 סה"כ לאחר הנחה
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -01 חניון

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,285.00 551.00 35.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעוביים משתנים 1.2.1.0010

1,272,810.00 957.00 1,330.00 מ"ק יציקת מדרכות, הגבהות ואבני שפה מבטון ב-30 1.2.1.0011

112,955.00 551.00 205.00 מ"ק בטון ב-40 למילוי חללים ומסביב לתשתיות חשמל, ניקוז וכדו' 1.2.1.0016

610,584.00 988.00 618.00 מ"ק מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-40 בעוביים כלשהם (לרבות יסודות בודדים, 
יסודות עוברים, רפסודות ורצפה מונחת)

1.2.1.0110

237,412.00 1,708.00 139.00 מ"ק עמודי בטון ב-40 בחתכים כשלהם 1.2.1.0195

471,618.00 1,379.00 342.00 מ"ק קורות מבטון ב-40 בחתכים כלשהן 1.2.1.0250

280,995.00 1,441.00 195.00 מ"ק קמרון מבטון ב-40 במידות ובחתכים כלשהם 1.2.1.0254

2,435,690.00 1,306.00 1,865.00 מ"ק השלמות יציקה מבטון ב-40 בין הלוח"דים ומאחוריהם 1.2.1.0291

1,652,820.00 978.00 1,690.00 מ"ק טופינג בטון ב-,40 בעוביים שונים, יצוק מעל לוחדים 1.2.1.0293

7,244,800.00 1,132.00 6,400.00 מ"ק השלמת יציקה בטון ב-60 מעל פלטות טרומיות (במפלס +799) 1.2.1.0294

965,290.00 1,163.00 830.00 מ"ק תקרות מבטון ב-40 בעוביים כלשהן 1.2.1.0350

395,325.00 1,255.00 315.00 מ"ק תקרת בטון משופעת ב-40 בעובי כלשהו (רמפה) 1.2.1.0351

6,858,600.00 1,420.00 4,830.00 מ"ק קירות מבטון ב-40 בעוביים כלשהם 1.2.1.0470

141,717.00 1,461.00 97.00 מ"ק קירות מבטון ב-60 בעוביים כלשהם 1.2.1.0471

97,525.00 83.00 1,175.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-60 במקום ב-40 1.2.1.0761

588,210.00 35.00 16,806.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 1.2.1.0780

12,091,250.00 4,250.00 2,845.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק ,3 בכל 
500W-הקטרים והאורכים בחוזק פ

1.2.1.0830

644,000.00 4,600.00 140.00 טון רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק ,4 בכל הקטרים 
והאורכים

1.2.1.0840
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,580.00 20,580.00 1.00 טון תוספת סיבי פוליפרופילן להגנה נגד אש (2 ק"ג למ"ק) מסוג IGNIS או 

שו"ע
1.2.1.9001

520.00 52.00 10.00 מ"א ניסור אספלט במידות 15/15 מ"מ ומילוי באמצעות מסטיק מסוג "פוליטר 
99H" תוצרת פזקר או שו"ע

1.2.1.9020

47,223.00 1,749.00 27.00 מ"ק מדרגות מבטון ב-40 (כולל ביצוע משטחי ביניים, משטחים משופעים 
ומשולשים)

1.2.1.9045

36,189,209.0036,189,209.0036,189,209.0036,189,209.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

36,189,209.0036,189,209.0036,189,209.0036,189,209.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מוצרי בטון טרום ודרוך 3 פרק:

פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"ד) 3.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,805,600.00 820.00 7,080.00 מ"ר לוח"ד בעובי 50 ס"מ ובאורך עד 17 מטרים לעומס נוסף של עד 600 

ק"ג/מ"ר ב-60 עמידות באש 120 דקות
1.3.3.0020

16,403,400.00 780.00 21,030.00 מ"ר לוח"ד בעובי 50 ס"מ ובאורך עד 17 מטרים לעומס נוסף של עד 500 
ק"ג/מ"ר ב-60 עמידות באש 120 דקות

1.3.3.0203

22,209,000.0022,209,000.0022,209,000.0022,209,000.00 פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"ד)פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"ד)פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"ד)פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"ד) 3.33.33.33.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

22,209,000.0022,209,000.0022,209,000.0022,209,000.00 מוצרי בטון טרום ודרוךמוצרי בטון טרום ודרוךמוצרי בטון טרום ודרוךמוצרי בטון טרום ודרוך 3333 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחירי מחיצות וקירות מבלוקי בטון כוללים גם חגורות אנכיות 

ואופקיות, שטרבות, קידוח קוצים וברזל הזיון.

40,750.00 125.00 326.00 מ"ר מחיצות מבלוקי בטון בעובי 10 ס"מ. 1.4.1.0010

35,890.00 185.00 194.00 מ"ר קירות מבלוקי בטון בעובי 20 ס"מ. 1.4.1.0020

10,340.00 220.00 47.00 מ"ר הגבהות בטון בארונות, לרבות גמר מוחלק של פני הבטון בחלקים 
האופקיים והאנכיים.

1.4.1.0030

86,980.0086,980.0086,980.0086,980.00 בניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטון 4.14.14.14.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

86,980.0086,980.0086,980.0086,980.00 עבודות בניהעבודות בניהעבודות בניהעבודות בניה 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות האיטום 5 פרק:

איטום רצפת חניון במגע עם קרקע (סעיף 1 במפרט) 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
45,000.00 30.00 1,500.00 מ"א טיפול בהפסקות יציקה לפי סעיף 1.6 במפרט הטכני לאיטום 1.5.1.0005

45,000.0045,000.0045,000.0045,000.00 איטום רצפת חניון במגע עם קרקע (סעיף 1 במפרט)איטום רצפת חניון במגע עם קרקע (סעיף 1 במפרט)איטום רצפת חניון במגע עם קרקע (סעיף 1 במפרט)איטום רצפת חניון במגע עם קרקע (סעיף 1 במפרט) 5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות חניון (סעיף 4 במפרט) 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחיר קיר מיישר כלול בפרק הבטונים (ראה גם פירוט בסעיף 4.1 

במפרט הטכני לאיטום)

2,288,000.00 130.00 17,600.00 מ"ר מערכת איטום לפי סעיף 4.2 במפרט הטכני לאיטום 1.5.2.0003

120,000.00 100.00 1,200.00 מ"א מערכת הזרקה לפי סעיף 4.4 במפרט הטכני לאיטום 1.5.2.0004

16,000.00 160.00 100.00 ק"ג השלמת איטום לפי סעיף 4.5 במפרט הטכני לאיטום 1.5.2.0005

90,000.00 90.00 1,000.00 מ"א עצר מים בהפסקות יציקה לפי סעיף 4.3 במפרט הטכני לאיטום 1.5.2.0007

2,514,000.002,514,000.002,514,000.002,514,000.00 איטום קירות חניון (סעיף 4 במפרט)איטום קירות חניון (סעיף 4 במפרט)איטום קירות חניון (סעיף 4 במפרט)איטום קירות חניון (סעיף 4 במפרט) 5.25.25.25.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום פנימי בבורות ביוב וניקוז (סעיף 14 במפרט) 5.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,500.00 90.00 150.00 מ"א עצר מים מתנפח לפי סעיף 14.1 במפרט הטכני לאיטום 1.5.3.0001

10,000.00 1,000.00 10.00 יח' איטום במעברי צינורות, לפי סעיף 14.2 במפרט הטכני לאיטום 1.5.3.0002

21,000.00 70.00 300.00 מ"ר הכנת השטח, לפי סעיפים ,14.4 14.3 במפרט הטכני לאיטום 1.5.3.0003

12,000.00 12,000.00 קומפלט1.00 בדיקות, לפי סעיפים ,14.5 ,14.7 14.9 במפרט הטכני לאיטום 1.5.3.0004

1,000.00 20.00 50.00 מ"א רולקה, לפי סעיף 14.6 במפרט הטכני לאיטום 1.5.3.0005

24,000.00 80.00 300.00 מ"ר שכבת החלקה, לפי סעיף 14.8 במפרט הטכני לאיטום 1.5.3.0006

2,400.00 20.00 120.00 מ"א רולקה פוליאוריטנית, לפי סעיף 14.10 במפרט הטכני לאיטום 1.5.3.0007

105,000.00 350.00 300.00 מ"ר איטום, לפי סעיף 14.11 במפרט הטכני לאיטום 1.5.3.0008

188,900.00188,900.00188,900.00188,900.00 איטום פנימי בבורות ביוב וניקוז (סעיף 14 במפרט)איטום פנימי בבורות ביוב וניקוז (סעיף 14 במפרט)איטום פנימי בבורות ביוב וניקוז (סעיף 14 במפרט)איטום פנימי בבורות ביוב וניקוז (סעיף 14 במפרט) 5.35.35.35.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,747,900.002,747,900.002,747,900.002,747,900.00 עבודות האיטוםעבודות האיטוםעבודות האיטוםעבודות האיטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

מסגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,300.00 4,300.00 1.00 יח' דלת אש במידות 125/210 ס"מ מטיפוס מ1 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0010

8,000.00 4,000.00 2.00 יח' דלת אש במידות 115/210 ס"מ מטיפוס מ2 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0060

17,200.00 4,300.00 4.00 יח' דלת אש במידות 125/210 ס"מ מטיפוס מC1 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0065

3,000.00 3,000.00 1.00 יח' דלת במידות 95/210 ס"מ מטיפוס מ2B שברשימת המסגרות. 1.6.1.0080

4,000.00 4,000.00 1.00 יח' דלת אש במידות 115/210 ס"מ מטיפוס מ2D שברשימת המסגרות. 1.6.1.0100

24,000.00 4,000.00 6.00 יח' דלת אש במידות 115/210 ס"מ מטיפוס מ3 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0110

12,000.00 4,000.00 3.00 יח' דלת אש במידות 115/210 ס"מ מטיפוס מ3A שברשימת המסגרות. 1.6.1.0120

55,000.00 55,000.00 1.00 יח' דלת הדף דו כנפית במידות 760/210 ס"מ מטיפוס מ5 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0150

55,000.00 55,000.00 1.00 יח' דלת הדף דו כנפית במידות 770/210 ס"מ מטיפוס מ6 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0160

7,000.00 3,500.00 2.00 יח' דלת אש במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ7 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0170

24,500.00 3,500.00 7.00 יח' דלת אש במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מA7 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0180

7,000.00 3,500.00 2.00 יח' דלת פח במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ8 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0190

25,000.00 25,000.00 1.00 יח' דלת הדף במידות 455/235 ס"מ מטיפוס מ9 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0200

23,000.00 23,000.00 1.00 יח' דלת הדף במידות 395/235 ס"מ מטיפוס מ10 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0210

25,000.00 5,000.00 5.00 יח' תריס רפפה קבוע במידות 410/232 ס"מ מטיפוס מ14 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0250

45,000.00 4,500.00 10.00 יח' תריס רפפה קבוע +דלת במידות 395/232 ס"מ מטיפוס מ15 שברשימת 
המסגרות.

1.6.1.0260
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,500.00 4,100.00 5.00 יח' תריס רפפה קבוע במידות 345/232 ס"מ מטיפוס מ16 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0270

48,000.00 4,800.00 10.00 יח' תריס רפפה קבוע + דלת במידות 415/232 ס"מ מטיפוס מ17 שברשימת 
המסגרות.

1.6.1.0280

26,000.00 5,200.00 5.00 יח' תריס רפפה קבוע במידות 430/232 ס"מ מטיפוס מ18 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0290

27,000.00 5,400.00 5.00 יח' תריס רפפה קבוע + דלת במידות 450/232 ס"מ מטיפוס מ19 שברשימת 
המסגרות.

1.6.1.0300

6,800.00 6,800.00 1.00 יח' דלת אש במידות 300/220 ס"מ מטיפוס מ20 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0310

3,500.00 3,500.00 1.00 יח' תריס רפפה קבוע במידות 300/220 ס"מ מטיפוס מ20A שברשימת 
המסגרות.

1.6.1.0320

4,500.00 4,500.00 1.00 יח' דלת הדף במידות 135/200 ס"מ מטיפוס מ21 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0330

10,200.00 3,400.00 3.00 יח' דלת הדף במידות 100/200 ס"מ מטיפוס מ22 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0340

56,000.00 3,500.00 16.00 יח' דלת אש במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ23 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0350

30,000.00 6,000.00 5.00 יח' דלת אש במידות 200/210 ס"מ מטיפוס מ25 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0410

6,500.00 6,500.00 1.00 יח' דלת אש דו כנפית במידות 170/210 ס"מ מטיפוס מ27 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0415

60,000.00 15,000.00 4.00 יח' תריס גלילה במידות 365/250 ס"מ מטיפוס מ28 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0430

15,600.00 5,200.00 3.00 יח' דלת אש במידות 140/240 ס"מ מטיפוס מ30A שברשימת המסגרות. 1.6.1.0460

4,800.00 4,800.00 1.00 יח' דלת אש במידות 140/210 ס"מ מטיפוס מ37 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0540

3,000.00 3,000.00 1.00 יח' תריס רפפה קבוע במידות 202/100 ס"מ מטיפוס מ46 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0545

48,000.00 12,000.00 4.00 יח' רשת דריכה במידות 420/480 ס"מ מטיפוס מ59 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0730

44,000.00 11,000.00 4.00 יח' רשת דריכה במידות 420/440 ס"מ מטיפוס מ59A שברשימת המסגרות. 1.6.1.0740

42,000.00 10,500.00 4.00 יח' רשת דריכה במידות 440/375 ס"מ מטיפוס מ59B שברשימת המסגרות. 1.6.1.0750

48,000.00 12,000.00 4.00 יח' רשת דריכה במידות 440/460 ס"מ מטיפוס מ59C שברשימת המסגרות. 1.6.1.0760
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,600.00 1,720.00 5.00 יח' דלת פח במידות 120/200 ס"מ מטיפוס מ102 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0770

1,500.00 1,500.00 1.00 יח' דלת פח במידות 90/210 ס"מ מטיפוס מ104 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0890

70,000.00 1,400.00 50.00 יח' דלת פח במידות 90/200 ס"מ מטיפוס מ105 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0900

2,600.00 1,300.00 2.00 יח' דלת פח במידות 60/200 ס"מ מטיפוס מ108 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0905

3,450.00 3,450.00 1.00 יח' דלת פח במידות 310/200 ס"מ מטיפוס מ109 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0907

49,600.00 1,600.00 31.00 יח' דלת פח במידות 100/200 ס"מ מטיפוס מ114 שברשימת המסגרות. 1.6.1.0990

10,500.00 3,500.00 3.00 יח' דלת נירוסטה במידות 100/200 ס"מ מטיפוס מ114A שברשימת המסגרות. 1.6.1.0995

28,500.00 2,850.00 10.00 יח' דלת במידות 235/200 ס"מ מטיפוס מ115 שברשימת המסגרות. 1.6.1.1010

2,150.00 2,150.00 1.00 יח' דלת פח במידות 150/200 ס"מ מטיפוס מ117 שברשימת המסגרות. 1.6.1.1030

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' דלת פח במידות 180/200 ס"מ מטיפוס מ118 שברשימת המסגרות. 1.6.1.1040

2,150.00 2,150.00 1.00 יח' דלת פח במידות 150/200 ס"מ מטיפוס מ119 שברשימת המסגרות. 1.6.1.1050

4,600.00 4,600.00 1.00 יח' דלת נירוסטה במידות 250/200 ס"מ מטיפוס מ130 שברשימת המסגרות. 1.6.1.1060

1,500.00 1,500.00 1.00 יח' דלת במידות 130/200 ס"מ מטיפוס מ136 שברשימת המסגרות. 1.6.1.1190

3,840.00 320.00 12.00 מ"א מאחז יד מטיפוס מ154 שברשימת המסגרות. 1.6.1.1195

12,000.00 300.00 40.00 מ"א מאחז יד מטיפוס מ160 שברשימת המסגרות. 1.6.1.1360

18,240.00 570.00 32.00 מ"א מעקה מטיפוס מ161 שברשימת המסגרות. 1.6.1.1370

7,200.00 300.00 24.00 מ"א מאחז יד מטיפוס מ163 שברשימת המסגרות. 1.6.1.1390

8,550.00 570.00 15.00 מ"א מעקה מטיפוס מ164 שברשימת המסגרות. 1.6.1.1400

780.00 780.00 1.00 יח' מכסה לפתח שירות במידות 80/80 ס"מ מטיפוס מ176 שברשימת המסגרות. 1.6.1.1410
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,081,660.001,081,660.001,081,660.001,081,660.00 מסגרותמסגרותמסגרותמסגרות 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
45,000.00 9,000.00 קומפלט5.00 מחיצות טרספה ודלתות מטיפוס נ6 שברשימת הנגרות. 1.6.2.0020

2,900.00 2,900.00 1.00 יח' דלת עץ במידות 100/210 ס"מ מטיפוס נ11A שברשימת הנגרות. 1.6.2.0035

30,000.00 15,000.00 קומפלט2.00 מחיצות טרספה ודלתות מטיפוס נ4 שברשימת הנגרות. 1.6.2.0110

77,900.0077,900.0077,900.0077,900.00 נגרותנגרותנגרותנגרות 6.26.26.26.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,159,560.001,159,560.001,159,560.001,159,560.00 נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

עבודות טיח 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
222,640.00 80.00 2,783.00 מ"ר טיח פנים, סרגל בשני כיוונים בקירות ותקרות 1.9.1.0020

3,150.00 75.00 42.00 מ"ר טיח במקלט לפי הנחיות פיקוד העורף 1.9.1.0030

225,790.00225,790.00225,790.00225,790.00 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9.19.19.19.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

225,790.00225,790.00225,790.00225,790.00 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
משרדים

26,680.00 230.00 116.00 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות שונות מסוג נגד החלקה ,R11 במחיר 
יסוד של 80 ש"ח/מ"ר.

1.10.1.0010

6,920.00 40.00 173.00 מ"א שיפולי גרניט פורצלן מסוג הריצוף, בגובה 7 ס"מ. 1.10.1.0020

חדרי שירותים

23,000.00 230.00 100.00 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות שונות בחדרי שירותים במחיר יסוד 
של 80 ש"ח/מ"ר

1.10.1.0030
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,860.00 220.00 163.00 מ"ר חיפוי קירות  באריחי גרניט פורצלן בשירותים במידות שונות במחיר יסוד 

של 80 ש"ח/מ"ר
1.10.1.0040

חדרי מדרגות

11,520.00 360.00 32.00 מ"א מדרגות מלוחות גרניט, השלח בעובי 4 ס"מ והרום בעובי 3 ס"מ, לרבות 
חירוץ נגד החלקה בקצה השלח.

1.10.1.0050

1,540.00 70.00 22.00 מ"א שיפולים מסוג המדרגות לאורך מדרגות. 1.10.1.0060

4,200.00 350.00 12.00 מ"ר ריצוף בלוחות גרניט בפודסטים. במחיר יסוד של 150 ש"ח/מ"ר. 1.10.1.0070

1,120.00 70.00 16.00 מ"א שיפולי גרניט כדוגמת הריצוף בפודסטים לאורך פודסטים. 1.10.1.0080

נגישות

4,200.00 20.00 210.00 יח' מסמרות מישושיות מפלב"ם טרפזיות ולפי תקן נגישות בסידור לפי תקן 
נגישות. תוצרת יעד נגיש או שו"ע, כולל הדבקה קשיחה לקדחים לפי 

הנחיות היצרן, לרבות אישור יועץ הנגישות ומכון התקנים.

1.10.1.0090

52,500.00 500.00 105.00 מ"א פס מוביל מפלב"ם מפולימר צבעוני, כולל קידוח והדבקה לפי הוראת 
היצרן, לפי אישור יועץ הנגישות ומכון התקנים.

1.10.1.0100

שונות

5,775.00 25.00 231.00 מ"א שיפולי .P.V.C בגובה 7 ס"מ לאורך קירות המקלט. 1.10.1.0120

173,315.00173,315.00173,315.00173,315.00 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10.110.110.110.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

173,315.00173,315.00173,315.00173,315.00 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

עבודות צביעה 11.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל הצביעה בשלוש שכבות לפחות ועד קבלת גוון אחיד וכיסוי 

מלא. הגוונים לפי בחירת האדריכל.

61,226.00 22.00 2,783.00 מ"ר צבע "סופקריל" או שו"ע על גבי עמודים, קירות ותקרות מטויחים ו/או 
בטון ו/או מחיצות גבס.

1.11.1.0010

984,874.00 22.00 44,767.00 מ"ר סופרקריל או שו"ע ע"ג תקרת חניונים. 1.11.1.0020

732,920.00 40.00 18,323.00 מ"ר צביעת קירות עם גרפיקה, כדוגמת SIKA GRAD 680 או שו"ע על קירות 
לרבות הכנת גלופות

1.11.1.0030
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,120,730.00 130.00 8,621.00 מ"ר ציפוי משטחי מדרכה מבטון באפוקסי-סיקה, לרבות דופן המדרכה, כולל 

סימון בהתאם לתכנית תנועה
1.11.1.0040

4,559,100.00 130.00 35,070.00 מ"ר ציפוי משטחי חניות מבטון באפוקסי-סיקה, לרבות סימון חניות, חיצים, קוי
הפרדה ושטחים מכול סוג שהוא, כולל סמל נכים, בהתאם לתכנית תנועה

1.11.1.0050

12,000.00 12,000.00 קומפלט1.00 סימון ושילוט למקלטים 1.11.1.0070

12,600.00 60.00 210.00 מ"ר סופרלק או שו"ע על קירות ותקרת המקלט 1.11.1.0080

25,410.00 22.00 1,155.00 מ"ר צבע סופקריל על גבי קירות ותקרות בטון במקלט 1.11.1.0090

12,600.00 60.00 210.00 מ"ר צביעת אלמנטי פלדה קונסטרוקטיבית 1.11.1.0100

9,150.00 30.00 305.00 מ"ר צביעת קימרון ב"סופריל" או שו"ע. 1.11.1.0110

12,880.00 14.00 920.00 מ"ר R-10 תוספת מחיר לרצפת בטון מוחלקת עבור אימפרגנציה בדרגת חספוס 1.11.1.0111

7,543,490.007,543,490.007,543,490.007,543,490.00 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11.111.111.111.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

7,543,490.007,543,490.007,543,490.007,543,490.00 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11111111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

רשימת אלומיניום 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
169,820.00 42,455.00 4.00 יח' פריט AL-01 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0010

59,336.00 14,834.00 4.00 יח' פריט AL-02 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0020

76,725.00 25,575.00 3.00 יח' פריט AL-03 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0030

126,044.00 31,511.00 4.00 יח' פריט AL-04 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0040

267,006.00 44,501.00 6.00 יח' פריט AL-05 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0050

493,085.00 98,617.00 5.00 יח' פריט AL-06 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0060

273,655.00 54,731.00 5.00 יח' פריט AL-07 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
882,340.00 176,468.00 5.00 יח' פריט AL-08 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0080

240,405.00 48,081.00 5.00 יח' פריט AL-09 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0090

263,425.00 52,685.00 5.00 יח' פריט AL-10 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0100

73,236.00 12,206.00 6.00 יח' פריט AL-11 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0110

29,667.00 29,667.00 1.00 יח' פריט AL-12 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0120

29,667.00 29,667.00 1.00 יח' פריט AL-14 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0130

23,436.00 23,436.00 1.00 יח' פריט AL-17 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0150

7,812.00 7,812.00 1.00 יח' פריט AL-18 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0160

40,057.00 40,057.00 1.00 יח' פריט AL-21 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0170

76,753.00 76,753.00 1.00 יח' פריט AL-22 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0180

100,256.00 25,064.00 4.00 יח' פריט AL-23 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0190

22,460.00 22,460.00 1.00 יח' פריט AL-23A ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0195

211,039.00 211,039.00 1.00 יח' פריט AL-24 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0200

35,024.00 35,024.00 1.00 יח' פריט AL-26 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0210

21,067.00 21,067.00 1.00 יח' פריט AL-27 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0220

276,210.00 46,035.00 6.00 יח' פריט AL-28 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0230

171,864.00 42,966.00 4.00 יח' פריט AL-29 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0240

231,200.00 57,800.00 4.00 יח' פריט AL-30 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0250

74,680.00 14,936.00 5.00 יח' פריט AL-31 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0260
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
127,875.00 25,575.00 5.00 יח' פריט AL-32 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0270

142,560.00 142,560.00 1.00 יח' פריט AL-70A-01 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0280

175,950.00 175,950.00 1.00 יח' פריט AL-70A-02 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0290

13,078.00 13,078.00 1.00 יח' פריט AL-70A-03 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0300

7,861.00 7,861.00 1.00 יח' פריט AL-70A-04 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0310

15,700.00 15,700.00 1.00 יח' פריט AL-70A-05 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0320

185,086.00 185,086.00 1.00 יח' פריט AL-70B-01 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0330

12,046.00 12,046.00 1.00 יח' פריט AL-70B-02 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0340

24,000.00 24,000.00 1.00 יח' פריט AL-70B-03 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0345

170,390.00 170,390.00 1.00 יח' פריט AL-70C-01 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0350

11,098.00 11,098.00 1.00 יח' פריט AL-70C-02 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0360

22,000.00 22,000.00 1.00 יח' פריט AL-70C-03 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0365

172,744.00 172,744.00 1.00 יח' פריט AL-70D-01 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0370

12,046.00 12,046.00 1.00 יח' פריט AL-70D-02 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0380

13,078.00 13,078.00 1.00 יח' פריט AL-70D-03 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0390

25,000.00 25,000.00 1.00 יח' פריט AL-70D-04 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0395

84,502.00 84,502.00 1.00 יח' פריט AL-71A-01 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0400

187,988.00 187,988.00 1.00 יח' פריט AL-71A-02 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0410

9,173.00 9,173.00 1.00 יח' פריט AL-71A-03 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0420
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,978.00 13,978.00 1.00 יח' פריט AL-71A-04 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0430

176,000.00 176,000.00 1.00 יח' פריט AL-72A-01 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0440

12,732.00 12,732.00 1.00 יח' פריט AL-72A-02 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0450

43,340.00 43,340.00 1.00 יח' פריט AL-73A-01 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0460

89,640.00 89,640.00 1.00 יח' פריט AL-73A-02 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0470

3,348.00 3,348.00 1.00 יח' פריט AL-73A-03 ברשימות האלומיניום והמפרט הטכני (קומפלט). 1.12.1.0480

6,027,482.006,027,482.006,027,482.006,027,482.00 רשימת אלומיניוםרשימת אלומיניוםרשימת אלומיניוםרשימת אלומיניום 12.112.112.112.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

6,027,482.006,027,482.006,027,482.006,027,482.00 עבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניוםעבודות אלומיניום 12121212 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בטון דרוך בגשרים 13 פרק:

עבודות בטון דרוך בגשרים 13.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,029,050.00 4,310.00 3,255.00 מ"ק פלטת טרומיות דרוכות בדריכת קדם ב-60 בחתך מלבני עמידות באש 240 

דקות
1.13.1.0030

14,029,050.0014,029,050.0014,029,050.0014,029,050.00 עבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשרים 13.113.113.113.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

14,029,050.0014,029,050.0014,029,050.0014,029,050.00 עבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשרים 13131313 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

מסגרות חרש 19.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,400.00 15,700.00 2.00 טון מכלול קונסטרוקציה פלדה מגולוונת וצבועה לחיבור בין אלמנטי בטון 

שונים.
1.19.5.0010

12,000.00 3,000.00 4.00 יח' מגבילי גובה להתקנה ע"ג  קירות או תקרה 1.19.5.0020

76,000.00 19,000.00 4.00 טון עטיפת עמודי פלדה אובליים בפח פלדה בעובי 10 מ"מ מגולון וצבוע 1.19.5.0030

78,500.00 15,700.00 5.00 טון קונסטרוקצית פלדה מגלוונת וצבועה בצבע יסוד מפחים ופרופילים שונים 
כולל פירוקה במידת הצורך

1.19.5.2085

197,900.00197,900.00197,900.00197,900.00 מסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרש 19.519.519.519.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

197,900.00197,900.00197,900.00197,900.00 מבני פלדהמבני פלדהמבני פלדהמבני פלדה 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:
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רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)  22 פרק:

רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) 22.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,600.00 200.00 53.00 מ"ר תקרת תותב ממגשי פח אטומים וצבועים בתנור בגוון לבחירת האדריכל, 

ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.8 מ"מ, לרבות פרופילי הגמר וכולל קונסטרוקצית
החיזוק והחיבור.

1.22.1.0010

20,200.00 200.00 101.00 מ"ר סגירה אנכית בגבס אדום במעברים בחניון (מדידה בפריסה). המחיר כולל 
את קונסטרוקצית החיזוק והחיבור.

1.22.1.0020

192,940.00 220.00 877.00 מ"ר תקרה במעברים בקומות בין אגפי החניה, בלתי דליקה (בסווג 644 או ד.ס.
לפי ת"י 755) כגון מתכת או פיירבורד או שו"ע, לבחירת האדריכל.

1.22.1.0030

2,080.00 130.00 16.00 מ"ר חיפוי קירות בטון בלוחות גבס עמיד רטיבות (ירוק) למנגנון אסלות 
סמויות, לרבות כל החיזוקים הנדרשים.

1.22.1.0040

2,200.00 200.00 11.00 יח' פתחי שירות מסוג KNAUF במידות 80/80 ס"מ. 1.22.1.0050

228,020.00228,020.00228,020.00228,020.00 רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) 22.122.122.122.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

228,020.00228,020.00228,020.00228,020.00 רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)  22222222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות הכנה 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,800.00 240.00 20.00 מ"ק פירוק והריסת אלמנטים שונים מבטון מזויין, כולל ניסור. 1.51.1.0010

4,800.004,800.004,800.004,800.00 עבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנה 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,600.00 60.00 510.00 מ"ק חפירה וחציבה למבנים 1.51.2.0011

3,990.00 6.00 665.00 מ"ר הכנת תחתית החפירה למבני גשרים וקירות תמך והידוק 1.51.2.0190

34,590.0034,590.0034,590.0034,590.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,500.00 110.00 50.00 מ"ק מצע סוג א', למילוי מתחת לפלטות הגישה 1.51.3.0010

5,500.005,500.005,500.005,500.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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עבודות שילוט, תמרור וסימון 51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שילוט

18,560.00 640.00 29.00 מ"ר שלטים/תמרורים צידיים חדשים  מטיפוסים שונים, בשטח עד 4.0 מ"ר 
מחומר מחזיר אור מדרגה 2 (לא כולל עמודים)

1.51.8.0010

5,840.00 730.00 8.00 מ"ר מכלול שלט עילי עם חומר מחזיר אור דרגה 3 (המסגרת נמדדת בנפרד). 1.51.8.0020

1,653.00 57.00 29.00 מ"ר תוספת למחיר שלט/תמרור צידיים עבור יישום חומר מחזיר אור מדרגה 3 
במקום חומר מדרגה 2

1.51.8.0030

14,079.00 57.00 247.00 מ"א עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר ",3 לרבות ביסוס העמוד וחיבורו 
למסגרת השלט או לוחית התמרור

1.51.8.0040

אביזרי בטיחות להתקנה קבועה

6,426.00 27.00 238.00 יח' סמן מחזיר-אור דו-צדדי ממתכת מותקן בנעיצה ובהדבקה 1.51.8.0060

46,558.0046,558.0046,558.0046,558.00 עבודות שילוט, תמרור וסימוןעבודות שילוט, תמרור וסימוןעבודות שילוט, תמרור וסימוןעבודות שילוט, תמרור וסימון 51.851.851.851.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

91,448.0091,448.0091,448.0091,448.00 עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות משלימות בגשרים 69 פרק:

סמכי גשרים 69.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
307,200.00 80.00 3,840.00 יח' סמך ניאופרן לא משוריין בעובי 20 מ"מ בשטח עד 300 סמ"ר מסוג 

LASTO-PILE תוצרת MAGEBA מסוג NPU1515 או שוו"ע מאושר
1.69.1.0111

307,200.00307,200.00307,200.00307,200.00 סמכי גשריםסמכי גשריםסמכי גשריםסמכי גשרים 69.169.169.169.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תפרי גשרים 69.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
282,750.00 3,770.00 75.00 מ"א תפר התפשטות מסוג Cussion seal לפתיחה מירבית של 10 ס"מ כדוגמת 

ALGAFLEX-T-100 או שוו"ע מאושר, לרבות סגירה תחתונה נגד אש 240 
דקות.

1.69.2.0010

424,000.00 1,600.00 265.00 מ"א  ZB-200 כדוגמת compression-seal, תפר התפשטות במפלסי החניון מסוג
של חברת CS או שוו"ע מאושר, לרבות סגירה תחתונה נגד אש 120 דקות.

1.69.2.0020

48,000.00 300.00 160.00 מ"א תפר התפשטות בקירות מסוג WABO-WEATHER-SEAM או שוו"ע 
מאושר, ברוחב 5 ס"מ, לרבות אטמים, עצר מים מ-,PVC סתימה באטם 

מסוג סיקה או שו"ע, צינור ,PVC ברזל מגולוון בקוטר ,25 לוחות קלקר 
ולבד בקצה הצינור, בהתאם לפרטים שבתוכניות.

1.69.2.0030

754,750.00754,750.00754,750.00754,750.00 תפרי גשריםתפרי גשריםתפרי גשריםתפרי גשרים 69.269.269.269.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,061,950.001,061,950.001,061,950.001,061,950.00 עבודות משלימות בגשריםעבודות משלימות בגשריםעבודות משלימות בגשריםעבודות משלימות בגשרים 69696969 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

91,971,094.0091,971,094.0091,971,094.0091,971,094.00 הנדסה אזרחית מבנה -01 חניוןהנדסה אזרחית מבנה -01 חניוןהנדסה אזרחית מבנה -01 חניוןהנדסה אזרחית מבנה -01 חניון 1111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
57,855.00 551.00 105.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעוביים משתנים 2.2.1.0010

550,275.00 957.00 575.00 מ"ק יציקת מדרכות, הגבהות ואבני שפה מבטון ב-30 2.2.1.0011

230,300.00 329.00 700.00 מ"ק מילוי clsm להגנה על מערכות 2.2.1.0012

1,617,185.00 551.00 2,935.00 מ"ק בטון רזה למילוי חללים באזור מנהרת גישה, יבוצע על פי החלטת המתכנן 2.2.1.0013

117,760.00 1,472.00 80.00 מ"ק קירות ציפוי מבטון ב-40 בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות 
וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות 

מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון, לא ישולם עבור הנפח שבין 
הכלונסאות) לרבות קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות.

2.2.1.0100

95,760.00 1,008.00 95.00 מ"ק בטון מותז כנגד כלונסאות וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי 
התיאורטי המסומן בתוכניות מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון, לא

ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאות) לרבות קידוח ועיגון הקוצים 
לכלונסאות.

2.2.1.0102

1,220,180.00 988.00 1,235.00 מ"ק מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-40 בעוביים כלשהם, (לרבות יסודות בודדים, 
יסודות עוברים, רפסודות ורצפה מונחת).

2.2.1.0110

8,540.00 1,708.00 5.00 מ"ק עמודי בטון ב-40 בחתכים כלשהם 2.2.1.0195

20,685.00 1,379.00 15.00 מ"ק קורות מבטון ב-40 בחתכים כלשהן 2.2.1.0250

11,412,720.00 1,441.00 7,920.00 מ"ק קמרון מבטון ב-40 במידות ובחתכים כלשהם. 2.2.1.0254

1,343,265.00 1,163.00 1,155.00 מ"ק תקרות מבטון ב-40 בעוביים משתנים 2.2.1.0350

67,980.00 1,133.00 60.00 מ"ק תקרות מבטון ב-30 בעובי כלשהן להגנה על מערכות 2.2.1.0352

2,193,900.00 1,420.00 1,545.00 מ"ק קירות מבטון ב-40 בעובי כלשהם 2.2.1.0470

597,700.00 1,390.00 430.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 להגנה להגנה על מערכות 2.2.1.0472

518,805.00 35.00 14,823.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 2.2.1.0780

322,420.00 329.00 980.00 מ"ק (C.L.S.M) בטון בעל חוזק מבוקר נמוך 2.2.1.0802

6,375,000.00 4,250.00 1,500.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק ,3 בכל 
500W-הקטרים והאורכים בחוזק פ

2.2.1.0830
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
180.00 18.00 10.00 מ"א מישקי התכווצות (מישקי דמה) וסתימת במישקים בחומר אלסטי מאושר 2.2.1.1040

171,360.00 1,008.00 170.00 מ"ק בטון מותז ב-40 על משטחים מיועדים לייצוב בעובי כלשהו כולל רשת 
אקספנדד

2.2.1.1230

322,560.00 1,008.00 320.00 מ"ק בטון מותז ב-40 עבור איזור מעבר בקמרונות. 2.2.1.1231

349,860.00 20,580.00 17.00 טון תוספת סיבי פוליפרופילן להגנה נגד אש (2 ק"ג למ"ק) מסוג IGNIS או 
שו"ע

2.2.1.9001

520.00 52.00 10.00 מ"א ניסור אספלט במידות 15/15 מ"מ ומילוי באמצעות מסטיק מסוג "פוליטר 
99H" תוצרת פזקר או שו"ע

2.2.1.9020

34,980.00 1,749.00 20.00 מ"ק מדרגות מבטון ב-40 (כולל ביצוע משטחי ביניים, משטחים משופעים 
ומשולשים)

2.2.1.9045

256,500.00 27.00 9,500.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 12 מ"מ באורכים שונים 2.2.1.9340

320.00 32.00 10.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 14 מ"מ באורכים שונים 2.2.1.9350

360.00 36.00 10.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 16 מ"מ באורכים שונים 2.2.1.9360

149,350.00 103.00 1,450.00 מ"א תפר התפשטות ברוחב 2 ס"מ בקירות, קמרון ותקרת הפורטל עם גמר 
אדריכלי לרבות פח פלדה מגלוון, אטמים, עצר מים מ-,PVC סתימה באטם

מסוג סיקה או שו"ע, צינור ,PVC ברזל מגולוון בקוטר ,25 לוחות קלקר 
ולבד בקצה הצינור, בהתאם לפרטים שבתוכניות.

2.2.1.9410

28,036,320.0028,036,320.0028,036,320.0028,036,320.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

28,036,320.0028,036,320.0028,036,320.0028,036,320.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחירי מחיצות וקירות מבלוקי בטון כוללים גם חגורות אנכיות 

ואופקיות, שטרבות, קידוח קוצים וברזל הזיון.

10,500.00 125.00 84.00 מ"ר מחיצות מבלוקי בטון בעובי 10 ס"מ. 2.4.1.0010

9,805.00 185.00 53.00 מ"ר קירות מבלוקי בטון בעובי 20 ס"מ. 2.4.1.0020

8,140.00 220.00 37.00 מ"ר הגבהות בטון בארונות, לרבות גמר מוחלק של פני הבטון בחלקים 
האופקיים והאנכיים.

2.4.1.0030

28,445.0028,445.0028,445.0028,445.00 בניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטון 4.14.14.14.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

28,445.0028,445.0028,445.0028,445.00 עבודות בניהעבודות בניהעבודות בניהעבודות בניה 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות האיטום 5 פרק:

איטום הפרדה מפלסית מתבצעת הכריה - קמרון (סעיף 9 במפרט) 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,400,000.00 70.00 20,000.00 מ"ר הכנת השטח לפי סעיף 9.1 במפרט הטכני לאיטום 2.5.1.0010

200,000.00 10.00 20,000.00 מ"ר בד גיאוטכני לפי סעיף 9.2 במפרט הטכני לאיטום 2.5.1.0020

3,000,000.00 150.00 20,000.00 מ"ר איטום לפי סעיפים 9.3 עד 9.5 במפרט הטכני לאיטום 2.5.1.0030

35,000.00 350.00 100.00 יח' השלמת איטום לפי סעיף 9.6 במפרט הטכני לאיטום 2.5.1.0040

4,635,000.004,635,000.004,635,000.004,635,000.00 איטום הפרדה מפלסית מתבצעת הכריה - קמרון (סעאיטום הפרדה מפלסית מתבצעת הכריה - קמרון (סעאיטום הפרדה מפלסית מתבצעת הכריה - קמרון (סעאיטום הפרדה מפלסית מתבצעת הכריה - קמרון (סע 5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום פנימי ברצפת הפרדה מפלסית (סעיף 8 במפרט) 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
250,000.00 25.00 10,000.00 מ"ר הכנת השטח לפי סעיף 8.1 במפרט הטכני לאיטום 2.5.2.0010

24,000.00 20.00 1,200.00 מ"א רולקה לפי סעיף 8.2 במפרט הטכני לאיטום 2.5.2.0020

600,000.00 60.00 10,000.00 מ"ר איטום לפי סעיפים 8.3 עד 8.5 במפרט הטכני לאיטום 2.5.2.0030

874,000.00874,000.00874,000.00874,000.00 איטום פנימי ברצפת הפרדה מפלסית (סעיף 8 במפראיטום פנימי ברצפת הפרדה מפלסית (סעיף 8 במפראיטום פנימי ברצפת הפרדה מפלסית (סעיף 8 במפראיטום פנימי ברצפת הפרדה מפלסית (סעיף 8 במפר 5.25.25.25.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום פנימי במאגרי מים (סעיף 10 במפרט) 5.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
156,000.00 120.00 1,300.00 ק"ג מוסף משפר אטימות לפי סעיף 10.1 במפרט הטכני לאיטום 2.5.6.0010

27,000.00 90.00 300.00 מ"א עצר מים לפי סעיף 10.2 במפרט הטכניט לאיטום 2.5.6.0020

40,000.00 40.00 1,000.00 מ"ר הכנת השטח לפי סעיפים ,10.3 ,10.4 10.8 במפרט הטכני לאיטום 2.5.6.0030

100,000.00 100.00 1,000.00 מ"ר איטום לפי סעיפים ,10.5 10.9 במפרט הטכני לאיטום 2.5.6.0040

52,500.00 350.00 150.00 יח' השלמות איטום לפי סעיף 10.7 במפרט הטכני לאיטום 2.5.6.0050

7,000.00 3,500.00 קומפלט2.00 בדיקת הצפה לפי סעיף ,10.6 10.10 במפרט הטכני לאיטום 2.5.6.0060
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

382,500.00382,500.00382,500.00382,500.00 איטום פנימי במאגרי מים (סעיף 10 במפרט)איטום פנימי במאגרי מים (סעיף 10 במפרט)איטום פנימי במאגרי מים (סעיף 10 במפרט)איטום פנימי במאגרי מים (סעיף 10 במפרט) 5.65.65.65.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפת חדרים טכניים וחדרי שירותים (סעיף 11 במפרט) 5.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,000.00 20.00 100.00 מ"ר הכנת השטח לפי סעיף 11.2 במפרט הטכני לאיטום 2.5.7.0010

10,000.00 100.00 100.00 מ"ר איטום לפי סעיפים ,11.3 11.4 במפרט הטכני לאיטום 2.5.7.0020

1,000.00 10.00 100.00 מ"ר נייר טול לפי סעיף 11.5 במפרט הטכני לאיטום 2.5.7.0030

13,000.0013,000.0013,000.0013,000.00 איטום רצפת חדרים טכניים וחדרי שירותים (סעיף 1איטום רצפת חדרים טכניים וחדרי שירותים (סעיף 1איטום רצפת חדרים טכניים וחדרי שירותים (סעיף 1איטום רצפת חדרים טכניים וחדרי שירותים (סעיף 1 5.75.75.75.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות חדרי שירותים (סעיף 12 במפרט) 5.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,600.00 70.00 80.00 מ"ר איטום קירות בטון או בלוק לפי סעיף 12.1 במפרט הטכני לאיטום 2.5.8.0010

7,200.00 90.00 80.00 מ"ר איטום קירות גבס לפי סעיף 12.2 במפרט הטכני לאיטום 2.5.8.0020

12,800.0012,800.0012,800.0012,800.00 איטום קירות חדרי שירותים (סעיף 12 במפרט)איטום קירות חדרי שירותים (סעיף 12 במפרט)איטום קירות חדרי שירותים (סעיף 12 במפרט)איטום קירות חדרי שירותים (סעיף 12 במפרט) 5.85.85.85.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,917,300.005,917,300.005,917,300.005,917,300.00 עבודות האיטוםעבודות האיטוםעבודות האיטוםעבודות האיטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

מסגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,300.00 4,300.00 1.00 יח' דלת אש במידות 125/210 ס"מ מטיפוס מ1A שברשימת המסגרות. 2.6.1.0020

12,000.00 4,000.00 3.00 יח' דלת אש במידות 115/210 ס"מ מטיפוס מ2A שברשימת המסגרות. 2.6.1.0070

3,500.00 3,500.00 1.00 יח' דלת אש במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ23 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0350

31,500.00 3,500.00 9.00 יח' דלת אש במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ23A שברשימת המסגרות. 2.6.1.0360

3,500.00 3,500.00 1.00 יח' דלת אש במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ23C שברשימת המסגרות. 2.6.1.0370

3,500.00 3,500.00 1.00 יח' דלת אש במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ23D שברשימת המסגרות. 2.6.1.0380

3,500.00 3,500.00 1.00 יח' דלת אש במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ23E שברשימת המסגרות. 2.6.1.0390
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
59,800.00 4,600.00 13.00 יח' דלת אש במידות 140/240 ס"מ מטיפוס מ30 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0450

26,000.00 5,200.00 5.00 יח' דלת אש במידות 140/240 ס"מ מטיפוס מ30A שברשימת המסגרות. 2.6.1.0460

16,000.00 4,000.00 4.00 יח' דלת אש במידות 100/240 ס"מ מטיפוס מ31 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0470

8,000.00 4,000.00 2.00 יח' דלת אש במידות 100/240 ס"מ מטיפוס מ31A שברשימת המסגרות. 2.6.1.0480

9,600.00 4,800.00 2.00 יח' דלת אש במידות 150/210 ס"מ מטיפוס מ32 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0490

30,000.00 30,000.00 1.00 יח' תריס גלילה במידות 314/450 ס"מ מטיפוס מ33 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0500

70,000.00 35,000.00 2.00 יח' תריס גלילה במידות 400/450 ס"מ מטיפוס מ34 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0510

80,000.00 80,000.00 1.00 יח' תריס גלילה במידות 800/500 ס"מ מטיפוס מ35 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0520

40,000.00 40,000.00 1.00 יח' תריס גלילה במידות 450/450 ס"מ מטיפוס מ36 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0530

4,800.00 4,800.00 1.00 יח' דלת אש במידות 140/210 ס"מ מטיפוס מ37 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0540

2,700.00 2,700.00 1.00 יח' תריס רפפות קבוע במידות 250/180 ס"מ מטיפוס מ38 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0550

2,550.00 2,550.00 1.00 יח' תריס רפפות קבוע במידות 250/150 ס"מ מטיפוס מ39 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0560

3,600.00 1,800.00 2.00 יח' תריס רפפות קבוע במידות 200/150 ס"מ מטיפוס מ40 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0570

6,000.00 6,000.00 1.00 יח' דלת אש במידות 200/240 ס"מ מטיפוס מ41 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0580

3,300.00 1,650.00 2.00 יח' חלון פח במידות 80/60 ס"מ מטיפוס מ42 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0591

3,600.00 1,800.00 2.00 יח' חלון פח במידות 80/80 ס"מ מטיפוס מ42A שברשימת המסגרות. 2.6.1.0600

3,400.00 1,700.00 2.00 יח' סולם מטיפוס מ43 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0610

3,600.00 1,800.00 2.00 יח' סולם מטיפוס מ43A שברשימת המסגרות. 2.6.1.0620

6,000.00 3,000.00 2.00 יח' סבכה לתעלת ניקוז במידות 600/40 ס"מ מטיפוס מ44 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0630
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
90,000.00 45,000.00 2.00 יח' תריס גלילה במידות 500/450 ס"מ מטיפוס מ45 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0640

3,000.00 3,000.00 1.00 יח' תריס רפפה קבוע במידות 202/100 ס"מ מטיפוס מ46 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0645

32,000.00 8,000.00 4.00 יח' דלת אש במידות 230/210 ס"מ מטיפוס מ47 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0650

3,500.00 3,500.00 1.00 יח' תריס רפפה קבוע במידות 260/100 ס"מ מטיפוס מ48 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0655

2,000.00 2,000.00 1.00 יח' תריס רפפה קבוע במידות 135/100 ס"מ מטיפוס מ49 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0657

1,300.00 1,300.00 1.00 יח' תריס רפפה קבוע במידות 52/100 ס"מ מטיפוס מ50 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0658

35,000.00 35,000.00 קומפלט1.00 רפפות קבועות+פתיחת ציר מטיפוס מ53 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0680

40,000.00 40,000.00 קומפלט1.00 רפפות קבועות+פתיחת ציר מטיפוס מ54 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0690

10,000.00 10,000.00 1.00 יח' דלת רפפה במידות 499/200 ס"מ מטיפוס מ55 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0700

35,000.00 35,000.00 1.00 יח' רפפות קבועות מטיפוס מ56 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0710

35,000.00 35,000.00 1.00 יח' רפפות קבועות+פתיחת ציר מטיפוס מ57 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0720

20,000.00 10,000.00 2.00 יח' רשת דריכה במידות 420/480 ס"מ מטיפוס מ59 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0725

3,200.00 3,200.00 1.00 יח' תריס רפפה קבוע במידות 225/100 ס"מ מטיפוס מ61 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0726

9,000.00 4,500.00 2.00 יח' מכסה במידות 338/318 ס"מ מטיפוס מ62 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0780

1,720.00 1,720.00 1.00 יח' דלת פח במידות 120/200 ס"מ מטיפוס מ102 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0781

4,800.00 4,800.00 1.00 יח' תריס רפפות קבוע במידות 380/200 ס"מ מטיפוס מ63 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0790

4,200.00 4,200.00 1.00 יח' דלת אש במידות 120/210 ס"מ מטיפוס מ64 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0800

22,400.00 2,800.00 8.00 יח' תריס רפפה במידות 200/150 ס"מ מטיפוס מ66 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0805

8,400.00 2,100.00 4.00 יח' סבכת ניקוז במידות 300/30 ס"מ מטיפוס מ67 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0806



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/201946

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,250.00 170.00 25.00 מ"א צינור מגן בחדר אשפה מטיפוס מ68 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0807

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' סבכת ניקוז במידות 335/30 ס"מ מטיפוס מ70 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0808

1,350.00 1,350.00 1.00 יח' דלת פח במידות 115/200 ס"מ מטיפוס מ100 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0840

1,250.00 1,250.00 1.00 יח' דלת פח במידות 60/200 ס"מ מטיפוס מ108 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0930

6,400.00 1,600.00 4.00 יח' דלת פח במידות 100/200 ס"מ מטיפוס מ114 שברשימת המסגרות. 2.6.1.0990

17,500.00 3,500.00 5.00 יח' דלת נירוסטה במידות 100/200 ס"מ מטיפוס מ114A שברשימת המסגרות. 2.6.1.1000

11,600.00 5,800.00 2.00 יח' דלת נירוסטה במידות 470/200 ס"מ מטיפוס מ120 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1060

4,950.00 4,950.00 1.00 יח' דלת נירוסטה במידות 300/200 ס"מ מטיפוס מ121 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1070

4,250.00 4,250.00 1.00 יח' דלת נירוסטה במידות 200/200 ס"מ מטיפוס מ122 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1080

4,600.00 4,600.00 1.00 יח' דלת נירוסטה במידות 241/200 ס"מ מטיפוס מ124 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1090

4,900.00 4,900.00 1.00 יח' דלת נירוסטה במידות 286/200 ס"מ מטיפוס מ125 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1100

4,950.00 4,950.00 1.00 יח' דלת נירוסטה במידות 292/200 ס"מ מטיפוס מ126 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1110

5,050.00 5,050.00 1.00 יח' דלת נירוסטה במידות 321/200 ס"מ מטיפוס מ127 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1120

9,200.00 4,600.00 2.00 יח' דלת נירוסטה במידות 250/200 ס"מ מטיפוס מ130 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1125

32,900.00 4,700.00 7.00 יח' ארון שירות מנירוסטה במידות 115/40/210 ס"מ מטיפוס מ128 שברשימת 
המסגרות.

2.6.1.1130

11,550.00 3,850.00 3.00 יח' דלת מנירוסטה במידות 125/200 ס"מ מטיפוס מ129 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1140

9,800.00 4,900.00 2.00 יח' דלת נירוסטה במידות 265/200 ס"מ מטיפוס מ130 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1150

4,250.00 4,250.00 1.00 יח' דלת נירוסטה במידות 200/200 ס"מ מטיפוס מ131 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1160

1,600.00 1,600.00 1.00 יח' דלת רפפה במידות 100/200 ס"מ מטיפוס מ142 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1240
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,700.00 1,700.00 1.00 יח' דלת רפפה במידות 110/200 ס"מ מטיפוס מ143 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1250

450.00 300.00 1.50 מ"א מאחז יד מטיפוס מ167 שברשימת המסגרות. 2.6.1.1420

40,000.00 40.00 1,000.00 מ"א סגירה דקורטיבית של החלק העליון של קיר התשתיות לאורך הפרדה 
מפלסית, לפי פרט אדריכל, במידות משתנות.

2.6.1.1430

986,270.00986,270.00986,270.00986,270.00 מסגרותמסגרותמסגרותמסגרות 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,400.00 2,200.00 2.00 יח' דלת במידות 70/210 ס"מ מטיפוס נ2 שברשימת הנגרות. 2.6.2.0020

2,900.00 2,900.00 1.00 יח' דלת עץ במידות 100/210 ס"מ מטיפוס נ11 שברשימת הנגרות. 2.6.2.0100

7,300.007,300.007,300.007,300.00 נגרותנגרותנגרותנגרות 6.26.26.26.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

993,570.00993,570.00993,570.00993,570.00 נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

עבודות טיח 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
80,000.00 80.00 1,000.00 מ"ר טיח פנים, סרגל בשני כיוונים בקירות ובתקרות 2.9.1.0010

80,000.0080,000.0080,000.0080,000.00 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9.19.19.19.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

80,000.0080,000.0080,000.0080,000.00 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
משרדים

25,760.00 230.00 112.00 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן במשרדים, במידות שונות מסוג נגד החלקה 
,R11 במחיר יסוד של 80 ש"ח/מ"ר.

2.10.1.0010

3,800.00 40.00 95.00 מ"א שיפולי גרניט פורצלן מסוג הריצוף, בגובה 7 ס"מ. 2.10.1.0020

חדרים טכניים
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,680.00 230.00 16.00 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן בחדרים טכניים, במידות שונות בחדרי 

מערכות במחיר יסוד של 80 ש"ח/מ"ר
2.10.1.0025

640.00 40.00 16.00 מ"א שיפולי גרניט פורצלן מסוג הריצוף, בגובה 7 ס"מ. 2.10.1.0030

חדרי שירותים

1,150.00 230.00 5.00 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן בשירותים במידות שונות, מסוג נגד החלקה 
,R11 במחיר יסוד של 80 ש"ח/מ"ר.

2.10.1.0040

5,720.00 220.00 26.00 מ"ר חיפוי קירות באריחי גרניטפורצלן בשירותים במידות שונות, במחיר יסוד 
של 80 ש"ח/מ"ר.

2.10.1.0050

40,750.0040,750.0040,750.0040,750.00 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10.110.110.110.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

40,750.0040,750.0040,750.0040,750.00 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

עבודות צביעה 11.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל הצביעה בשלוש שכבות לפחות ועד קבלת גוון אחיד וכיסוי 

מלא. הגוונים לפי בחירת האדריכל.

1,100,000.00 22.00 50,000.00 מ"ר סופרקריל או שו"ע על קירות ותקרות מטוייחים ו/או בטון ו/או מחיצות 
גבס.

2.11.1.0010

186,920.00 40.00 4,673.00 מ"ר צביעת קירות עם גרפיקה, ע"י SIKA GRAD 680 או שו"ע על קירות 
לרבות הכנת גלופות

2.11.1.0030

100,800.00 14.00 7,200.00 מ"ר R-10 תוספת מחיר לרצפת בטון מוחלק עבור אימפרגנציה בדרגת חספוס 2.11.1.0120

1,387,720.001,387,720.001,387,720.001,387,720.00 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11.111.111.111.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,387,720.001,387,720.001,387,720.001,387,720.00 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11111111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

מסגרות חרש 19.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,400.00 15,700.00 2.00 טון מכלול קונסט' פלדה מגולוונות וצבועה לחיבור אלמנטי בטון שונים 2.19.5.0010

31,400.00 15,700.00 2.00 טון קונסטרוקצית פלדה מגלוונת וצבועה בצבע יסוד מפחים ופרופילים שונים 
כולל פירוקה במידת הצורך

2.19.5.2085

716,000.00 17,900.00 40.00 טון קונסטרוקצית פלדה מגולוונת וצבועה לעמידות באש למשך 120 דקות 
ועיגונה לתקרת בטון הכוללת מסבכי פלדה לתליית תאורה בפורטלים.

2.19.5.2086
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

778,800.00778,800.00778,800.00778,800.00 מסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרש 19.519.519.519.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

778,800.00778,800.00778,800.00778,800.00 מבני פלדהמבני פלדהמבני פלדהמבני פלדה 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)  22 פרק:

רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) 22.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,640.00 220.00 112.00 מ"ר תקרה מונמכת פריקה במשרדים, בלתי דליקה (מסוג 644 או ד.ס. לפי ת"י 

755) כגון מתכת או פיירבורד או שו"ע, לפי בחירת האדריכל.
2.22.1.0010

5,250.00 250.00 21.00 מ"ר  L+Z תקרה במבואות מ-2 לוחות פיירבורד 25 מ"מ + פרופיל
וקונסטרוקציה עמידת אש, לרבות צבע ע"פ בחירת האדריכל.

2.22.1.0020

3,600.00 200.00 18.00 מ"ר סינר גבס מעל מחיצות אלומיניום, לרבות קונסטרוקצית פלדה לעיגון 
מחיצות אלומיניום, החיזוק והחיבור.

2.22.1.0030

600.00 200.00 3.00 מ"ר תקרת מגשי פח ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.8 מ"מ אטומים וצבועים בתנור 
בגוון לבחירת האדריכל, בחדרי שירותים, לרבות פרופילי הגמר, כולל 

קונסטרוקציה החיזוק והחיבור.

2.22.1.0040

34,090.0034,090.0034,090.0034,090.00 רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) 22.122.122.122.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

34,090.0034,090.0034,090.0034,090.00 רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)  22222222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

דחסנית 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
70,000.00 70,000.00 קומפלט1.00 דחסנית 22 מ"ק עם מהפך ציידי, במידות: אורך 6300 ס"מ, רוחב (ללא 

מפהך) 2590 ס"מ, גובה 2550 ס"מ, דגם אלון או שו"ע, כולל מהפך, הובלה
והתקנה. הדחסנית מותאמת למערכות פינוי של עיריית ירושלים.

2.42.1.0010

70,000.0070,000.0070,000.0070,000.00 דחסניתדחסניתדחסניתדחסנית 42.142.142.142.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

70,000.0070,000.0070,000.0070,000.00 ריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחוב 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות הכנה 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 1,500.00 20.00 מ"ק פירוק קמרון קיים (כולל פירוק זהיר של תימוך מקדים וקשתות, פירוק 

קירות מבטון, ניסור, פינוי החומר הדרוש להשלמת העבודה)
2.51.1.0010

266,000.00 200.00 1,330.00 מ"ק פירוק מנהרות גישה קיימות (כולל פירוק זהיר של תימוך מקדים וקשתות, 
פירוק קירות בטון, פינוי החומר וכל הדרוש להשלמת העבודה)

2.51.1.9000

42,000.00 175.00 240.00 מ"ק פירוק והריסת אלמנטים מבטון מזוין ופינויים 2.51.1.9010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

338,000.00338,000.00338,000.00338,000.00 עבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנה 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות עפר - שטח

39,900.00 6.00 6,650.00 מ"ר הידוק קרקע יסוד מקורית. 2.51.2.0005

4,800.00 100.00 48.00 מ"ק מילוי חול במפרדה (מרוצפת) 2.51.2.0006

עבודות עפר למבנים

1,320,000.00 60.00 22,000.00 מ"ק חפירה וחציבה למבנים 2.51.2.0011

22,830.00 6.00 3,805.00 מ"ר הכנת תחתית החפירה למבני גשרים וקירות תמך והידוק 2.51.2.0210

1,071,750.00 50.00 21,435.00 מ"ק מילוי מנהרות גישה באמצעות מילוי מובא למבנים חומר א' והידוקו 2.51.2.0211

190,250.00 50.00 3,805.00 מ"ק מילוי מנהרות גישה באמצעות מילוי מובא למבנים חומר א' והידוקו 
לצורך שלבי ביצוע

2.51.2.0212

30,000.00 6,000.00 5.00 י"ע ביצוע קידוחי ווגון דריל בקוטר 3'' ועומק 5 מ' כולל מילוי בדייס 2.51.2.1000

2,679,530.002,679,530.002,679,530.002,679,530.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
365,750.00 110.00 3,325.00 מ"ק מצע סוג א'. 2.51.3.0010

365,750.00365,750.00365,750.00365,750.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבת אספלטיות במיסעות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
193,800.00 34.00 5,700.00 מ"ר תא''צ 25 בעובי 6 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 

PG68-10
2.51.4.0120

239,400.00 36.00 6,650.00 מ"ר תא''צ 25 בעובי 6 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  
PG70-10

2.51.4.0130

222,300.00 39.00 5,700.00 מ"ר תא''צ 25 בעובי 7 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 
PG68-10

2.51.4.0160
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
182,400.00 32.00 5,700.00 מ"ר תא''צ 19 בעובי 5 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  

PG68-10
2.51.4.0340

219,450.00 33.00 6,650.00 מ"ר תא''צ 19 בעובי 5 ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  
PG70-10

2.51.4.0350

199,500.00 35.00 5,700.00 מ"ר PG70-10 תא''צ 19 בעובי 4  ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן 2.51.4.0430

40,375.00 1.70 23,750.00 מ"ר ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 1.2-0.8 ק''ג/מ''ר. 2.51.4.1460

14,820.00 1.20 12,350.00 מ"ר ריסוס ציפוי יסוד בכמות של 1.2-0.8 ק''ג/מ''ר. 2.51.4.1480

1,312,045.001,312,045.001,312,045.001,312,045.00 שכבת אספלטיות במיסעותשכבת אספלטיות במיסעותשכבת אספלטיות במיסעותשכבת אספלטיות במיסעות 51.451.451.451.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,974.00 78.00 333.00 מ"א אבן-שפה 17/25 ס''מ  בגוון אפור 2.51.6.0010

26,307.00 79.00 333.00 מ"א אבן אי- תנועה 23/23  ס''מ בגוון אפור 2.51.6.0120

29,640.00 78.00 380.00 מ"ר אבן משתלבת מלבנית 10/20/6 ס''מ בגוון אפור או צבעוני 2.51.6.0450

81,921.0081,921.0081,921.0081,921.00 עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגותעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגותעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגותעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 51.651.651.651.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות שילוט, תמרור וסימון 51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שילוט

42,880.00 640.00 67.00 מ"ר שלטים/תמרורים צידיים חדשים  מטיפוסים שונים, בשטח עד 4.0 מ"ר 
מחומר מחזיר אור מדרגה 2 (לא כולל עמודים)

2.51.8.0010

5,840.00 730.00 8.00 מ"ר מכלול שלט עילי עם חומר מחזיר אור דרגה 3 (המסגרת נמדדת בנפרד). 2.51.8.0020

3,819.00 57.00 67.00 מ"ר תוספת למחיר שלט/תמרור צידיים עבור יישום חומר מחזיר אור מדרגה 3 
במקום חומר מדרגה 2

2.51.8.0030

3,819.00 57.00 67.00 מ"א עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר ",3 לרבות ביסוס העמוד וחיבורו 
למסגרת השלט או לוחית התמרור

2.51.8.0040

עבודות סימון כבישים

34,200.00 20.00 1,710.00 מ"א קו ניתוב ברוחב 10 ס"מ מחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב 
במרקם "חלק"

2.51.8.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,988.00 126.00 238.00 מ"ר צביעת שטחים בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב 

("קוביות", קווי- עצירה, איי תנועה, פסים למעבר חציה וחיצים) במרקם 
חלק

2.51.8.0060

10,896.50 3.70 2,945.00 מ"א צביעת אבני שפה בצבע בגוונים שונים 2.51.8.0070

אביזרי בטיחות להתקנה קבועה

38,475.00 27.00 1,425.00 יח' סמן מחזיר-אור דו-צדדי ממתכת מותקן בנעיצה ובהדבקה 2.51.8.0080

169,917.50169,917.50169,917.50169,917.50 עבודות שילוט, תמרור וסימוןעבודות שילוט, תמרור וסימוןעבודות שילוט, תמרור וסימוןעבודות שילוט, תמרור וסימון 51.851.851.851.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מעקה בטיחות בטון 51.36 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,975.00 325.00 43.00 מ"א מעקה בטון מטיפוס STEP - חתך טיפוסי 2.51.36.0140

13,975.0013,975.0013,975.0013,975.00 מעקה בטיחות בטוןמעקה בטיחות בטוןמעקה בטיחות בטוןמעקה בטיחות בטון 51.3651.3651.3651.36 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

התקני קצה וסופגי אנרגיה 51.37 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
93,200.00 46,600.00 2.00 יח' סופג אנרגיה ברמת תפקוד TL2 לרבות תשתית אספלטית 2.51.37.0105

93,200.0093,200.0093,200.0093,200.00 התקני קצה וסופגי אנרגיההתקני קצה וסופגי אנרגיההתקני קצה וסופגי אנרגיההתקני קצה וסופגי אנרגיה 51.3751.3751.3751.37 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,054,338.505,054,338.505,054,338.505,054,338.50 עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות מנהור 54 פרק:

עבודות מנהור 54.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
57,750.00 1,155.00 50.00 מ"ק דייס למילוי חללים מעבר לפעמיים הכמות התאורטית המחושבת (לצורך 

ביצוע ברגי סלע)
2.54.1.0020

1,300.00 26.00 50.00 מ"ר בד גאוטכני עבור ביצוע שרוול למניע בריחת דייס בזמן מילוי חללים  
(לצורך ביצוע ברגי סלע)

2.54.1.0025

6,300.00 630.00 10.00 מ"ק מילוי חללים קארסטיים נמוכים ממפלס העבודה באמצעות בטון שאוב 
ב-30

2.54.1.0062

12,600.00 1,260.00 10.00 מ"ק מילוי חללים קארסטיים בצדדים לרבות פיגום ותבנית, באמצעות בטון 
שאוב ב-30

2.54.1.0063

602,000.00 200.00 3,010.00 מ"א ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר  25 מ"מ (מסוג SN של חברת Dywidag או
שו"ע מאושר) מגולוון בקוטר קידוח 5" באורך עד 15 מ'  (לרבות מחברים, 

אביזרי עיגון, פלטה, הברגה וכדו')

2.54.1.8511
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

679,950.00679,950.00679,950.00679,950.00 עבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהור 54.154.154.154.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

679,950.00679,950.00679,950.00679,950.00 עבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהור 54545454 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות משלימות בגשרים 69 פרק:

תפרי גשרים 69.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 150.00 40.00 מ"א תפר התפשטות בתקרות מסוג ,FastWrapFloor כדוגמת LPF-100 של 

חברת Wabo או שוו"ע מאושר לרבות סגירה תחתונה מפח וסתימה באטם 
מסוג סיקה או שו"ע בהתאם לפרטים בתכניות

2.69.2.0040

6,000.006,000.006,000.006,000.00 תפרי גשריםתפרי גשריםתפרי גשריםתפרי גשרים 69.269.269.269.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

6,000.006,000.006,000.006,000.00 עבודות משלימות בגשריםעבודות משלימות בגשריםעבודות משלימות בגשריםעבודות משלימות בגשרים 69696969 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

הנדסה אזרחית מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטליםהנדסה אזרחית מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטליםהנדסה אזרחית מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטליםהנדסה אזרחית מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים43,107,283.5043,107,283.5043,107,283.5043,107,283.50 2222 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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m

תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחירי מחיצות וקירות מבלוקי בטון כוללים גם חגורות אנכיות 

ואופקיות, שטרבות, קידוח קוצים וברזל הזיון.

53,125.00 125.00 425.00 מ"ר מחיצות מבלוקי בטון בעובי 10 ס"מ. 3.4.1.0010

6,845.00 185.00 37.00 מ"ר קירות מבלוקי בטון בעובי 15 ס"מ. 3.4.1.0020

2,420.00 220.00 11.00 מ"ר הגבהות בטון בארונות, לרבות גמר מוחלק של פני הבטון בחלקים 
האופקיים והאנכיים.

3.4.1.0030

62,390.0062,390.0062,390.0062,390.00 בניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטון 4.14.14.14.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

62,390.0062,390.0062,390.0062,390.00 עבודות בניהעבודות בניהעבודות בניהעבודות בניה 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

מסגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 4,500.00 1.00 יח' דלת אש + צוהר במידות 125/210 ס"מ מטיפוס מ1 שברשימת המסגרות. 3.6.1.0020

4,500.00 4,500.00 1.00 יח' דלת אש + צוהר במידות 125/210 ס"מ מטיפוס מD1 שברשימת המסגרות. 3.6.1.0030

8,400.00 4,200.00 2.00 יח' דלת אש + צוהר במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ7 שברשימת המסגרות. 3.6.1.0040

8,000.00 4,000.00 2.00 יח' דלת אש במידות 115/210 ס"מ מטיפוס מ2 שברשימת המסגרות. 3.6.1.0060

6,500.00 6,500.00 1.00 יח' דלת אש דו כנפית במידות 170/210 ס"מ מטיפוס מ27 שברשימת המסגרות. 3.6.1.0070

28,000.00 3,500.00 8.00 יח' דלת אש במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ23 שברשימת המסגרות. 3.6.1.0350

3,500.00 3,500.00 1.00 יח' דלת אש במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ23F שברשימת המסגרות. 3.6.1.0400

4,500.00 4,500.00 1.00 יח' דלת אש במידות 125/210 ס"מ מטיפוס מ24 שברשימת המסגרות. 3.6.1.0401

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' דלת פח במידות 115/200 ס"מ מטיפוס מ100 שברשימת המסגרות. 3.6.1.0405

1,300.00 1,300.00 1.00 יח' דלת פח במידות 60/200 ס"מ מטיפוס מ108 שברשימת המסגרות. 3.6.1.0890

1,400.00 1,400.00 1.00 יח' דלת פח במידות 90/200 ס"מ מטיפוס מ105 שברשימת המסגרות. 3.6.1.0900
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,200.00 3,200.00 1.00 יח' דלת פח במידות 160/200 ס"מ מטיפוס מ113 שברשימת המסגרות. 3.6.1.0910

1,600.00 1,600.00 1.00 יח' דלת פח במידות 100/200 ס"מ מטיפוס מ114 שברשימת המסגרות. 3.6.1.0920

77,900.0077,900.0077,900.0077,900.00 מסגרותמסגרותמסגרותמסגרות 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,200.00 2,200.00 6.00 יח' דלת במידות 70/210 ס"מ מטיפוס נ2 שברשימת הנגרות. 3.6.2.0020

16,200.00 2,700.00 6.00 יח' דלת עץ במידות 90/210 ס"מ מטיפוס נ14 שברשימת הנגרות. 3.6.2.0130

29,400.0029,400.0029,400.0029,400.00 נגרותנגרותנגרותנגרות 6.26.26.26.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

107,300.00107,300.00107,300.00107,300.00 נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

עבודות טיח 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
176,400.00 80.00 2,205.00 מ"ר טיח פנים, סרגל בשני כיוונים בקירות ובתקרות 3.9.1.0010

176,400.00176,400.00176,400.00176,400.00 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9.19.19.19.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

176,400.00176,400.00176,400.00176,400.00 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מבואות

183,750.00 350.00 525.00 מ"ר  R11, ריצוף בלוחות גרניט במבואות, במידות שונות מסוג נגד החלקה
במחיר יסוד של 150 ש"ח/מ"ר.

3.10.1.0010

147,000.00 350.00 420.00 מ"ר חיפוי קירות במבואות בלוחות גרניט במידות שונות, במחיר יסוד של 150 
ש"ח/מ"ר, בשילוב פסי אלומיניום.

3.10.1.0020

חדרי שירותים

11,200.00 350.00 32.00 מ"א ריצוף בלוחות גרניט בשירותים, במידות שונות בחדרי שירותים במחיר 
יסוד של 150 ש"ח/מ"ר

3.10.1.0030
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,000.00 220.00 100.00 מ"ר חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן בשירותים, במידות שונות, במחיר יסוד

של 80 ש"ח/מ"ר
3.10.1.0040

חנויות

84,700.00 350.00 242.00 מ"ר  R11, ריצוף בלוחות גרניט בחנויות, במידות שונות מסוג נגד החלקה
במחיר יסוד של 150 ש"ח/מ"ר.

3.10.1.0050

13,230.00 70.00 189.00 מ"א שיפולי גרניט פורצלן מסוג הריצוף, בגובה 7 ס"מ. 3.10.1.0060

חדרים טכניים

67,620.00 230.00 294.00 מ"א ריצוף באריחי גרניט פורצלן בחדרים טכניים, במידות שונות בחדרי 
שירותים במחיר יסוד של 80 ש"ח/מ"ר

3.10.1.0070

11,960.00 40.00 299.00 מ"א שיפולי גרניט פורצלן מסוג הריצוף, בגובה 7 ס"מ. 3.10.1.0080

נגישות

2,100.00 20.00 105.00 יח' מסמרות מישושיות מפלב"ם טרפזיות ולפי תקן נגישות בסידור לפי תקן 
נגישות. תוצרת יעד נגיש או שו"ע, כולל הדבקה קשיחה לקדחים לפי 

הנחיות היצרן, לרבות אישור יועץ הנגישות ומכון התקנים.

3.10.1.0090

26,500.00 500.00 53.00 מ"א פס מוביל מפלב"ם מפולימר צבעוני, כולל קידוח והדבקה לפי הוראת 
היצרן, לפי אישור יועץ הנגישות ומכון התקנים.

3.10.1.0100

570,060.00570,060.00570,060.00570,060.00 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10.110.110.110.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

570,060.00570,060.00570,060.00570,060.00 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

עבודות צביעה 11.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל הצביעה בשלוש שכבות לפחות ועד קבלת גוון אחיד וכיסוי 

מלא. הגוונים לפי בחירת האדריכל.

48,510.00 22.00 2,205.00 מ"ר צבע "סופקריל" או שו"ע על גבי קירות ותקרות מטויחים ו/או מבטון ו/או 
מחיצות גבס.

3.11.1.0010

48,510.0048,510.0048,510.0048,510.00 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11.111.111.111.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

48,510.0048,510.0048,510.0048,510.00 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11111111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)  22 פרק:

רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) 22.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,200.00 200.00 16.00 מ"ר תקרת תותב מגשי פח אטומים וצבועים בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל, 

ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.8 מ"מ, לרבות פרופילי הגמר וכולל קונסטרוקצית
החיזוק והחיבור.

3.22.1.0010

51,920.00 220.00 236.00 מ"ר תקרה פריקה בחנויות, בלתי דליקה, מסוג 644 או הס לפי ת"י 755) כגון 
מתכת או פיירבורד או שו"ע, לפי בחירת האדריכל.

3.22.1.0020

131,250.00 250.00 525.00 מ"ר  L+Z בעובי 25 מ"מ + פרופיל FIREBOARD תקרה מ-2 שכבות
וקונסטרוקציה עמידת אש, לרבות צבע ע"פ בחירת האדריכל.

3.22.1.0030

2,200.00 200.00 11.00 יח' פתחי שירות מסוג KNAUF במידות 80/80 ס"מ. 3.22.1.0040

188,570.00188,570.00188,570.00188,570.00 רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) 22.122.122.122.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

188,570.00188,570.00188,570.00188,570.00 רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)  22222222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,153,230.001,153,230.001,153,230.001,153,230.00 הנדסה אזרחית מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגלהנדסה אזרחית מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגלהנדסה אזרחית מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגלהנדסה אזרחית מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל 3333 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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m

A, G תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר - פירי מעליות ולולאת רכב 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,570.00 551.00 70.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 4.2.1.0010

57,420.00 957.00 60.00 מ"ק יציקת מדרכות, הגבהות ואבני שפה מבטון ב-30 4.2.1.0011

65,520.00 1,008.00 65.00 מ"ק בטון מותז כנגד כלונסאות וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי 
התיאורטי המסומן בתוכניות מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון, לא

ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאות) לרבות קידוח ועיגון הקוצים 
לכלונסאות.

4.2.1.0102

1,141,140.00 988.00 1,155.00 מ"ק מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-40 בעוביים כלשהם (לרבות יסודות בודדים, 
יסודות עוברים,רפסודות ורצפה מונחת

4.2.1.0110

55,160.00 1,379.00 40.00 מ"ק קורות מבטון ב-40 בחתכים כלשהן 4.2.1.0250

842,985.00 1,441.00 585.00 מ"ק קמרון מבטון ב-40 במידות ובחתכים כלשהם. 4.2.1.0254

1,215,335.00 1,163.00 1,045.00 מ"ק תקרות מבטון ב-40 בעוביים כלשהן 4.2.1.0350

539,650.00 1,255.00 430.00 מ"ק (A רמפת כלי רכב בפיר) תקרת בטון משופעת ב-40 בעובי כלשהו 4.2.1.0351

3,010,400.00 1,420.00 2,120.00 מ"ק קירות מבטון ב-40 בעוביים כלשהם 4.2.1.0470

156,450.00 35.00 4,470.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 4.2.1.0780

319,130.00 329.00 970.00 מ"ק (C.L.S.M) בטון בעל חוזק מבוקר נמוך 4.2.1.0802

3,187,500.00 4,250.00 750.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק ,3 בכל 
500W-הקטרים והאורכים בחוזק פ

4.2.1.0830

180.00 18.00 10.00 מ"א מישקי התכווצות (מישקי דמה) וסתימת במישקים בחומר אלסטי מאושר 4.2.1.1040

171,360.00 1,008.00 170.00 מ"ק בטון מותז ב-40 על משטחים מיועדים לייצוב בעובי כלשהו כולל רשת 
אקספנדד

4.2.1.1230

41,160.00 20,580.00 2.00 טון תוספת סיבי פוליפרופילן להגנה נגד אש (2 ק"ג למ"ק) מסוג IGNIS או 
שו"ע

4.2.1.9001

183,645.00 1,749.00 105.00 מ"ק מדרגות מבטון ב-40 (כולל ביצוע משטחי ביניים, משטחים משופעים 
ומשולשים)

4.2.1.9045

270.00 27.00 10.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 12 מ"מ באורכים שונים 4.2.1.9340



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/201959

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

A, G תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
320.00 32.00 10.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 14 מ"מ באורכים שונים 4.2.1.9350

360.00 36.00 10.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 16 מ"מ באורכים שונים 4.2.1.9360

26,265.00 103.00 255.00 מ"א תפר התפשטות ברוחב 2 ס"מ בקירות, קמרון ותקרת הפורטל עם גמר 
אדריכלי לרבות פח פלדה מגלוון, אטמים, עצר מים מ-,PVC סתימה באטם

מסוג סיקה או שו"ע, צינור ,PVC ברזל מגולוון בקוטר ,25 לוחות קלקר 
ולבד בקצה הצינור, בהתאם לפרטים שבתוכניות.

4.2.1.9410

11,052,820.0011,052,820.0011,052,820.0011,052,820.00 עבודות בטון יצוק באתר - פירי מעליות ולולאת רכעבודות בטון יצוק באתר - פירי מעליות ולולאת רכעבודות בטון יצוק באתר - פירי מעליות ולולאת רכעבודות בטון יצוק באתר - פירי מעליות ולולאת רכ 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

11,052,820.0011,052,820.0011,052,820.0011,052,820.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחירי מחיצות וקירות מבלוקי בטון כוללים גם חגורות אנכיות 

ואופקיות, שטרבות, קידוח קוצים וברזל הזיון.

177,250.00 125.00 1,418.00 מ"ר מחיצות מבלוקי בטון בעובי 10 ס"מ. 4.4.1.0010

25,345.00 185.00 137.00 מ"ר קירות מבלוקי בטון בעובי 20 ס"מ. 4.4.1.0020

30,140.00 220.00 137.00 מ"ר הגבהות בטון בארונות, לרבות גמר מוחלק של פני הבטון בחלקים 
האופקיים והאנכיים.

4.4.1.0030

232,735.00232,735.00232,735.00232,735.00 בניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטוןבניה בבלוקי בטון 4.14.14.14.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

232,735.00232,735.00232,735.00232,735.00 עבודות בניהעבודות בניהעבודות בניהעבודות בניה 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות האיטום 5 פרק:

איטום רצפת פירי מעליות במגע עם קרקע (סעיף 2 במפרט) 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכת אוורור גז ראדון לפי סעיף 2.1 במפרט הטכני לאיטום כלולה 

בעבודות אינסטלציה

18,200.00 35.00 520.00 מ"ר תשתית בטון לפי סעיפים ,2.2 2.3 במפרט הטכני לאיטום 4.5.1.0010

33,800.00 65.00 520.00 מ"ר איטום לפי סעיפים 2.4 עד 2.7 במפרט הטכני לאיטום 4.5.1.0020

18,200.00 35.00 520.00 מ"ר בטון הגנה לפי סעיף 2.8 במפרט הטכני לאיטום 4.5.1.0030

70,200.0070,200.0070,200.0070,200.00 איטום רצפת פירי מעליות במגע עם קרקע (סעיף 2איטום רצפת פירי מעליות במגע עם קרקע (סעיף 2איטום רצפת פירי מעליות במגע עם קרקע (סעיף 2איטום רצפת פירי מעליות במגע עם קרקע (סעיף 2 5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות דיפון (סעיף 5 במפרט) 5.2 תת פרק:
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m

A, G תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
265,000.00 50.00 5,300.00 מ"ר הכנת השטח לפי סעיף 5.1 במפרט הטכני לאיטום 4.5.2.0010

50,000.00 50.00 1,000.00 מ"ר איטום קורת ראש לפי סעיף 5.2 במפרט הטכני לאיטום 4.5.2.0020

424,000.00 80.00 5,300.00 מ"ר איטום קירות לפי סעיפים ,5.3 5.4 במפרט הטכני לאיטום 4.5.2.0030

45,000.00 90.00 500.00 מ"א עצר מים לפי סעיף 5.5 במפרט הטכני לאיטום 4.5.2.0040

70,000.00 350.00 200.00 יח' השלמת איטום לפי סעיף 5.7 במפרט הטכני לאיטום 4.5.2.0050

854,000.00854,000.00854,000.00854,000.00 איטום קירות דיפון (סעיף 5 במפרט)איטום קירות דיפון (סעיף 5 במפרט)איטום קירות דיפון (סעיף 5 במפרט)איטום קירות דיפון (סעיף 5 במפרט) 5.25.25.25.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפת מבנה לולאות A (סעיף 3 במפרט) 5.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,000.00 100.00 400.00 מ"ר הכנת השטח+איטום לפי סעיפים ,3.3 ,3.2 ,3.1 במפרט הטכני לאיטום 4.5.3.0010

9,000.00 90.00 100.00 מ"א עצר מים לפי סעיף 3.4 במפרט הטכני לאיטום 4.5.3.0020

14,000.00 35.00 400.00 מ"ר בטון הגנה לפי סעיף 3.5 במפרט הטכני לאיטום 4.5.3.0030

63,000.0063,000.0063,000.0063,000.00 איטום רצפת מבנה לולאות A (סעיף 3 במפרט)איטום רצפת מבנה לולאות A (סעיף 3 במפרט)איטום רצפת מבנה לולאות A (סעיף 3 במפרט)איטום רצפת מבנה לולאות A (סעיף 3 במפרט) 5.35.35.35.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום מעל רצפת מבנה לולאות (סעיף 8 במפרט) 5.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
250,000.00 25.00 10,000.00 מ"ר הכנת השטח לפי סעיף 8.1 במפרט הטכני לאיטום 4.5.4.0010

24,000.00 20.00 1,200.00 מ"א רולקה לפי סעיף 8.2 במפרט הטכני לאיטום 4.5.4.0020

600,000.00 60.00 10,000.00 מ"ר איטום לפי סעיפים 8.3 עד 8.5 במפרט הטכני לאיטום 4.5.4.0030

874,000.00874,000.00874,000.00874,000.00 איטום מעל רצפת מבנה לולאות (סעיף 8 במפרט)איטום מעל רצפת מבנה לולאות (סעיף 8 במפרט)איטום מעל רצפת מבנה לולאות (סעיף 8 במפרט)איטום מעל רצפת מבנה לולאות (סעיף 8 במפרט) 5.45.45.45.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום גגות מעל פירים (סעיף 7 במפרט) 5.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,000.00 40.00 1,400.00 מ"ר בטון שיפועים + הכנת השטח לפי סעיפים ,7.3 ,7.1 במפרט הטכני לאיטום 4.5.5.0010

7,000.00 20.00 350.00 מ"א רולקות או קיטומים לפי סעיף 7.2 במפרט הטכני לאיטום 4.5.5.0020
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m

A, G תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
126,000.00 90.00 1,400.00 מ"ר איטום לפי סעיפים 7.4 עד 7.11 במפרט הטכני לאיטום 4.5.5.0030

בדיקת הצפה לפי סעיף 7.12 במפרט הטכני לאיטום כלולה במחיר יח' 
איטום

14,000.00 10.00 1,400.00 מ"ר בד גיאוטכני לפי סעיף 7.13 במפרט הטכני לאיטום 4.5.5.0040

49,000.00 35.00 1,400.00 מ"ר בטון הגנה לפי סעיף 7.14 במפרט הטכני לאיטום 4.5.5.0050

252,000.00252,000.00252,000.00252,000.00 איטום גגות מעל פירים (סעיף 7 במפרט)איטום גגות מעל פירים (סעיף 7 במפרט)איטום גגות מעל פירים (סעיף 7 במפרט)איטום גגות מעל פירים (סעיף 7 במפרט) 5.55.55.55.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות חיצוניים (סעיף 13 במפרט) 5.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 20.00 1,500.00 מ"ר הכנת השטח לפי סעיף 13.1 במפרט הטכני לאיטום. 4.5.6.0010

30,000.00 60.00 500.00 מ"ר שכבת החלקה לפי סעיף 13.2 במפרט הטכני לאיטום. 4.5.6.0020

140,000.00 70.00 2,000.00 מ"ר איטום לפי סעיפים ,13.3 13.6 במפרט הטכני לאיטום. 4.5.6.0030

200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00 איטום קירות חיצוניים (סעיף 13 במפרט)איטום קירות חיצוניים (סעיף 13 במפרט)איטום קירות חיצוניים (סעיף 13 במפרט)איטום קירות חיצוניים (סעיף 13 במפרט) 5.65.65.65.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,313,200.002,313,200.002,313,200.002,313,200.00 עבודות האיטוםעבודות האיטוםעבודות האיטוםעבודות האיטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

מסגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
313,900.00 4,300.00 73.00 יח' דלת אש במידות 125/210 ס"מ מטיפוס מ1 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0010

38,700.00 4,300.00 9.00 יח' דלת אש במידות 125/210 ס"מ מטיפוס מ1A שברשימת המסגרות. 4.6.1.0020

43,000.00 4,300.00 10.00 יח' דלת אש במידות 125/210 ס"מ מטיפוס מ1B שברשימת המסגרות. 4.6.1.0030

4,300.00 4,300.00 1.00 יח' דלת אש במידות 125/210 ס"מ מטיפוס מ1C שברשימת המסגרות. 4.6.1.0040

32,000.00 4,000.00 8.00 יח' דלת אש במידות 115/210 ס"מ מטיפוס מ2 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0060

4,000.00 4,000.00 1.00 יח' דלת אש במידות 115/210 ס"מ מטיפוס מ2C שברשימת המסגרות. 4.6.1.0090

116,000.00 4,000.00 29.00 יח' דלת אש במידות 115/210 ס"מ מטיפוס מ3 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0110
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A, G תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,000.00 4,000.00 10.00 יח' דלת אש במידות 115/210 ס"מ מטיפוס מ3A שברשימת המסגרות. 4.6.1.0120

3,800.00 3,800.00 1.00 יח' דלת הדף במידות 115/200 ס"מ מטיפוס מ4A שברשימת המסגרות. 4.6.1.0140

7,600.00 3,800.00 2.00 יח' דלת הדף במידות 115/200 ס"מ מטיפוס מ4 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0150

67,200.00 4,200.00 16.00 יח' דלת אש עם צוהר במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ7 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0160

13,200.00 3,300.00 4.00 יח' דלת פח במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ8 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0190

3,700.00 3,700.00 1.00 יח' דלת אש במידות 80/210 ס"מ מטיפוס מ11 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0220

3,100.00 3,100.00 1.00 יח' דלת אש במידות 80/180 ס"מ מטיפוס מ12 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0225

4,000.00 4,000.00 1.00 יח' דלת אש במידות 115/210 ס"מ מטיפוס מ13 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0227

3,400.00 3,400.00 1.00 יח' דלת הדף במידות 100/200 ס"מ מטיפוס מ22 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0340

42,000.00 3,500.00 12.00 יח' דלת אש במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ23 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0350

15,200.00 3,800.00 4.00 יח' דלת אש במידות 100/210 ס"מ מטיפוס מ23A שברשימת המסגרות. 4.6.1.0355

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' דלת אש במידות 55/200 ס"מ מטיפוס מ26 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0420

25,000.00 25,000.00 1.00 יח' תריס גלילה במידות 550/250 ס"מ מטיפוס מ29 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0440

2,100.00 2,100.00 1.00 יח' שלבי סולם+טבעת הגנה מטיפוס מ51 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0660

1,400.00 1,400.00 1.00 יח' מכסה במידות 120/120 ס"מ מטיפוס מ52 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0670

4,400.00 4,400.00 1.00 יח' תריס רפפה קבוע במידות 245/309 ס"מ מטיפוס מ58 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0675

4,800.00 4,800.00 1.00 יח' דלת רפפות דו כנפית+קבוע  במידות 100/210+324/150 ס"מ מטיפוס מ60 
שברשימת המסגרות.

4.6.1.0770

15,200.00 3,800.00 4.00 יח' דלת אש במידות 105/210 ס"מ מטיפוס מ65 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0810

15,200.00 3,800.00 4.00 יח' דלת אש במידות 105/210 ס"מ מטיפוס מ65A שברשימת המסגרות. 4.6.1.0820
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m
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,000.00 4,000.00 1.00 יח' סולם + טבעת הגנה מטיפוס מ69 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0830

18,000.00 3,000.00 6.00 יח' דלת פח במידות 270/200 ס"מ מטיפוס מ101 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0850

8,600.00 1,720.00 5.00 יח' דלת פח במידות 120/200 ס"מ מטיפוס מ102 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0860

10,500.00 1,750.00 6.00 יח' דלת פח במידות 175/200 ס"מ מטיפוס מ103 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0880

15,000.00 1,500.00 10.00 יח' דלת פח במידות 90/210 ס"מ מטיפוס מ104 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0890

71,400.00 1,400.00 51.00 יח' דלת פח במידות 90/200 ס"מ מטיפוס מ105 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0900

15,600.00 2,600.00 6.00 יח' דלת פח במידות 226/200 ס"מ מטיפוס מ106 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0910

33,000.00 3,000.00 11.00 יח' דלת פח במידות 290/210 ס"מ מטיפוס מ107 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0920

8,750.00 1,250.00 7.00 יח' דלת פח במידות 60/200 ס"מ מטיפוס מ108 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0930

14,000.00 1,400.00 10.00 יח' דלת פח במידות 90/200 ס"מ מטיפוס מ109 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0940

24,300.00 1,350.00 18.00 יח' דלת פח במידות 80/200 ס"מ מטיפוס מ110 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0950

11,000.00 2,200.00 5.00 יח' דלת פח במידות 160/210 ס"מ מטיפוס מ111 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0970

12,500.00 2,500.00 5.00 יח' דלת פח במידות 190/200 ס"מ מטיפוס מ112 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0980

41,600.00 1,600.00 26.00 יח' דלת פח במידות 100/200 ס"מ מטיפוס מ114 שברשימת המסגרות. 4.6.1.0990

9,900.00 3,300.00 3.00 יח' דלת פח במידות 311/200 ס"מ מטיפוס מ116 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1020

4,900.00 4,900.00 1.00 יח' דלת במידות 280/200 ס"מ מטיפוס מ132 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1170

19,000.00 950.00 20.00 יח' דלת במידות 40/200 ס"מ מטיפוס מ135 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1180

1,500.00 1,500.00 1.00 יח' דלת במידות 130/200 ס"מ מטיפוס מ136 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1190

1,550.00 1,550.00 1.00 יח' דלת במידות 140/200 ס"מ מטיפוס מ138 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1200
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m
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,100.00 2,100.00 1.00 יח' דלת במידות 190/200 ס"מ מטיפוס מ139 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1210

1,550.00 1,550.00 1.00 יח' דלת במידות 120/180 ס"מ מטיפוס מ140 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1220

4,000.00 4,000.00 1.00 יח' דלת במידות 395/200 ס"מ מטיפוס מ141 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1230

82,500.00 300.00 275.00 מ"א מאחז יד מטיפוס מ150 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1260

52,800.00 300.00 176.00 מ"א מאחז יד מטיפוס מ151 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1270

43,200.00 300.00 144.00 מ"א מאחז יד מטיפוס מ152 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1280

47,880.00 570.00 84.00 מ"א מעקה מטיפוס מ153 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1290

46,200.00 300.00 154.00 מ"א מאחז יד מטיפוס מ155 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1310

56,430.00 570.00 99.00 מ"א מעקה מטיפוס מ156 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1320

43,200.00 300.00 144.00 מ"א מאחז יד מטיפוס מ157 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1330

39,600.00 300.00 132.00 מ"א מאחז יד מטיפוס מ158 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1340

43,890.00 570.00 77.00 מ"א מעקה מטיפוס מ159 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1350

1,020.00 300.00 3.40 מ"א מאחז יד מטיפוס מ162 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1380

50,400.00 300.00 168.00 מ"א מאחז יד מטיפוס מ166 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1410

1,080.00 300.00 3.60 מ"א מאחז יד מטיפוס מ169 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1430

2,280.00 570.00 4.00 מ"א מעקה מטיפוס מ170 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1440

420.00 300.00 1.40 מ"א מאחז יד מטיפוס מ171 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1450

780.00 300.00 2.60 מ"א מאחז יד מטיפוס מ173 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1460

1,710.00 570.00 3.00 מ"א מעקה מטיפוס מ174 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1470
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m

A, G תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,995.00 570.00 3.50 מ"א מאחז יד מטיפוס מ175 שברשימת המסגרות. 4.6.1.1480

1,673,835.001,673,835.001,673,835.001,673,835.00 מסגרותמסגרותמסגרותמסגרות 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
90,000.00 15,000.00 קומפלט6.00 מחיצות טרספה ודלתות מטיפוס נ1 שברשימת הנגרות. 4.6.2.0010

3,300.00 3,300.00 1.00 יח' דלת במידות 115/210 ס"מ מטיפוס נ5 שברשימת הנגרות. 4.6.2.0040

90,000.00 18,000.00 קומפלט5.00 מחיצות טרספה ודלתות מטיפוס נ7 שברשימת הנגרות. 4.6.2.0060

40,000.00 8,000.00 קומפלט5.00 מחיצות טרספה ודלתות מטיפוס נ8 שברשימת הנגרות. 4.6.2.0070

18,000.00 18,000.00 קומפלט1.00 מחיצות טרספה ודלתות מטיפוס נ9 שברשימת הנגרות. 4.6.2.0080

27,000.00 9,000.00 קומפלט3.00 מחיצות טרספה ודלתות מטיפוס נ10 שברשימת הנגרות. 4.6.2.0090

14,500.00 2,900.00 5.00 יח' דלת עץ במידות 100/210 ס"מ מטיפוס נ11 שברשימת הנגרות. 4.6.2.0100

2,900.00 2,900.00 1.00 יח' דלת עץ במידות 100/210 ס"מ מטיפוס נ11A שברשימת הנגרות. 4.6.2.0110

2,750.00 2,750.00 1.00 יח' דלת עץ במידות 95/210 ס"מ מטיפוס נ12 שברשימת הנגרות. 4.6.2.0120

28,000.00 28,000.00 קומפלט1.00 מחיצות טרספה ודלתות מטיפוס נ15 שברשימת הנגרות. 4.6.2.0140

7,000.00 7,000.00 קומפלט1.00 מחיצות טרספה ודלתות מטיפוס נ16 שברשימת הנגרות. 4.6.2.0150

9,000.00 9,000.00 קומפלט1.00 מחיצות טרספה ודלתות מטיפוס נ17 שברשימת הנגרות. 4.6.2.0160

332,450.00332,450.00332,450.00332,450.00 נגרותנגרותנגרותנגרות 6.26.26.26.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,006,285.002,006,285.002,006,285.002,006,285.00 נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

עבודות טיח 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,160,000.00 80.00 14,500.00 מ"ר טיח פנים, סרגל בשני כיוונים בקירות ובתקרות 4.9.1.0010
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m
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,825.00 75.00 131.00 מ"ר טיח במקלט לפי הנחיות פיקוד העורף 4.9.1.0030

1,169,825.001,169,825.001,169,825.001,169,825.00 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9.19.19.19.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,169,825.001,169,825.001,169,825.001,169,825.00 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מבואות

845,250.00 230.00 3,675.00 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות שונות מסוג נגד החלקה ,R11 במחיר 
יסוד של 80 ש"ח/מ"ר. במבואות.

4.10.1.0010

1,089,280.00 230.00 4,736.00 מ"ר חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן במידות שונות, בשילוב פסי 
אלומיניום, במחיר יסוד של 80 ש"ח/מ"ר. במבואות.

4.10.1.0020

חדרים טכניים

294,630.00 230.00 1,281.00 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות שונות בחדרים הטכניים, במחיר יסוד 
של 80 ש"ח/מ"ר

4.10.1.0030

42,000.00 40.00 1,050.00 מ"א שיפולי גרניט פורצלן מסוג הריצוף, בגובה 7 ס"מ. בחדרים טכניים. 4.10.1.0040

חדרי מדרגות

586,080.00 360.00 1,628.00 מ"א מדרגות מלוחות גרניט, השלח בעובי 4 ס"מ והרום בעובי 3 ס"מ, לרבות 
חירוץ נגד החלקה בקצה השלח.

4.10.1.0050

67,970.00 70.00 971.00 מ"א שיפולים מסוג המדרגות לאורך מדרגות. 4.10.1.0060

294,600.00 300.00 982.00 מ"ר ריצוף פודסטים בחדר מדרגות ובמבואות למדרגות, בלוחות גרניט, במחיר 
יסוד של 120 ש"ח/מ"ר

4.10.1.0070

68,340.00 60.00 1,139.00 מ"א שיפולי גרניט כדוגמת הריצוף בפודסטים לאורך פאדסטים ומבואות 
למדרגות.

4.10.1.0080

חדרי שירותים

83,260.00 230.00 362.00 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות שונות בחדרי שירותים, במחיר יסוד 
של 80 ש"ח/מ"ר

4.10.1.0090

192,940.00 220.00 877.00 מ"ר חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן בשירותים, במידות שונות, במחיר יסוד
של 80 ש"ח/מ"ר

4.10.1.0100

חדרי אשפה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,000.00 230.00 100.00 מ"ר ריצוף בקרמיקה, בחדרי אשפה, במידות שונות, במחיר יסוד של 80 

ש"ח/מ"ר
4.10.1.0110

50,820.00 220.00 231.00 מ"ר חיפוי קירות בקרמיקה, בחדרי אשפה, במידות שונות, במחיר יסוד של 80 
ש"ח/מ"ר

4.10.1.0120

משרדים

31,510.00 230.00 137.00 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן, במשרדים, במידות שונות, במחיר יסוד של 
80 ש"ח/מ"ר

4.10.1.0130

5,240.00 40.00 131.00 מ"א שיפולי גרניט פורצלן מסוג הריצוף, במשרדים, בגובה 7 ס"מ. 4.10.1.0140

שונות

3,275.00 25.00 131.00 מ"א שיפולי .P.V.C בגובה 7 ס"מ לאורך קירות המקלט. 4.10.1.0150

נגישות

11,750.00 250.00 47.00 מ"ר מסמרות מישושיות מפלב"ם טרפזיות ולפי תקן נגישות בסידור לפי תקן 
נגישות. תוצרת יעד נגיש או שו"ע, כולל הדבקה קשיחה לקדחים לפי 

הנחיות היצרן, לרבות אישור יועץ הנגישות ומכון התקנים.

4.10.1.0170

52,500.00 500.00 105.00 מ"א פס מוביל מפלב"ם מפולימר צבעוני, כולל קידוח והדבקה לפי הוראת 
היצרן, לפי אישור יועץ הנגישות ומכון התקנים.

4.10.1.0180

3,742,445.003,742,445.003,742,445.003,742,445.00 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10.110.110.110.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,742,445.003,742,445.003,742,445.003,742,445.00 עבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפויעבודות ריצוף וחיפוי 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

עבודות צביעה 11.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל הצביעה בשלוש שכבות לפחות ועד קבלת גוון אחיד וכיסוי 

מלא. הגוונים לפי בחירת האדריכל.

607,640.00 22.00 27,620.00 מ"ר צבע "סופקריל" או שו"ע על גבי קירות ותקרות מטויחים ו/או בטונים 
ו/או מחיצות גבס.

4.11.1.0010

6,000.00 3,000.00 קומפלט2.00 סימון ושילוט למקלטים במפלס ,-1 5- 4.11.1.0070

12,000.00 60.00 200.00 מ"ר סופרלק או שו"ע בקירות ותקרת המקלט. 4.11.1.0080

37,100.00 14.00 2,650.00 מ"ר R-10 תוספת מחיר לרצפת בטון מוחלק עבור אימפרגנציה בדרגת חספוס 4.11.1.0120
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A, G תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

662,740.00662,740.00662,740.00662,740.00 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11.111.111.111.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

662,740.00662,740.00662,740.00662,740.00 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11111111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

חיפוי אבן בחזיתות 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
213,780.00 420.00 509.00 מ"ר F, G, H חיפוי אבן בקיר חוץ של פירים 4.14.1.0010

26,180.00 385.00 68.00 מ"א קופינג לנ"ל במידות בהתאם לפרטים. 4.14.1.0020

239,960.00239,960.00239,960.00239,960.00 חיפוי אבן בחזיתותחיפוי אבן בחזיתותחיפוי אבן בחזיתותחיפוי אבן בחזיתות 14.114.114.114.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

239,960.00239,960.00239,960.00239,960.00 עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 14141414 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)  22 פרק:

רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) 22.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
61,000.00 200.00 305.00 מ"ר תקרת תותב מגשי פח אטומים וצבועים בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל, 

ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.8 מ"מ. בשירותים, לרבות פרופילי הגמר וכולל 
קונסטרוקצית החיזוק והחיבור.

4.22.1.0010

25,200.00 200.00 126.00 מ"ר סינר גבס מעל ויטרינה בכניסה לפיר. (מדידה בפריסה). המחיר כולל את 
קונסטרוקצית החיזוק והחיבור.

4.22.1.0020

918,750.00 250.00 3,675.00 מ"ר  L+Z בעובי 25 מ"מ + פרופיל FIREBOARD תקרות במבואות מ-2 שכבות
וקונסטרוקציה - עמיד אש, לרבות צבע ע"פ בחירת האדריכל.

4.22.1.0030

30,140.00 220.00 137.00 מ"ר תקרה במעברים בקומות בין אגפי החניה, בלתי דליקה (בסווג 644 או ד.ס.
לפי ת"י 755) כגון מתכת או פיירבורד או שו"ע, לבחירת האדריכל.

4.22.1.0040

16,800.00 200.00 84.00 יח' פתחי שירות מסוג KANUF בתקרות במבואות במידות 80/80 ס"מ. 4.22.1.0050

16,000.00 160.00 100.00 מ"ר מחיצות בעובי 10 ס"מ במקלט. 4.22.1.0060

7,400.00 100.00 74.00 מ"ר חיפוי קירות בטון בלוחות גבס עמיד רטיבות (ירוק) למנגנון אסלות 
סמויות, לרבות כל החיזוקים הנדרשים.

4.22.1.0070

1,075,290.001,075,290.001,075,290.001,075,290.00 רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) 22.122.122.122.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,075,290.001,075,290.001,075,290.001,075,290.00 רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)  22222222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות הכנה 51.1 תת פרק:
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A, G תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
75,000.00 1,500.00 50.00 מ"ק פירוק קמרון קיים (כולל פירוק זהיר של תימוך מקדים וקשתות, פירוק 

E קירות בטון, פינוי החומר הדרוש להשלמת העבודה) בפיר
4.51.1.9000

31,500.00 175.00 180.00 מ"ק (A תקרת תשתיות בפיר) פירוק והריסת אלמנטים מבטון מזוין ופינויים 4.51.1.9010

45,000.00 1,000.00 45.00 מ"ר ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזוין (חיבורים לתחנת האומה) 4.51.1.9020

151,500.00151,500.00151,500.00151,500.00 עבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנה 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
480,000.00 80.00 6,000.00 מ"ק חפירה וחציבה למבנים 4.51.2.0011

8,070.00 6.00 1,345.00 מ"ר הכנת תחתית החפירה למבני גשרים וקירות תמך והידוק 4.51.2.0190

137,500.00 50.00 2,750.00 מ"ק מילוי מובא למבני גשרים וקירות תמך (חומר א) והידוקו 4.51.2.0210

30,000.00 6,000.00 5.00 י"ע ביצוע קידוח ווגון דריל בקוטר 3'' ועומק 5 מ' כולל מילוי בדייס 4.51.2.1000

48,000.00 1,600.00 30.00 יח' קידוחי ניסיון בקוטר 4" לעומק 5 מטרים כולל ביצוע בדיקות מעבדה 
ומילוי בדייס

4.51.2.1010

703,570.00703,570.00703,570.00703,570.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,000.00 110.00 100.00 מ"ק מצע סוג א'. 4.51.3.0010

11,000.0011,000.0011,000.0011,000.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות שילוט, תמרור ושילוט 51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שילוט

8,960.00 640.00 14.00 מ"ר שלטים/תמרורים צידיים חדשים  מטיפוסים שונים, בשטח עד 4.0 מ"ר 
מחומר מחזיר אור מדרגה 2 (לא כולל עמודים)

4.51.8.0010

798.00 57.00 14.00 מ"ר תוספת למחיר שלט/תמרור צידיים עבור יישום חומר מחזיר אור מדרגה 3 
במקום חומר מדרגה 2

4.51.8.0020

2,211.00 67.00 33.00 מ"א עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר ",3 לרבות ביסוס העמוד וחיבורו 
למסגרת השלט או לוחית התמרור

4.51.8.0030
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A, G תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות סימון כבישים

1,140.00 20.00 57.00 מ"א קו ניתוב ברוחב 10 ס''מ בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגון לבן/צהוב 
במרקם "חלק"

4.51.8.0040

2,394.00 126.00 19.00 מ"ר צביעת שטחים בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב 
(''קוביות'', קווי-עצירה, איי-תנועה, פסים למעבר חציה, וחיצים) במרקם 

חלק

4.51.8.0050

4,569.50 3.70 1,235.00 מ"א צביעת אבני שפה בצבע בגוונים שונים 4.51.8.0060

20,072.5020,072.5020,072.5020,072.50 עבודות שילוט, תמרור ושילוטעבודות שילוט, תמרור ושילוטעבודות שילוט, תמרור ושילוטעבודות שילוט, תמרור ושילוט 51.851.851.851.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

886,142.50886,142.50886,142.50886,142.50 עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות מנהור 54 פרק:

A עבודות מנהור - פיר 54.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
57,750.00 1,155.00 50.00 מ"ק דייס למילוי חללים מעבר לפעמיים הכמות התאורטית המחושבת (לצורך 

ביצוע ברגי סלע)
4.54.1.0020

1,300.00 26.00 50.00 מ"ר בד גאוטכני עבור ביצוע שרוול למניע בריחת דייס בזמן מילוי חללים  
(לצורך ביצוע ברגי סלע)

4.54.1.0025

6,300.00 630.00 10.00 מ"ק מילוי חללים קארסטיים נמוכים ממפלס העבודה באמצעות בטון שאוב 
ב-30

4.54.1.0062

12,600.00 1,260.00 10.00 מ"ק מילוי חללים קארסטיים בצדדים לרבות פיגום ותבנית, באמצעות בטון 
שאוב ב-30

4.54.1.0063

648,000.00 200.00 3,240.00 מ"א ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 25 מ"מ (מסוג SN של חברת Dywidag או 
שו"ע מאושר) מגלוון בקוטר קידוח 5" באורך עד 15 מטר (לרבות מחברים, 

אביזרי עיגון, פלטה, הברגה וכדו')

4.54.1.8510

725,950.00725,950.00725,950.00725,950.00 A עבודות מנהור - פירA עבודות מנהור - פירA עבודות מנהור - פירA עבודות מנהור - פיר 54.154.154.154.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

725,950.00725,950.00725,950.00725,950.00 עבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהור 54545454 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות משלימות בגשרים 69 פרק:

תפרי גשרים 69.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 150.00 120.00 מ"א תפר התפשטות בתקרות מסוג ,FastWrapFloor כדוגמת LPF-100 של 

חברת Wabo או שוו"ע מאושר לרבות סגירה תחתונה מפח וסתימה באטם 
מסוג סיקה או שו"ע בהתאם לפרטים בתכניות

4.69.2.0040

18,000.0018,000.0018,000.0018,000.00 תפרי גשריםתפרי גשריםתפרי גשריםתפרי גשרים 69.269.269.269.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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A, G תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

18,000.0018,000.0018,000.0018,000.00 עבודות משלימות בגשריםעבודות משלימות בגשריםעבודות משלימות בגשריםעבודות משלימות בגשרים 69696969 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

24,125,392.5024,125,392.5024,125,392.5024,125,392.50 הנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכבהנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכבהנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכבהנדסה אזרחית מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב 4444 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -06 מבנה אופציונאלי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מבנה אופציונאלי המכיל תקרת פורטל מערבי + מבנה מערכות פורטל 

מזרחי - לא לסיכום, תחזוקה ותפעול של חניון, הפרדה מפלסית ומעבר תת
קרקעי - לא לסיכום ----------------------------------------------------

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
355,395.00 551.00 645.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעוביים משתנים 5.2.1.0010

6,470.00 1,294.00 5.00 מ"ק בסיסי בטון לעמודי תאורה מבטון ב-40 בגדלים כלשהם, משולבים בתוך 
קירות

5.2.1.0030

44,160.00 1,472.00 30.00 מ"ק קירות ציפוי מבטון ב-40 בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות 
וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות 

מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון, לא ישולם עבור הנפח שבין 
הכלונסאות) לרבות קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות.

5.2.1.0100

277,200.00 1,008.00 275.00 מ"ק בטון מותז כנגד כלונסאות וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי 
התיאורטי המסומן בתוכניות מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון, לא

ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאות) לרבות קידוח ועיגון הקוצים 
לכלונסאות.

5.2.1.0102

62,055.00 1,379.00 45.00 מ"ק קורות מבטון ב-40 בחתכים כלשהן 5.2.1.0250

69,540.00 1,159.00 60.00 מ"ק מעקי גשרים ומבני דרך ב-40 בחתכים כלשהם, יצוקים על גבי המסעה או 
על גבי קיר

5.2.1.0260

5,542,775.00 1,667.00 3,325.00 מ"ק טבלת מיסעה מבטון ב-60 לגשר מטיפוס "יציקה מונוליטית באתר" יצוקה 
(I חתך) על גבי מערכת טפסות

5.2.1.0332

338,100.00 1,470.00 230.00 מ"ק טבלת מיסעה מבטון ב-60 לגשר מטיפוס "יציקה מונוליטית באתר" יצוקה 
על גבי מערכת טפסות (חתך מלבני)

5.2.1.0333

47,530.00 1,358.00 35.00 מ"ק השלמות יציקה במסעות  גשרים מבטון ב-60 בלתי מתכווץ לחיבור בין 
קטעי מסעה קיימים

5.2.1.0335

377,975.00 1,163.00 325.00 מ"ק תקרות מבטון ב-40 בעוביים משתנים 5.2.1.0350

905,200.00 1,240.00 730.00 מ"ק קיר חזית של נציבי קצה מבטון ב-50 בעובי כלשהוא ובגובה משתנה 
לרבות צלעות אחוריות של הקיר ו/או עיבויים מקומיים.

5.2.1.0570

17,015.00 83.00 205.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-60 במקום ב-40 5.2.1.0761

93,800.00 35.00 2,680.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 5.2.1.0780

212,205.00 329.00 645.00 מ"ק (C.L.S.M) בטון בעל חוזק מבוקר נמוך 5.2.1.0802

3,846,250.00 4,250.00 905.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק ,3 בכל 
500W-הקטרים והאורכים בחוזק פ

5.2.1.0830
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
115,200.00 160.00 720.00 יח' אינסרט להארכת זיון בקוטר 25-32 מ''מ  כולל יחידת זכר ויחידת נקבה. 5.2.1.1185

217,280.00 1,358.00 160.00 מ"ק השלמות יציקה במסעות  גשרים מבטון ב-60 בלתי מתכווץ מאחורי אזורי 
העיגון בגשר

5.2.1.9000

82,320.00 20,580.00 4.00 טון סיבי פוליפרופילן בכמות של 2 ק"ג למ"ק ברכיבים חשופים 5.2.1.9001

67,900.00 1,358.00 50.00 מ"ק קיר עליון מעל כלונסאות בשיקוע רכב בעובי משתנה מבטון ב-40 5.2.1.9002

520.00 52.00 10.00 מ"א ניסור אספלט במידות 15/15 מ"מ ומילוי באמצעות מסטיק מסוג "פוליטר 
99H" תוצרת פזקר או שו"ע

5.2.1.9020

270.00 27.00 10.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 12 מ''מ ובאורכים שונים 5.2.1.9340

89,600.00 32.00 2,800.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 14 מ''מ ובאורכים שונים 5.2.1.9350

360.00 36.00 10.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 16 מ''מ ובאורכים שונים 5.2.1.9360

5,175.00 45.00 115.00 יח' נקזים בקירות בטון מצינור P.V.C בקוטר "3 ובאורך מ- 0.51 מ'. עד 0.8 מ' 5.2.1.9370

330.00 33.00 10.00 מ"ר יריעת ניקוז בעובי 9 מ''מ, מותקנת בגב קירות (Delta Terrax)  כולל 
יריעת פוליאתילן

5.2.1.9380

1,230.00 123.00 10.00 מ"א צינור HDPE מחורר, עטוף בבד גיאוטכני במשקל 250 גר' למ"ר, בקוטר 
125 מ"מ ובאורך עד 2 מ' מעבר לאורך המסמרים, מותקן בקדח בקוטר 150

מ"מ

5.2.1.9390

770.00 77.00 10.00 מ"א צינור שרשורי  מחורר בקוטר 150 מ''מ, לרבות פילטר חצץ ועטיפה בבד 
גיאוטכני

5.2.1.9400

23,175.00 103.00 225.00 מ"א תפר התפשטות ברוחב 2 ס"מ בקירות, קמרון ותקרת הפורטל עם גמר 
אדריכלי לרבות פח פלדה מגלוון, אטמים, עצר מים מ-,PVC סתימה באטם

מסוג סיקה או שו"ע, צינור ,PVC ברזל מגולוון בקוטר ,25 לוחות קלקר 
ולבד בקצה הצינור, בהתאם לפרטים שבתוכניות.

5.2.1.9410

12,799,800.0012,799,800.0012,799,800.0012,799,800.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון יצוק באתר - במבנה מערכות פורטל מזרחי 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 551.00 172.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעוביים משתנים 5.2.2.0010

לא לחישוב !!! 988.00 1,770.00 מ"ק מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-40 בעוביים כלשהם, (לרבות יסודות בודדים, 
יסודות עוברים, רפסודות ורצפה מונחת).

5.2.2.0110

לא לחישוב !!! 1,708.00 104.00 מ"ק עמודי בטון ב-40 בחתכים כלשהם 5.2.2.0195
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,379.00 41.00 מ"ק קורות תחתונות מבטון ב-40 בחתך כלשהו. 5.2.2.0215

לא לחישוב !!! 1,163.00 1,990.00 מ"ק תקרות מבטון ב-40 בעוביים כלשהם. 5.2.2.0350

לא לחישוב !!! 1,420.00 2,015.00 מ"ק קירות מבטון ב-40 בעובי כלשהו. 5.2.2.0470

לא לחישוב !!! 329.00 6.00 מ"ק (C.L.S.M) בטון בעל חוזק מבוקר נמוך 5.2.2.0802

לא לחישוב !!! 4,250.00 700.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק ,3 בכל 
500W-הקטרים והאורכים בחוזק פ

5.2.2.0830

לא לחישוב !!! 1,749.00 19.00 מ"ק מדרגות מבטון ב-40 (כולל ביצוע משטחי ביניים, משטחים משופעים 
ומשולשים)

5.2.2.9045

עבודות בטון יצוק באתר - במבנה מערכות פורטל מעבודות בטון יצוק באתר - במבנה מערכות פורטל מעבודות בטון יצוק באתר - במבנה מערכות פורטל מעבודות בטון יצוק באתר - במבנה מערכות פורטל מ 2.22.22.22.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום) 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 551.00 460.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעוביים משתנים 5.2.3.0010

לא לחישוב !!! 551.00 1,000.00 מ"ק בטון ב-40 למילוי חללים ומסביב לתשתיות חשמל, ניקוז וכדו' 5.2.3.0016

לא לחישוב !!! 988.00 10,982.00 מ"ק מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-40 בעוביים כלשהם (לרבות יסודות בודדים, 
יסודות עוברים, רפסודות ורצפה מונחת)

5.2.3.0110

לא לחישוב !!! 1,708.00 41.00 מ"ק עמודי בטון ב-40 בחתכים כשלהם 5.2.3.0195

לא לחישוב !!! 1,379.00 3.00 מ"ק קורות מבטון ב-40 בחתכים כלשהן 5.2.3.0250

לא לחישוב !!! 1,700.00 5.00 מ"ק קורות עליונות מבטון ב-40 בחתכים כלשהם 5.2.3.0255

לא לחישוב !!! 1,550.00 16.00 מ"ק קורות בדלות ב-40 בחתכים כלשהם 5.2.3.0256

לא לחישוב !!! 1,420.00 1,270.00 מ"ק קירות מבטון ב-40 בעוביים כלשהם 5.2.3.0470

לא לחישוב !!! 1,461.00 153.00 מ"ק קירות מבטון ב-60 בעוביים כלשהם 5.2.3.0471

לא לחישוב !!! 35.00 2,954.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 5.2.3.0780

לא לחישוב !!! 329.00 100.00 מ"ק (C.L.S.M) בטון בעל חוזק מבוקר נמוך 5.2.3.0802
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4,250.00 1,555.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק ,3 בכל 

500W-הקטרים והאורכים בחוזק פ
5.2.3.0830

לא לחישוב !!! 18.00 100.00 מ"א מישקי התכווצות (מישקי דמה) וסתימת במישקים בחומר אלסטי מאושר 5.2.3.1040

לא לחישוב !!! 1,749.00 28.00 מ"ק מדרגות מבטון ב-40 (כולל ביצוע משטחי ביניים, משטחים משופעים 
ומשולשים)

5.2.3.9045

לא לחישוב !!! 27.00 100.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 12 מ"מ באורכים שונים 5.2.3.9340

לא לחישוב !!! 32.00 100.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 14 מ"מ באורכים שונים 5.2.3.9350

לא לחישוב !!! 36.00 100.00 יח' מוטות מייתדים בקוטר 16 מ"מ באורכים שונים 5.2.3.9360

לא לחישוב !!! 93.00 63.00 מ"א תפר התפשטות בקירות ותקרה, לרבות אטמים, עצר מים מ-,PVC סתימה 
באטם מסוג סיקה, צינור ,PVC ברזל מגלוון, לוחות קלקר ולבד בקצה 

הצנור. (אין בדקל)

5.2.3.9410

לא לחישוב !!! 26.00 10,614.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון מוחלקים בעזרת הליקופטר. 5.2.3.9992

רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום)רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום)רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום)רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום) 2.32.32.32.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון בפורטל המערבי - אופציונאלי (לא לסיכום) 2.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,184.00 381.60 מ"ק קורות ראש מבטון ב-40 בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון על 

כלונסאות
5.2.4.0080

לא לחישוב !!! 4,250.00 705.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק ,3 בכל 
500W-הקטרים והאורכים בחוזק פ

5.2.4.0830

עבודות בטון בפורטל המערבי - אופציונאלי (לא לסעבודות בטון בפורטל המערבי - אופציונאלי (לא לסעבודות בטון בפורטל המערבי - אופציונאלי (לא לסעבודות בטון בפורטל המערבי - אופציונאלי (לא לס 2.42.42.42.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

12,799,800.0012,799,800.0012,799,800.0012,799,800.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות האיטום 5 פרק:

איטום רצפת פורטל מערבי במגע עם קרקע (סעיף 2 במפרט) 5.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכת אוורור גז ראדון לפי סעיף 2.1 במפרט הטכני לאיטום כלולה 

בעבודות אינסטלציה

105,000.00 35.00 3,000.00 מ"ר תשתית בטון לפי סעיפים ,2.2 2.3 במפרט הטכני לאיטום. 5.5.3.0010

195,000.00 65.00 3,000.00 מ"ר איטום לפי סעיפים 2.4 עד 2.7 במפרט הטכני לאיטום 5.5.3.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
105,000.00 35.00 3,000.00 מ"ר בטון הגנה לפי סעיף 2.8 במפרט הטכני לאיטום 5.5.3.0030

405,000.00405,000.00405,000.00405,000.00 איטום רצפת פורטל מערבי במגע עם קרקע (סעיף 2איטום רצפת פורטל מערבי במגע עם קרקע (סעיף 2איטום רצפת פורטל מערבי במגע עם קרקע (סעיף 2איטום רצפת פורטל מערבי במגע עם קרקע (סעיף 2 5.35.35.35.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות דיפון בפורטל מערבי (סעיף 5 במפרט) 5.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
קיר מיישר אינו כלול במחיר עבודות איטום

42,000.00 20.00 2,100.00 מ"ר הכנת השטח לפי סעיף 5.1 במפרט הטכני לאיטום 5.5.4.0010

35,000.00 50.00 700.00 מ"ר איטום קורת ראש לפי סעיף 5.2 במפרט הטכני לאיטום 5.5.4.0020

168,000.00 80.00 2,100.00 מ"ר איטום קירות לפי סעיפים ,5.3 5.4 במפרט הטכני לאיטום 5.5.4.0030

18,000.00 90.00 200.00 מ"א עצר מים לפי סעיף 5.5 במפרט הטכני לאיטום 5.5.4.0040

35,000.00 350.00 100.00 יח' השלמת איטום לפי סעיף 5.7 במפרט הטכני לאיטום 5.5.4.0050

298,000.00298,000.00298,000.00298,000.00 איטום קירות דיפון בפורטל מערבי (סעיף 5 במפרט)איטום קירות דיפון בפורטל מערבי (סעיף 5 במפרט)איטום קירות דיפון בפורטל מערבי (סעיף 5 במפרט)איטום קירות דיפון בפורטל מערבי (סעיף 5 במפרט) 5.45.45.45.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות יצוקים במרווח עבודה וחלקי הגשר במגע עם הקרקע 5.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
(סעיף 6 במפרט)

18,000.00 90.00 200.00 מ"א עצר מים לפי סעיף 6.1 במפרט הטכני לאיטום 5.5.5.0010

15,000.00 15.00 1,000.00 מ"ר הכנת השטח לפי סעיף 6.2 במפרט הטכני לאיטום 5.5.5.0020

4,000.00 20.00 200.00 מ"א רולקה לפי סעיף 6.5 במפרט הטכני לאיטום 5.5.5.0030

80,000.00 80.00 1,000.00 מ"ר איטום לפי סעיפים ,6.3 ,6.4 ,6.6 ,6.7 6.8 במפרט הטכני לאיטום 5.5.5.0040

35,000.00 35.00 1,000.00 מ"ר הגנת האיטום ע"ג בד גיאוטכני לפי סעיף 6.9 במפרט הטכני לאיטום 5.5.5.0050

152,000.00152,000.00152,000.00152,000.00 איטום קירות יצוקים במרווח עבודה וחלקי הגשר באיטום קירות יצוקים במרווח עבודה וחלקי הגשר באיטום קירות יצוקים במרווח עבודה וחלקי הגשר באיטום קירות יצוקים במרווח עבודה וחלקי הגשר ב 5.55.55.55.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום גג מעל פורטל מערבי (סעיף 7 במפרט) 5.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -06 מבנה אופציונאלי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
112,000.00 40.00 2,800.00 מ"ר בטון שיפועים + הכנת השטח לפי סעיפים ,7.3 ,7.4 ,7.1 במפרט הטכני 

לאיטום
5.5.8.0010

10,000.00 20.00 500.00 מ"א רולקות או קיטומים לפי סעיף 7.2 במפרט הטכני לאיטום 5.5.8.0020

252,000.00 90.00 2,800.00 מ"ר איטום לפי סעיפים 7.5 עד 7.11 במפרט הטכני לאיטום 5.5.8.0030

בדיקת הצפה לפי סעיף 7.12 במפרט הטכני לאיטום כלולה במחיר יח' 
איטום ולא תשולם בנפרד.

28,000.00 10.00 2,800.00 מ"ר בד גיאוטכני לפי סעיף 7.13 במפרט הטכני לאיטום 5.5.8.0040

98,000.00 35.00 2,800.00 מ"ר בטון הגנה לפי סעיף 7.14 במפרט הטכני לאיטום 5.5.8.0050

500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00 איטום גג מעל פורטל מערבי (סעיף 7 במפרט)איטום גג מעל פורטל מערבי (סעיף 7 במפרט)איטום גג מעל פורטל מערבי (סעיף 7 במפרט)איטום גג מעל פורטל מערבי (סעיף 7 במפרט) 5.85.85.85.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות במגע עם קרקע-מבנה מע' פורטל מזרחי (סעיף 2 במפרט) 5.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! מערכת איוורור גז ראדון לפי סעיף 1.1 במפרט הטכני לאיטום, כלולה 

בעבודות אינסטלציה.

לא לחישוב !!! 35.00 2,700.00 מ"ר תשתית בטון + הכנת השטח לפי סעיפים ,2.2 2.3 במפרט הטכני לאיטום 5.5.9.0002

לא לחישוב !!! 65.00 2,700.00 מ"ר איטום לפי סעיפים 2.4-2.7 במפרט הטכני לאיטום 5.5.9.0004

לא לחישוב !!! 35.00 2,700.00 מ"ר בטון הגנה לפי סעיף 2.8 במפרט הטכני לאיטום 5.5.9.0005

איטום רצפות במגע עם קרקע-מבנה מע' פורטל מזראיטום רצפות במגע עם קרקע-מבנה מע' פורטל מזראיטום רצפות במגע עם קרקע-מבנה מע' פורטל מזראיטום רצפות במגע עם קרקע-מבנה מע' פורטל מזר 5.95.95.95.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות דיפון כלונסאות-מבנה מע' פורטל מזרחי (ס' 5 במפרט) 5.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 20.00 500.00 מ"ר הכנת השטח לפי סעיף 5.1 במפרט הטכני לאיטום 5.5.10.0001

לא לחישוב !!! 50.00 1,200.00 מ"ר איטום קורת ראש לפי סעיף 5.2 במפרט הטכני לאיטום 5.5.10.0002

לא לחישוב !!! 80.00 1,200.00 מ"ר איטום קירות לפי סעיפים ,5.3 5.4 במפרט הטכני לאיטום 5.5.10.0003

לא לחישוב !!! 90.00 300.00 מ"א עצר מים מתנפח לפי סעיף 5.5 במפרט הטכני לאיטום 5.5.10.0005

לא לחישוב !!! 350.00 100.00 יח' השלמות האיטום לפי סעיף 5.7 במפרט הטכני לאיטום 5.5.10.0006
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -06 מבנה אופציונאלי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

איטום קירות דיפון כלונסאות-מבנה מע' פורטל מזראיטום קירות דיפון כלונסאות-מבנה מע' פורטל מזראיטום קירות דיפון כלונסאות-מבנה מע' פורטל מזראיטום קירות דיפון כלונסאות-מבנה מע' פורטל מזר 5.105.105.105.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום קירות יצוקים במרווח עבודה - מבנה מערכות פורטל מזרחי 5.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 90.00 800.00 מ"א עצר מים מתנפח לפי סעיף 6.1 במפרט הטכני לאיטום 5.5.11.0001

לא לחישוב !!! 15.00 5,500.00 מ"ר הכנת השטח לפי סעיף 6.2 במפרט הטכני לאיטום 5.5.11.0002

לא לחישוב !!! 20.00 1,000.00 מ"א רולקה לפי סעיף 6.5 במפרט הטכני לאיטום 5.5.11.0004

לא לחישוב !!! 80.00 5,500.00 מ"ר איטום קירות לפי סעיפים ,6.3 ,6.4 ,6.6 ,6.7 6.8 במפרט הטכני לאיטום 5.5.11.0005

לא לחישוב !!! 35.00 5,500.00 מ"ר הגנת האיטום לפי סעיף 6.9 במפרט הטכני לאיטום 5.5.11.0006

לא לחישוב !!! (סעיף 6 במפרט)

איטום קירות יצוקים במרווח עבודה - מבנה מערכותאיטום קירות יצוקים במרווח עבודה - מבנה מערכותאיטום קירות יצוקים במרווח עבודה - מבנה מערכותאיטום קירות יצוקים במרווח עבודה - מבנה מערכות 5.115.115.115.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

איטום גגות מעל פורטל-מבנה מערכות פורטל מזרחי (סעיף 7 במפרט) 5.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 40.00 3,000.00 מ"ר בטון שיפועים+הכנת השטח לפי סעיפים ,7.1 ,7.3 7.4 במפרט הטכני 

לאיטום
5.5.12.0001

לא לחישוב !!! 20.00 1,500.00 מ"א רולקות וקיטומים לפי סעיף 7.2 במפרט הטכני לאיטום 5.5.12.0002

לא לחישוב !!! 90.00 3,000.00 מ"ר איטום לפי סעיפים 7.5 עד 7.11 במפרט הטכני לאיטום 5.5.12.0004

לא לחישוב !!! 10.00 3,000.00 מ"ר בד גאוטכני לפי סעיף 7.13 במפרט הטכני לאיטום 5.5.12.0005

לא לחישוב !!! 35.00 3,000.00 מ"ר בטון הגנה לפי סעיף 7.14 במפרט הטכני לאיטום 5.5.12.0006

איטום גגות מעל פורטל-מבנה מערכות פורטל מזרחאיטום גגות מעל פורטל-מבנה מערכות פורטל מזרחאיטום גגות מעל פורטל-מבנה מערכות פורטל מזרחאיטום גגות מעל פורטל-מבנה מערכות פורטל מזרח 5.125.125.125.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום) 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 35.00 11,500.00 מ"ר תשתית בטון לפי סעיף 1.1 במפרט הטכני לאיטום 5.5.13.0001

לא לחישוב !!! 20.00 1,200.00 מ"א רולקה לפי סעיף 1.3 במפרט הטכני לאיטום 5.5.13.0002
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 120.00 11,500.00 מ"ר איטום לפי סעיפים ,1.4 1.5 במפרט הטכני לאיטום 5.5.13.0003

לא לחישוב !!! 130.00 5,400.00 מ"ר מערכת איטום לפי סעיף 4.2 במפרט הטכני לאיטום 5.5.13.0004

לא לחישוב !!! 100.00 1,200.00 מ"א מערכת הזרקה לפי סעיף 4.4 במפרט הטכני לאיטום 5.5.13.0005

לא לחישוב !!! 90.00 1,000.00 מ"א עצר מים בהפסקות יציקה לפי סעיף 4.3 במפרט הטכני לאיטום 5.5.13.0006

לא לחישוב !!! 9.00 11,500.00 מ"ר בד גיאוטכני לפי סעיף 1.12 במפרט הטכני לאיטום. (אין בדקל) 5.5.13.0007

לא לחישוב !!! 45.00 200.00 מ"א מערכת להפרדה לפי סעיף 1.13 במפרט הטכני לאיטום. (אין בדקל) 5.5.13.0008

לא לחישוב !!! 60.00 11,500.00 מ"ר בטון הגנה לפי סעיף 1.14 במפרט הטכני לאיטום. (לפי פרק 02) 5.5.13.0009

לא לחישוב !!! 130.00 100.00 מ"ר איטום פנימי בשוחות ניקוז באמצעות מערכת איטום על בסיס צמנט 
הידראולי מסוג "ספירקוט 730" או שו"ע בשלוש שכבות, בכמות כוללת 3 

ק"ג/מ"ר, לרבות הכנת השטח, איטום במעברי צינורות ורולקות במידות 
5X5 ס"מ בחיבור בין רצפה לקירות השוחה. (אין בדקל)

5.5.13.0010

לא לחישוב !!! 118.00 5,400.00 מ"ר מערכת איטום ראשונה לפי סעיפים 4.3 ,4.2 במפרט הטכני לאיטום 5.5.13.0011

לא לחישוב !!! 118.00 5,400.00 מ"ר מערכת איטום שניה לפי סעיפים 4.5 ,4.4 במפרט הטכני לאיטום 5.5.13.0012

לא לחישוב !!! 144.00 100.00 ק"ג השלמת איטום לפי סעיף 4.7.1 במפרט הטכני לאיטום. 5.5.13.0013

לא לחישוב !!! 315.00 200.00 יח' השלמת איטום לפי סעיף 4.7.2 במפרט הטכני לאיטום. 5.5.13.0014

רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום)רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום)רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום)רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום) 5.135.135.135.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,355,000.001,355,000.001,355,000.001,355,000.00 עבודות האיטוםעבודות האיטוםעבודות האיטוםעבודות האיטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בטון דרוך בגשרים 13 פרק:

עבודות בטון דרוך בגשרים 13.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,465,000.00 17,325.00 200.00 טון כבלי דריכה לדריכת אחר מורכבים מ-22-29 גדילים מותקנים בעורק עגול 

כולל אביזרי דריכה שונים (כגון עוגנים, עורקים, מריחות אפוקסי בין 
האלמנטים, הדיוס וכו')

5.13.1.0340

3,465,000.003,465,000.003,465,000.003,465,000.00 עבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשרים 13.113.113.113.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,465,000.003,465,000.003,465,000.003,465,000.00 עבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשריםעבודות בטון דרוך בגשרים 13131313 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:
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מבני פלדה 19 פרק:

מסגרות חרש 19.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,150,000.00 10,500.00 300.00 טון פח בעובי 6 מ''מ לדרישות מיגון מבוטן בתקרה בחתך I לרבות עיגונו 

בבטון
5.19.5.7000

20,000.00 2,500.00 8.00 יח' מערכת עיגון לעמודה תאורה וגשרי שילוט (כולל כל האביזרים השונים 
כגון אומים,ברגים וכו')

5.19.5.7001

179,550.00 19,950.00 9.00 טון מערכת מוטות מתיחה לתמיכה זמנית של קירות זמניים לבניית קירות 
הפורטל (כולל את כל המחברים/ ריתוכים/ אביזרים נלווים להשלמת 
העבודה) מסוג DYWIDAG Tie Rods של חב' DSI או שוו"ע מאושר

5.19.5.9000

113,400.00 12,600.00 9.00 טון מכלול קונסטרוקציית פלדה הכולל סמכי פלדה יצוקים בבטון ופח מפלדה
יצוק בתחתית התקרה (כולל ביצוע דייס מסוג Sika Grout 314 או שוו"ע 

מאושר)

5.19.5.9001

3,462,950.003,462,950.003,462,950.003,462,950.00 מסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרש 19.519.519.519.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,462,950.003,462,950.003,462,950.003,462,950.00 מבני פלדהמבני פלדהמבני פלדהמבני פלדה 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
508,610.00 562.00 905.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-40 יצוק באתר 

בקוטר 60 ס''מ באורך עד 25 מטר
5.23.1.0570

894,784.00 704.00 1,271.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-40 יצוק באתר 
באמצעות בטון מייקרו בקוטר 60 ס''מ מאורך 25 עד 42 מטר

5.23.1.0575

9,240.00 30.00 308.00 מ"א צינור בדיקה מפלדה בקוטר "2.5 5.23.1.0650

1,412,634.001,412,634.001,412,634.001,412,634.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.123.123.123.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס-מבנה מע' פורטל מזרחי 23.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 562.00 160.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-40 יצוק באתר 

בקוטר 60 ס''מ באורך עד 25 מטר
5.23.2.0570

לא לחישוב !!! 30.00 320.00 מ"א צינור בדיקה מפלדה בקוטר "2.5 5.23.2.0650

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס-מבנהביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס-מבנהביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס-מבנהביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס-מבנה 23.223.223.223.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל מערבי 23.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 305.00 9,014.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-40 יצוק באתר 

בקוטר 45 ס''מ באורך עד 25 מטר
5.23.3.0550
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 562.00 2,137.50 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-40 יצוק באתר 

בקוטר 60 ס''מ באורך עד 25 מטר
5.23.3.0570

לא לחישוב !!! 704.00 3,194.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-40 יצוק באתר 
באמצעות בטון מייקרו בקוטר 60 ס''מ מאורך 25 עד 42 מטר

5.23.3.0575

לא לחישוב !!! 30.00 10,082.00 מ"א צינור בדיקה מפלדה בקוטר "2.5 5.23.3.0650

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורט 23.323.323.323.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,412,634.001,412,634.001,412,634.001,412,634.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות הכנה 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,000.00 300.00 80.00 מ"ק חציבת כלונסאות קיימים בכל קוטר שהוא תוך שמירה על ברזל קיים 5.51.1.1190

24,000.0024,000.0024,000.0024,000.00 עבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנהעבודות הכנה 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות עפר למבנים

13,590.00 6.00 2,265.00 מ"ר הכנת תחתית החפירה למבני גשרים וקירות תמך והידוקה 5.51.2.0190

17,880.00 12.00 1,490.00 מ"ק מילוי חוזר למבני גשרים וקירות תמך, והידוקו (מתחת לתקרת הפורטל) 5.51.2.0200

208,000.00 50.00 4,160.00 מ"ק מילוי מובא למבני גשרים וקירות תמך  (חומר א) והידוקה 5.51.2.0210

239,470.00239,470.00239,470.00239,470.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
165,000.00 110.00 1,500.00 מ"ק מצע סוג א' 5.51.3.0010

241,500.00 161.00 1,500.00 מ"ק תשתיות אגו"מ 5.51.3.0080

406,500.00406,500.00406,500.00406,500.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום) 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 60.00 1,000.00 מ"ק חפירה וחציבה למבנים 5.51.4.0011

לא לחישוב !!! 6.00 9,190.00 מ"ר הכנת תחתית החפירה למבני גשרים וקירות תמך והידוק 5.51.4.0190

לא לחישוב !!! 6,000.00 10.00 י"ע ביצוע קידוח ווגון דריל בקוטר 3'' ועומק 5 מ' כולל מילוי בדייס 5.51.4.1000

לא לחישוב !!! 1,600.00 40.00 יח' קידוחי ניסיון בקוטר "4 לעומק 5 מטרים, כולל ביצוע בדיקות מעבדה 
ומילוי בדייס

5.51.4.1010

לא לחישוב !!! 600.00 185.00 יח' קידוחים בקוטר "5 לעומק 3 מטרים כולל מילוי בדייס עבור ביצוע 
הארקות

5.51.4.1020

רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום)רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום)רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום)רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום) 51.451.451.451.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר בפורטל מערבי - אופציונאלי (לא לסיכום) 51.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 60.00 30,000.00 מ"ק חפירה/חציבה למבנים 5.51.5.0011

עבודות עפר בפורטל מערבי - אופציונאלי (לא לסיכעבודות עפר בפורטל מערבי - אופציונאלי (לא לסיכעבודות עפר בפורטל מערבי - אופציונאלי (לא לסיכעבודות עפר בפורטל מערבי - אופציונאלי (לא לסיכ 51.551.551.551.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

669,970.00669,970.00669,970.00669,970.00 עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות מנהור 54 פרק:

עבודות מנהור 54.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
115,500.00 1,155.00 100.00 מ"ק דייס למילוי חללים מעבר לפעמיים הכמות התאורטית המחושבת (לצורך 

ביצוע ברגי סלע)
5.54.1.0010

2,600.00 26.00 100.00 מ"ר בד גאוטכני עבור ביצוע שרוול למניע בריחת דייס בזמן מילוי חללים  
(לצורך ביצוע ברגי סלע)

5.54.1.0025

6,300.00 630.00 10.00 מ"ק מילוי חללים קארסטיים נמוכים ממפלס העבודה באמצעות בטון שאוב 
ב-30

5.54.1.0062

12,600.00 1,260.00 10.00 מ"ק מילוי חללים קארסטיים בצדדים לרבות פיגום ותבנית, באמצעות בטון 
שאוב ב-30

5.54.1.0063

1,055,000.00 200.00 5,275.00 מ"א ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר  25 מ"מ (מסוג SN של חברת Dywidag או
שו"ע מאושר) מגולוון בקוטר קידוח 5" באורך עד 15 מ'  (לרבות מחברים, 

אביזרי עיגון, פלטה, הברגה וכדו')

5.54.1.8511

321,250.00 250.00 1,285.00 מ"א ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 28 מ"מ (מסוג SN של חברת Dywidag או 
שו"ע מאושר) מגלוון בקוטר קידוח "5 באורך עד 15 מ' (לרבות מחברים, 

אביזרי עיגון, פלטה, הברגה וכדו')

5.54.1.8512

1,513,250.001,513,250.001,513,250.001,513,250.00 עבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהור 54.154.154.154.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,513,250.001,513,250.001,513,250.001,513,250.00 עבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהורעבודות מנהור 54545454 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות משלימות בגשרים 69 פרק:

רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום) 69.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,600.00 70.00 מ"א  ZB-200 כדוגמת compression-seal, תפר התפשטות במפלסי החניון מסוג

של חברת CS או שוו"ע מאושר, לרבות סגירה תחתונה נגד אש 120 דקות.
5.69.2.0020

רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום)רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום)רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום)רצפה -5 אופציונאלי (לא לסיכום) 69.269.269.269.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות משלימות בגשריםעבודות משלימות בגשריםעבודות משלימות בגשריםעבודות משלימות בגשרים 69696969 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תחזוקה - פרק לא לסיכום 90 פרק:

הערה 90.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שנים 1-2 לאחר הקמה (תקופת בדק) כלול במחירי היחידה

הערההערההערההערה 90.190.190.190.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תחזוקה שנים 3-5 לאחר הקמה 90.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 920,000.00 3.00 פינה תחזוקת הפרדה מפלסית. 5.90.2.0010

לא לחישוב !!! 1,486,000.00 3.00 פינה תחזוקת חניון. 5.90.2.0020

לא לחישוב !!! 400,000.00 3.00 פינה תחזוקת מעבר תת קרקעי להולכי רגל. 5.90.2.0030

תחזוקה שנים 3-5 לאחר הקמהתחזוקה שנים 3-5 לאחר הקמהתחזוקה שנים 3-5 לאחר הקמהתחזוקה שנים 3-5 לאחר הקמה 90.290.290.290.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תחזוקה שנים 6-10 לאחר הקמה 90.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,072,000.00 5.00 פינה תחזוקת הפרדה מפלסית. 5.90.3.0040

לא לחישוב !!! 1,681,000.00 5.00 פינה תחזוקת חניון. 5.90.3.0050

לא לחישוב !!! 449,000.00 5.00 פינה תחזוקת מעבר תת קרקעי להולכי רגל. 5.90.3.0060

תחזוקה שנים 6-10 לאחר הקמהתחזוקה שנים 6-10 לאחר הקמהתחזוקה שנים 6-10 לאחר הקמהתחזוקה שנים 6-10 לאחר הקמה 90.390.390.390.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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תחזוקה - פרק לא לסיכוםתחזוקה - פרק לא לסיכוםתחזוקה - פרק לא לסיכוםתחזוקה - פרק לא לסיכום 90909090 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תפעול - פרק לא לסיכום 91 פרק:

הערה 91.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שנים 1-2 לאחר הקמה (תקופת בדק)

הערההערההערההערה 91.191.191.191.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תפעול החניון שנים 1-2 לאחר הקמה (משולב בתקופת בדק) 91.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3,240,147.00 2.00 פינה תפעול חניון. 5.91.2.0010

לא לחישוב !!! 2,010,900.00 2.00 פינה תפעול מעבר תת קרקעי להולכי רגל. 5.91.2.0020

תפעול החניון שנים 1-2 לאחר הקמה (משולב בתקופתפעול החניון שנים 1-2 לאחר הקמה (משולב בתקופתפעול החניון שנים 1-2 לאחר הקמה (משולב בתקופתפעול החניון שנים 1-2 לאחר הקמה (משולב בתקופ 91.291.291.291.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תפעול החניון שנים 3-5 לאחר הקמה 91.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3,455,147.00 3.00 פינה תפעול חניון. 5.91.3.0030

לא לחישוב !!! 2,010,900.00 3.00 פינה תפעול מעבר תת קרקעי להולכי רגל. 5.91.3.0040

תפעול החניון שנים 3-5 לאחר הקמהתפעול החניון שנים 3-5 לאחר הקמהתפעול החניון שנים 3-5 לאחר הקמהתפעול החניון שנים 3-5 לאחר הקמה 91.391.391.391.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תפעול החניון שנים 6-10 לאחר הקמה 91.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3,685,713.00 5.00 פינה תפעול חניון. 5.91.4.0050

לא לחישוב !!! 2,010,900.00 5.00 פינה תפעול מעבר תת קרקעי להולכי רגל. 5.91.4.0060

תפעול החניון שנים 6-10 לאחר הקמהתפעול החניון שנים 6-10 לאחר הקמהתפעול החניון שנים 6-10 לאחר הקמהתפעול החניון שנים 6-10 לאחר הקמה 91.491.491.491.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תפעול - פרק לא לסיכוםתפעול - פרק לא לסיכוםתפעול - פרק לא לסיכוםתפעול - פרק לא לסיכום 91919191 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

24,678,604.0024,678,604.0024,678,604.0024,678,604.00 הנדסה אזרחית מבנה -06 מבנה אופציונאליהנדסה אזרחית מבנה -06 מבנה אופציונאליהנדסה אזרחית מבנה -06 מבנה אופציונאליהנדסה אזרחית מבנה -06 מבנה אופציונאלי 5555 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: הנדסה אזרחית מבנה -07 הקצבים

הקצבים 90 פרק:

עבודות רג'י 90.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,090,000.00 1,090,000.00 קומפלט1.00 הקצב לעבודות רג'י. ההקצב ישולם על פי כתב כמויות 60.02 במחירון 

נת"י בהתאם לרישום ביומנים באישור המפקח בלבד.
6.90.2.0010

1,090,000.001,090,000.001,090,000.001,090,000.00 עבודות רג'יעבודות רג'יעבודות רג'יעבודות רג'י 90.290.290.290.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,090,000.001,090,000.001,090,000.001,090,000.00 הקצביםהקצביםהקצביםהקצבים 90909090 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,090,000.001,090,000.001,090,000.001,090,000.00 הנדסה אזרחית מבנה -07 הקצביםהנדסה אזרחית מבנה -07 הקצביםהנדסה אזרחית מבנה -07 הקצביםהנדסה אזרחית מבנה -07 הקצבים 6666 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

מתקני תברואה 7 פרק:

מים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,100.00 71.00 100.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים מפוליאטילת מצולב או פוליבוטילן 

קוטר 25 מ"מ, תוצרת "פולירול" דגם FASER או ש"ע מותקנים סמויים 
בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר המתאים לקוטר הצינור, לרבות 

ספחי חיבור.

7.7.1.0001

12,400.00 62.00 200.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים מפוליאטילת מצולב או פוליבוטילן 
קוטר 20 מ"מ, תוצרת "פולירול" דגם FASER או ש"ע מותקנים סמויים 

בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר המתאים לקוטר הצינור, לרבות 
ספחי חיבור.

7.7.1.0002

20,000.00 80.00 250.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים תת-קרקעיות  פוליבוטילן קוטר 32 
מ"מ, מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר המתאים 

לקוטר הצינור, לרבות ספחי חיבור.

7.7.1.0003

14,550.00 97.00 150.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 40 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבות ספחי חיבור.

7.7.1.0004

11,500.00 115.00 100.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 50 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבות ספחי חיבור.

7.7.1.0005

3,990.00 133.00 30.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 63 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבות ספחי חיבור.

7.7.1.0006

4,500.00 150.00 30.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 75 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבות ספחי חיבור.

7.7.1.0007

42,000.00 168.00 250.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 90 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבותספחי חיבור.

7.7.1.0008

24,800.00 310.00 80.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 
סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 
פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", עם ציפוי 

מלט פנים, בקוטר ",3 לרבות ספחים.

7.7.1.0009

17,700.00 354.00 50.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 
סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 
פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", עם ציפוי 

מלט פנים, בקוטר ",4 לרבות ספחים.

7.7.1.0010

61,950.00 177.00 350.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 
סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 

פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", ללא ציפוי 
פנים, בקוטר ",2 לרבות ספחים.

7.7.1.0011

292,000.00 292.00 1,000.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 
סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 

פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", ללא ציפוי 
פנים, בקוטר ",3 לרבות ספחים.

7.7.1.0012
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m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
235,200.00 336.00 700.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 

סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 
פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", ללא ציפוי 

פנים, בקוטר ",4 לרבות ספחים.

7.7.1.0013

7,080.00 3,540.00 קומפלט2.00 חיבור הסנקה עם ראש כפול "X3"2 על זקף ",4 לרבות שני מצמדי שטורץ, 
מכסים ושרשרת.

7.7.1.0014

7,080.00 3,540.00 קומפלט2.00 הידרנט כיבוי-אש עם ראש כפול "X3"2 על זקף "4. 7.7.1.0015

10,640.00 133.00 80.00 יח' ברזים כדוריים בקוטר 25 מ"מ מפולירול. 7.7.1.0016

3,180.00 159.00 20.00 יח' ברזים כדוריים בקוטר 50-40 מ"מ מפולירול. 7.7.1.0017

3,060.00 204.00 15.00 יח' ברזים כדוריים בקוטר 90-63 מ"מ מפולירול. 7.7.1.0018

4,340.00 62.00 70.00 יח' ברז "ניל" "1/2. 7.7.1.0019

1,330.00 266.00 5.00 יח' שסתומי אל חוזר קטרים "-1"2. 7.7.1.0020

445.00 89.00 5.00 יח' ברז דלי "1/2 או "3/4. 7.7.1.0021

399.00 133.00 3.00 יח' מחסום מקלחת. 7.7.1.0022

345,300.00 1,151.00 300.00 מ"א רשתות לתעלות ניקוז יצוקות בבטון, מנירוסטה, רוחב 30 ס"מ, באורך 50 
ס"מ לפי מפרט.

7.7.1.0023

221,250.00 221,250.00 קומפלט1.00 משאבת כיבוי אש דיזל 30 מ"ק / שעה בעומק 40 מ' כולל לוח פיקוד, 
מיכל דלק צמוד, מצברים, כל האביזרים והספחים הנדרשים.

7.7.1.0024

17,700.00 8,850.00 קומפלט2.00 משאבת שמירת לחץ 3 מ"ק / שעה בעומק 65 מ', כולל לוח פיקוד וכל 
האביזרים והספחים הנדרשים.

7.7.1.0025

44,250.00 22,125.00 קומפלט2.00 מיכל דלק 10000 ליטר עם מעצרה 110% מנפח דלק, כולל כל אביזרי 
מילוי המיכל, פיקוח ותחזוקה, משאבת דלק למילוי מיכל צמוד.

7.7.1.0026

17,700.00 177.00 100.00 מ"א צינור דלק בקטרים "3/8 - "1-1/4. 7.7.1.0027

88,500.00 44,250.00 קומפלט2.00 אביזרים בחדר משאבות למערכת כיבוי אש (מגופים, ברזים, שסתומים, 
אביזרי מדידה ופיקוד) כולל כל הספחים.

7.7.1.0028

232,375.00 1,859.00 קומפלט125.00 עמדת כיבוי אש תקנית מותקנת בתוך ארון מפח (הנמדד בנפרד) המותקן 
על קיר לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 

ובאורך 15 מ' עם מצמד שטורץ, מזנק סילון / ריסוס "2 עם ברזי כדורי, 
גלגלון ומתפים מותקן בשלמות.

7.7.1.0029

99,625.00 797.00 קומפלט125.00 ארון לציוד כיבוי אש מפח במידות 120/80/30 ס"מ. 7.7.1.0030
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,840.00 1,328.00 30.00 יח' ברז שריפה "2 עם חיבור "3. 7.7.1.0031

5,310.00 5,310.00 קומפלט1.00 חיבור קו מים חדש מצינור פלדה "4 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "10 
לפחות, לרבות עבודות חפירה, ניקוז הקו הקיים, חיבור לקו הקיים 

באמצעות ריתוך מעבר קוטר / מופה לריתוך לרבות העבודות והאביזרים 
הנדרשים לחיבור מושלם והחזרת המצב לקדמותו.

7.7.1.0032

10,620.00 1,062.00 10.00 יח' מגוף סגירה בקוטר "4. 7.7.1.0033

886.00 443.00 2.00 יח' ברז בקוטר "2. 7.7.1.0034

3,540.00 3,540.00 1.00 יח' מז"ח בקוטר "4. 7.7.1.0035

620.00 620.00 1.00 יח' אל חוזר בקוטר "2. 7.7.1.0036

133.00 133.00 1.00 יח' ברז גן בקוטר "3/4. 7.7.1.0037

221,250.00 221,250.00 קומפלט1.00 מתקן משאבת מתזים דיזל GPM 500 בלחץ UL  FM/PSI ,80 כולל לוח 
פיקוד, חיבור ישיר לגנרטור, מיכל דלק צמוד, מצברים, כל האביזרים 

והספחים הנדרשים.

7.7.1.0038

185,850.00 61,950.00 קומפלט3.00 מתקן שאיבת ביוב חרושתי עם 2 משאבות טבולות במיכל פלסטי מיוחד, 
לוח חשמל ומערכת הפעלה עם פיקוד פניאומטי, ספיקה 2 מ"ק / שעה 

בעומד 35 מ' לרבות כל האביזרים והתקנה.

7.7.1.0039

7,080.00 7,080.00 קומפלט1.00 מתקן קומפקטי לניקוז מרצפות כולל משאבת ניקוז עם מצוף אינטגרלי , 
אל חוזר פנימי בתוך מיכל פלסטיק קשיח עם מכסה רשת , ספיקה 2 מ"ק / 

שעה בעומד 10 מ'.

7.7.1.0040

2,327,073.002,327,073.002,327,073.002,327,073.00 מיםמיםמיםמים 7.17.17.17.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ביוב וניקוז 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,000.00 195.00 200.00 מ"א צינור פלדה מגולבן דרג ב', כולל ספחים בקוטר "4. 7.7.2.0001

73,150.00 133.00 550.00 מ"א צנורות HDPE דוגמת "גבריט" או ש"ע לרבות ספחים, מותקנים סמויים או
גלויים בקוטר 110 מ"מ.

7.7.2.0002

525,000.00 150.00 3,500.00 מ"א צנורות HDPE דוגמת "גבריט" או ש"ע לרבות ספחים, מותקנים סמויים או
גלויים בקוטר 160 מ"מ.

7.7.2.0003

14,550.00 97.00 150.00 מ"א צנורות HDPE דוגמת "גבריט" או ש"ע לרבות ספחים, מותקנים סמויים או
גלויים בקוטר 50 מ"מ.

7.7.2.0004

7,970.00 797.00 10.00 יח' מחסומי רצפה 160/110 מ"מ HDPE עם רשת פליז מרובע מוברג (הסל 
מפלב"מ (נירוסטה), נמדד בנפרד).

7.7.2.0005
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,210.00 221.00 10.00 יח' מחסומי רצפה 110/50 מ"מ HDPE עם רשת פליז מרובע מוברג (הסל 

מפלב"מ (נירוסטה), נמדד בנפרד).
7.7.2.0006

6,630.00 221.00 30.00 יח' .4"X4" קופסת ביקורת נופלת 7.7.2.0007

59,700.00 398.00 150.00 יח' .6"X6" קופסת ביקורת נופלת 7.7.2.0008

116,850.00 779.00 150.00 יח' נקזים (קולט מי-גשם) לריצוף "X4"4 אנכיים ואופקיים  "דלביט" סדרה 
S-10 + ברדס מסוג U.P.P חוסם עלים דוגמת "דלמר" או ש"ע.

7.7.2.0009

177,000.00 1,770.00 100.00 יח' תעלת ניקוז 50X20 ס"מ מבטון פולימרי דוגמת WOLFDRAIN תוצרת 
ולפמן עם רשת חרושתית, לעומס בניינים.

7.7.2.0010

14,200.00 71.00 200.00 מ"א צינור פי.וי.סי. לניקוז מזגנים בקוטר 32-50 מ"מ לפי מפרט. 7.7.2.0011

110,625.00 4,425.00 25.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומית מבטון לפי ת"י 658 בקוטר
 250D פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין
(25 טון) שלבי דריכה וכל האביזרים לרבות אטימה בין החוליות מסוג 

"איטופלסט" או שווה ערך בעומק עד 2.5 מ'.

7.7.2.0012

83,646.00 3,098.00 27.00 מ"א שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומית מבטון לפי ת"י 658 בקוטר
 25) 250D פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין

טון) שלבי דריכה וכל האביזרים לרבות אטימה בין החוליות מסוג 
"איטופלסט" או שווה ערך בעומק עד 1.25 מ'.

7.7.2.0013

44,300.00 443.00 100.00 מ"א צנורות פלדה עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה 
חיצונית מבטון דחוס בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט מונחים בקרקע

בעומק עד 1.25 מ' עם ריפוד חול, קוטר צינור "4 עובי דופן "3/16.

7.7.2.0014

478,800.00 266.00 1,800.00 מ"א צנורות פלדה קוטר "4 עובי דופן "3/16 עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה 
חיצונית מותקנים גלויים על אדני בטון (לרבות אדני בטון).

7.7.2.0015

9,945.00 221.00 45.00 יח' קופסת ניקוז בקוטר "6 ויציאת צינור "4 עם רשת פליז דוגמת תוצרת 
"דלמר" דגם S - 15 או ש"ע.

7.7.2.0016

6,650.00 266.00 25.00 יח' קופסת ניקוז בקוטר "4 ויציאת צינור "2 עם רשת פליז דוגמת תוצרת 
"דלמר" דגם S - 10 או ש"ע.

7.7.2.0017

141,600.00 35,400.00 קומפלט4.00 משאבות טבולות לביוב עם מנוע טבול IP68 מוגן התפוצצות, ספיקות 10 
מ"ק/שעה, עומד מים 40 מטר, אטם מכני כפול סיליקון קרבין/סיליקון 

קרביד. מצוידת ברגש חום המתקן בין סלילי המנוע וברגש לחות המותקן 
באגן השמן המפריד בין המנוע והמשאבה. דוגמת תוצרת LOWARA סדרה 

DL-C או ש"ע, לרבות לוח פיקוד וכל אביזרי התקנה.

7.7.2.0018

566,400.00 70,800.00 קומפלט8.00 משאבה טבולה לניקוז במבנה כבד, מנוע טבול IP 68  מוגן התפוצצות, 
ספיקה 30 מ"ק/שעה, עומד מים 40 מטר, מאיץ תעלה פתוחה בעל מעבר 

חופשי 100 מ"מ לפחות , עטם מכני כפול סיליקון קרביד / סיליקון קרביד, 
מצויידת ברגש חום המותקן בין סלילי המנוע וברגש לחות המותקן באגן 

DLS סדרה ALOWA R השמן המפריד בין המנוע והמשאבה, דוגמת תוצרת
או ש"ע, לרבות לוח פיקוד וכל אביזרי ההתקנה.

7.7.2.0019

2,655.00 2,655.00 קומפלט1.00 חיבור קו ביוב בקוטר 200 ס"מ לתא ביוב קיים. 7.7.2.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/201990

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
92,960.00 1,328.00 70.00 מ"א תעלת ניקוז מבטון מזויין מסוג "מגנודריין" ברוחב פנים 30 ס"מ ובעומק 

פנים 30 ס"מ עם תושבת מפלדה מגולבנת מורכבת עם ברגים, רשת מפלדה
מגולבנת, לרבות אטימת החיבור בין התעלות ע"י דבק מסוג 

."COM-TEC"

7.7.2.0021

2,573,841.002,573,841.002,573,841.002,573,841.00 ביוב וניקוזביוב וניקוזביוב וניקוזביוב וניקוז 7.27.27.27.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספרינקלרים 7.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,970.00 71.00 70.00 יח' "1/2, K" בועה, גימור כרום, נחיר PENDENT  UPRIGHT ספרינקלר מסוג

 quick 1/2=5.6 , טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר, NPT
.response ,FM/UL

7.7.3.0001

4,000.00 80.00 50.00 יח'  NPT "1/2, K" בועה, גימור כרום, נחיר SIDE WALL ספרינקלר מסוג
 quick response 1/2=5.6 , טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר,

.FM/UL,

7.7.3.0002

74,400.00 124.00 600.00 יח' "1/2, K" בועה, גימור כרום, נחיר PENDENT  UPRIGHT ספרינקלר מסוג
 quick 1/2=5.6 , טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר, NPT

,response ,FM/UL עם רוזטה דקורטיבית להתקנה בתקרות מונמכות.

7.7.3.0003

345,800.00 133.00 2,600.00 יח' ספרינקלר מסוג PENDENT  UPRIGHT בועה, גימור כרום, נחיר 
 "3/4 , K=11.2 , STANDART RESPONSE COVERAGE EXTENDED"

.FM/UL 0.64 טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר,, NPT

7.7.3.0004

750.00 150.00 5.00 יח'  STANDART" בועה, גימור כרום, נחיר SIDE WALL ספרינקלר מסוג
 0.64,, NPT "3/4 , K=11.2 , RESPONSE COVERAGE EXTENDED

/UL.FM טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר

7.7.3.0005

32,000.00 128.00 250.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, גלויים או סמויים בתקרה 
מונמכת, מחוברים בהברגות, לרבות ספחים ומיתלים בקוטר ",1 צבוע לפי 

הנחיות אדריכל פנים.

7.7.3.0006

387,500.00 155.00 2,500.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",1.5 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

7.7.3.0007

190,000.00 190.00 1,000.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",2 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

7.7.3.0008

504,000.00 336.00 1,500.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",3 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

7.7.3.0009

3,890,000.00 389.00 10,000.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",4 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

7.7.3.0010

22,150.00 443.00 50.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",6 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

7.7.3.0011

8,850.00 354.00 25.00 יח' פורק לחץ FM/UL בקוטר "1/4 לרבות ברז ניתוק כדוגמת תוצרת 
GRINNEL או ש"ע.

7.7.3.0012



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/201991

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,540.00 1,770.00 2.00 יח' חיבור הסנקה FM/UL עם ראש כפול "X3"2 על זקף ",4 לרבות שני מצמדי 

שטורץ, מכסים ושרשרת, קומפלט, כדוגמת דגם K 95 / 96 , תוצרת 
AUTOMATIC SPRINKLER  או ש"ע.

7.7.3.0013

26,560.00 1,328.00 קומפלט20.00 ברז ניתוק UL/FM כדוגמת תוצרת ,CENTRAL או שווה ערך, בקוטר 
.4"3-"

7.7.3.0014

88,500.00 3,540.00 קומפלט25.00 ברז שליטה קומתית FM/UL למערכת ספרינקלרים רטובה בקוטר "-3",2 
כולל רגש זרימה , ברז בדיקה, ברז ניקוז, אל חוזר.

7.7.3.0015

110,625.00 4,425.00 קומפלט25.00 ברז שליטה קומתית FM/UL למערכת ספרינקלרים רטובה בקוטר ",4 כולל
רגש זרימה , ברז בדיקה, ברז ניקוז, אל חוזר.

7.7.3.0016

132,600.00 221.00 600.00 יח' צינור גמיש באורך עד 1.5 מ'. 7.7.3.0017

265,600.00 1,328.00 200.00 יח'  "1/2 NPT ,מעלות צלסיוס WINDOW SPRINKLER 68 ספרינקלר מסוג
.3488TY 3388 או TY דגם TYCO דוגמת

7.7.3.0018

35,400.00 17,700.00 קומפלט2.00 מערכת PRE-ACTION קוטר "DOUBLE INTERLOCK 3 נעילה כפולה, 
הפעלה חשמלית, תוצרת "ענבל" או ברמד" או ש"ע, לרבות שסתום אל 

חוזר ",1/2 מפסק לחץ ",1/2 מערך החזקת אויר ומדחס אויר.

7.7.3.0019

70,800.00 70,800.00 קומפלט1.00 מתקן משאבת מתזים דיזל GPM 400 בלחץ PSI 50 (UL/FM), כולל לוח 
פיקוד, חיבור ישיר לגנרטור, כל האביזרים והספחים הנדרשים.

7.7.3.0020

6,195.00 6,195.00 קומפלט1.00 משאבת שמירת לחץ למתזים (JOCKEY) GPM 10 בלחץ PSI, 60 כולל 
לוח פיקוד, כל האביזרים והספחים הנדרשים.

7.7.3.0021

6,204,240.006,204,240.006,204,240.006,204,240.00 ספרינקלריםספרינקלריםספרינקלריםספרינקלרים 7.37.37.37.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כלים סניטריים 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,195.00 2,213.00 15.00 יח' דוודי מים 120 ליטר לפי מפרט. 7.7.4.0001

35,865.00 797.00 קומפלט45.00 אספקה בלבד של מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר גבס / 
בלוקים לאסלה תלויה לפי מפרט.

7.7.4.0002

19,935.00 443.00 קומפלט45.00 הרכבה בלבד של מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר גבס / 
בלוקים לאסלה תלויה לפי מפרט.

7.7.4.0003

24,780.00 708.00 קומפלט35.00 אספקה בלבד של כיור רחצה לפי מפרט כולל כל האביזרים הנדרשים. 7.7.4.0004

24,780.00 708.00 קומפלט35.00 הרכבה בלבד של כיור רחצה לפי מפרט כולל כל האביזרים הנדרשים. 7.7.4.0005

13,275.00 2,655.00 קומפלט5.00 אספקה בלבד של מתקן מי שתיה - מי-קר דגם תוצרת ת.מ.ה. או ש"ע כולל
כל האביזרים הנדרשים.

7.7.4.0006

885.00 177.00 קומפלט5.00 הרכבה בלבד של מתקן מי שתיה - מי-קר דגם תוצרת ת.מ.ה. או ש"ע כולל 
כל האביזרים הנדרשים.

7.7.4.0007



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/201992

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,600.00 620.00 קומפלט30.00 אספקה בלבד של אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "אסטרה" תוצרת 

"חרסה" או ש"ע, עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות טבעת חיבור,
מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים.

7.7.4.0008

7,980.00 266.00 קומפלט30.00 הרכבה בלבד של אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "אסטרה" תוצרת 
"חרסה" או ש"ע, עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות טבעת חיבור,

מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים.

7.7.4.0009

11,955.00 797.00 קומפלט15.00 אספקה בלבד של אסלה לנכים לפי מפרט. 7.7.4.0010

3,990.00 266.00 קומפלט15.00 הרכבה בלבד של אסלה לנכים לפי מפרט. 7.7.4.0011

13,275.00 885.00 קומפלט15.00 אספקה בלבד של כיור רחצה לנכים לפי מפרט כולל כל האביזרים 
הנדרשים.

7.7.4.0012

6,645.00 443.00 קומפלט15.00 הרכבה בלבד של כיור רחצה לנכים לפי מפרט כולל כל האביזרים 
הנדרשים.

7.7.4.0013

1,860.00 620.00 3.00 יח' אספקה בלבד של אגנית מרובעת מחרס לבן סוג א', במידות 80X80 ס"מ, 
דוגמת "חרסה" או ש"ע.

7.7.4.0014

1,329.00 443.00 3.00 יח' הרכבה בלבד של אגנית מרובעת מחרס לבן סוג א', במידות 80X80 ס"מ, 
דוגמת "חרסה" או ש"ע.

7.7.4.0015

18,585.00 531.00 קומפלט35.00 אספקה בלבד של סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה דוגמת 
"מדגל" מק"ט 59802 או שווה ערך, מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות 

ברזי "NIL" וכל חומרי העזר.

7.7.4.0016

6,195.00 177.00 קומפלט35.00 הרכבה בלבד של סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה דוגמת 
"מדגל" מק"ט 59802 או שווה ערך, מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות 

ברזי "NIL" וכל חומרי העזר.

7.7.4.0017

9,300.00 620.00 קומפלט15.00 אספקה בלבד של סוללה לכיור לנכים בעמידה עם פיה קצרה קבועה, 
ידית מרפק דוגמת "מדגל" מק"ט 70902 או שווה ערך, מצופה כרום, מותקן

מושלם, לרבות ברזי "NIL" וכל חומרי העזר.

7.7.4.0018

3,990.00 266.00 קומפלט15.00 הרכבה בלבד של סוללה לכיור לנכים בעמידה עם פיה קצרה קבועה, ידית
מרפק דוגמת "מדגל" מק"ט 70902 או שווה ערך, מצופה כרום, מותקן 

מושלם, לרבות ברזי "NIL" וכל חומרי העזר.

7.7.4.0019

531.00 531.00 קומפלט1.00 אספקה בלבד של קערת מטבח סוג א' , התקנה מתחת לשיש (נמדד בנפרד) 
במידות 40X60 ס"מ דוגמת תוצרת "חרסה" או ש"ע, כולל כל האביזרים 

הנדרשים.

7.7.4.0020

266.00 266.00 קומפלט1.00 הרכבה בלבד של קערת מטבח סוג א' , התקנה מתחת לשיש (נמדד בנפרד) 
במידות 40X60 ס"מ דוגמת תוצרת "חרסה" או ש"ע, כולל כל האביזרים 

הנדרשים.

7.7.4.0021

708.00 708.00 קומפלט1.00 אספקה בלבד של סוללה לקערת מטבח בעמידה עם פיה נשלפת, דוגמת 
"מדגל" מק"ט 59810 או ש"ע , מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי 

"ניל" וכל חומרי העזר.

7.7.4.0022



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/201993

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
266.00 266.00 קומפלט1.00 הרכבה בלבד של סוללה לקערת מטבח בעמידה עם פיה נשלפת, דוגמת 

"מדגל" מק"ט 59810 או ש"ע , מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי 
"ניל" וכל חומרי העזר.

7.7.4.0023

44,250.00 44,250.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבה של מתקן משאבות מי שתיה כולל 2 משאבות משנה תדר 
30 מ"ק / שעה בעומד 70 מ' כ"א, לוח פיקוד, אביזרי מדידה וסגירה, 

לרבות להתקנה ופיקוד מושלם, אספקה כקומפלט חרושתי.

7.7.4.0024

3,984.00 1,328.00 קומפלט3.00 אספקה בלבד של סוללת קיר (אינטרפוץ 3 דרך) למקלחת עם מזלף, צינור 
גמיש, מתלה וידית מסדרת "ענבר" מק"ט 69120 תוצרת "מדגל" עם מערכת

תלייה למקלחת מק"ט 91205 או ש"ע, מותקן מושלם.

7.7.4.0025

1,860.00 620.00 קומפלט3.00 הרכבה בלבד של סוללת קיר (אינטרפוץ 3 דרך) למקלחת עם מזלף, צינור 
גמיש, מתלה וידית מסדרת "ענבר" מק"ט 69120 תוצרת "מדגל" עם מערכת

תלייה למקלחת מק"ט 91205 או ש"ע, מותקן מושלם.

7.7.4.0026

44,250.00 44,250.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבה של מתקן משאבות כיבוי-אש כולל 2 משאבות 30 מ"ק / 
שעה בעומד 40 מ' כ"א, משאבת שמירת לחץ 3 מ"ק / שעה בעומד 50 מ', 

לוח פיקוד, אביזרי מדידה וסגירה, לרבות להתקנה ופיקוד מושלם.

7.7.4.0027

53,100.00 53,100.00 קומפלט1.00 סט אביזרי חדר משאבות לא נכלל לסעיפים קודמים להתקנה, הפעלה 
ופיקוד ציוד בחדר משאבות מושלם.

7.7.4.0028

61,950.00 30,975.00 קומפלט2.00 אספקה והרכבה של מתקן מילוי מאגר כולל מגוף מילוי, מגוף אבטחה , 
מסנן, מגופי סגירה - סט לפי פרט, אביזרים לפי מפרט, לרבות להתקנה 

ופיקוד מושלם.

7.7.4.0029

467,584.00467,584.00467,584.00467,584.00 כלים סניטרייםכלים סניטרייםכלים סניטרייםכלים סניטריים 7.47.47.47.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

11,572,738.0011,572,738.0011,572,738.0011,572,738.00 מתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואה 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות חשמל 8 פרק:

חפירות חציבות ושוחות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,200.00 62.00 100.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 100 ס"מ ברוחב עד 80 ס"מ, 

באמצעות כל כלי מכאני שיידרש, לרבות חופר-תעלות, בכל סוגי הקרקע 
כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, מילוי חוזר של החפירה 

ב-,CLSM החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

7.8.1.0020

4,000.00 80.00 50.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 140 ס"מ ברוחב עד 100 ס"מ, 
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש, לרבות חופר-תעלות, בכל סוגי הקרקע 
כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, מילוי חוזר של החפירה 

ב-,CLSM החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

7.8.1.0030

1,590.00 159.00 קומפלט10.00  30x10 חציבת פתח בקיר/רצפת בטון בעובי עד 20 ס"מ, במידות של עד
ס"מ, לרבות עיבוד הפתח בבטון ובטיח לצורך העברת 

צנרת/תעלה/כבלים.

7.8.1.0040

4,780.00 239.00 קומפלט20.00 קידוח בקוטר עד "4 בבטון יצוק בעובי עד 30 ס"מ, כולל תיקון סביב צנרת
וכל הדרוש להשלמת העבודה לשביעות רצון הפיקוח

7.8.1.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/201994

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,590.00 159.00 קומפלט10.00 חציבה או קידוח בקירות בלוקים או בטון או תקרות עבור יצירת פתח 

למעבר צינור עד לקוטר קוטר "2 כולל החזרת השטח לקדמותו - קומפלט.
7.8.1.0060

1,990.00 199.00 קומפלט10.00 חציבה או קידוח בקירות בלוקים או בטון או תקרות עבור יצירת פתח 
למעבר צינור עד לקוטר קוטר ",4 כולל החזרת השטח לקדמותו - קומפלט

7.8.1.0070

2,790.00 279.00 קומפלט10.00 חציבה או קידוח בקירות בלוקים או בטון או תקרות עבור יצירת פתח 
למעבר צינור עד לקוטר קוטר ",6 כולל החזרת השטח לקדמותו. קומפלט.

7.8.1.0080

11,330.00 2,266.00 5.00 יח' שוחות מעבר מחוליות טרומיות מבטון עגולות בקוטר 100 ס"מ ובעומק 
150 ס"מ לרבות חפירה ומכסה 12.5 טון, עם כיתוב ולוגו.

7.8.1.0090

3,983.00 3,983.00 1.00 יח' שוחות מעבר מחוליות טרומיות מבטון עגולות בקוטר 150 ס"מ ובעומק 
150 ס"מ לרבות חפירה ומכסה 12.5 טון, עם כיתוב ולוגו.

7.8.1.0100

8,000.00 32.00 250.00 ק"ג פרופיל 50U טבול באבץ חם להעמדת הלוחות על תעלות הכבלים לפי 
פרוט בתכנית.

7.8.1.0110

3,200.00 64.00 50.00 מ"ר מיכסה לתעלות כבלים בריצפה מפח מרוג בעובי 3 מ"מ לפחות מרותך על 
מסגרת פרופילי 50U המכסה טבול באבץ חם כולל ידיות הרמה נופלות 

ושקועות לפי פרוט בתכנית.

7.8.1.0120

48,840.00 407.00 120.00 מ"ר אטימת פתחים, חורים ופירים למעברי כבלים באמצעות חומר מאושר ע"י 
מכבי האש וע"י מת"י ומאושר ת"י, לאחר גמר התקנת כל הכבלים, 

צינורות, שרוולים, תעלות וכד'. הבידוד חייב לעמוד במשך 2 שעות מפני 
שריפה בבנין - המדידה לפי מ"ר מצטבר של שטח הפתחים שנאטמו. יש 

להגיש את מפרט החומר לאישור המפקח לפי התקנתו(מרכז אנרגיה וחדרי 
חשמל).

7.8.1.0130

169,200.00 235.00 720.00 מ"ר ציפוי כבלים על סולמות ומגשים ע"י חומר מעכב שרפה לאורך 50 ס"מ 
מכל צד של מעבר דרך קיר ורצפה (תקרה) ע"י מריחה או התזה. המדידה 

לפי שטח מצטבר (כולל את כל הכבילה העוברת בו) של המגשים/סולמות 
שטופלו ללא קשר לרוחבם או מס' הכבלים שעליהם. יש להגיש את מפרט 

החומר לאישור המפקח לפני התקנתו.

7.8.1.0140

11,400.00 19.00 600.00 מ"א צנרת יק"ע בקוטר 75 מ"מ 7.8.1.0150

26,000.00 26.00 1,000.00 מ"א צנרת PVC בקוטר ''4 (110 מ"מ) 7.8.1.0160

25,800.00 43.00 600.00 מ"א צנרת PVC בקוטר ''6 (160 מ"מ) 7.8.1.0170

1,200.00 24.00 50.00 מ"א צנרת PVC בקוטר 75 מ"מ 7.8.1.0180

331,893.00331,893.00331,893.00331,893.00 חפירות חציבות ושוחותחפירות חציבות ושוחותחפירות חציבות ושוחותחפירות חציבות ושוחות 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הארקות והגנות 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
160,000.00 16.00 10,000.00 מ"א מתקן הארקת יסוד עפ"י חוק החשמל, כולל יצירת רציפות חשמלית 

באמצעות ריתוכים של ברזלי זיון אופקיים ואנכיים בקוטר 10 מ"מ לפחות 
ובעזרת פס פלדה במידות 30X3.5 מ"מ לפחות, טמונים ביציקות הבטון של

הקיר ו/או המדרכה לכל אורכם, וביצוע ריתוכים

7.8.3.0010

4,424.00 1,106.00 4.00 יח' אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 19 מ"מ ובאורך 3 מטר כולל ראש הקשה 
וחיבור, ראש חדירה, מחברים בין הקטעים, בריכת בטון בקוטר ובעומק 60 

ס"מ עם מכסה 12.5 טון, חיבור במוליך נחושת שזור 50 ממ"ר 
מהאלקטרודה אל פס השוואת פוטנציאלים.

7.8.3.0030

1,770.00 885.00 2.00 יח' פס השוואת פוטנציאלים ראשי בחדרי לוחות מתח נמוך שונים. עשוי פס 
נחושת אלקטרוליטית באורך 1500 ס"מ עובי 8  מ"מ רוחב 100 מ"מ, כולל 

קדחים וברגי פרפר לחיבור למוליכי הארקה כנדרש, בתוספת 5 ברגים 
לחיבור עתידי.

7.8.3.0040

14,014.00 637.00 22.00 יח' פס השוואת פוטנציאלים בחדרי החשמל והאנרגיה אליו תחובר הארקת 
יסוד ומוליכי הארקה שונים. עשוי פס נחושת אלקטרוליטית באורך 600 

מ"מ עובי 6 מ"מ רוחב 60 מ"מ, כולל קדחים וברגי פרפר לחיבור למוליכי 
הארקה כנדרש, בתוספת 5 ברגים לחיבור עתידי.

7.8.3.0070

15,930.00 15,930.00 קומפלט1.00 ביצוע הארקה לכל השרותים המתכתיים הנמצאים בתוך המבנה, כגון: 
כניסת צנרת מים, צנרת מ"א, צנרת גז, דלתות ברזל, מתקן הטלפון 

ומערכות מ.נ.מ. אחרות. משאבות, תעלות ולוחות מ.א., תעלות חשמל 
ותקשורת, תיקרות אקוסטיות וכל שרות מתכתי אחר כמפורט בקובץ 

התקנות, ע"י חוט נחושת מבודד בחתך שלא יפחת מ- 16 ממ"ור, כולל 
חיבור המוליך במוצא וביעד. המחיר כולל לכל המבנה קומפלט.

7.8.3.0090

196,138.00196,138.00196,138.00196,138.00 הארקות והגנותהארקות והגנותהארקות והגנותהארקות והגנות 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות מתח גבוה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוח מ.ג. ראשי לחניון הממוקם במפלס המנהרה (799) 

************************************

131,424.00 43,808.00 קומפלט3.00 מבנה לוח מ"ג מודולארי 24kV, 630A הפרדה לפי ,class LSC2A דוגמת 
SM6-DM1-A של שניידר אלקטריק הכולל: מפסק זרם (CB) פריק 

 630A ,SF6 FREE, ,בידוד בגז המאושר לפי התקנים ,(disconnectable)
בעל יכולת של 10,000 פעולות מכניות וחשמליות, מנגנון CB מהיר 

.O-0.3s-CO-15s-CO תא מדידה כלול במבנה תא הכניסה. מנתק טורי ומק 
צר הארקה כפול מחוגרים, מסמן מצב מכני למצב המפסק משולב 

בדיאגרמת מימיק, לחצני הפעלה/הפסקה, סליל הפסקה מערכת מגעי עזר 
4NC+4NO מפסק/מנתק/מקצר הארקה, מנורות סימון קיבוליות, כולל 

מבודד קיבולי, גופי חימום, בסיס מתכת והתקנת מערכת הגנות שליטה 
ומדידה המופיעה בסעיף נפרד. מבנה הלוח יהיה בהתאמה למבנה החדר, 

7.8.4.0020

השלמות מבנה בין התאים וכולל כל מרכיבי הלוח; המחיר כלול במבנה 
הלוח.

4,899.00 1,633.00 קומפלט3.00 5P250-ו CLASS0.5-5-1250 בA לזרם  LPCT 24 מסוגkV משני זרם 7.8.4.0030

1,633.00 1,633.00 קומפלט1.00 סט משני זרם עבור הגנות ומדידות למתח 24KV עד 75/5A ,15VA מתאים 
לנתוני הלוח ויח' הגנה משנית

7.8.4.0040

26,403.00 8,801.00 קומפלט3.00 תכנות, כיול, בדיקה, הכנסה לניצול, הרצה של הגנת מתח גבוה ללוח 
24KV הכולל כל הגנות זרם, עומס יתר, מתח תדר, ואטמטרית, כיוונית 

ומדידות כולל ערכים מינימלים ומקסימלים. מסך מובנה, יציאת תקשורת, 
אפשרות לתוספת כרטיס תמיכה בפרוטוקול ,IEC61850 יכולת עבודה 
 T42 24-250 בהתאם לתוכניות והמפרט הטכני דוגמתvAC/DC במתח

SEPAM של שניידר אלקטריק או שו"ע.

7.8.4.0050
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,177.00 5,177.00 קומפלט1.00 תכנות, כיול, בדיקה, הכנסה לניצול, הרצה של הגנת מתח גבוה ללוח 

22KV הכולל כל הגנות זרם, עומס יתר, מתח תדר, ומדידות כולל ערכים 
מינימלים ומקסימלים. מסך MIH מובנה, יציאת תקשורת, אפשרות לתוספת

כרטיס תמיכה בפרוטוקול  ,IEC61850 יכולת עבודה במתח 
 SEPAM T20 24-250 בהתאם לתוכניות והמפרט הטכני דוגמתvAC/DC

של שני ידר אלקטריק או שו"ע.

7.8.4.0060

13,047.00 13,047.00 קומפלט1.00 תוספת סט משני מתח מקוריים ליפוף כפול ,0.11/3 3(שורש)/0.11 , 
3(שורש)/,22 למערכות הגנה ומדידה Class0.5 מותקנים בתוך תאי מ"ג, 

,5P250 המותאמים לנתוני הלוח וממסר ההגנה.

7.8.4.0070

2,271.00 757.00 3.00 יח' משנה זרם מסכם מדגם CSH-200 להתקנה על שלושת הגידים לביצוע 
הגנה פחת כיוונית

7.8.4.0080

4,659.00 1,553.00 3.00 יח' תא מתח נמוך להתקנת ממסרי ההגנה, המדידה ושאר מרכיבי הפיקוד 7.8.4.0090

1,554.00 518.00 3.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפעלה ומנוע דריכה במתחים שונים 7.8.4.0100

1,554.00 518.00 קומפלט3.00 תוספת מחיר עבור מגעי עזר של מקצר הארקה +1O+1C מגעי עזר מנתק 
2C+3O

7.8.4.0110

3,105.00 1,035.00 3.00 יח' תוספת כרטיס 10Input/4Output לממסר הגנה SEPAM כולל חיבור 
סלקטיביות לוגית בין ממסרים ופיקודים כנדרש

7.8.4.0120

3,105.00 1,035.00 3.00 יח' SEPAM לממסר הגנה RS485 תוספת כרטיס תקשורת 7.8.4.0130

1,553.00 1,553.00 קומפלט1.00 מערכת אספקת מתח גיבוי למערכת ההגנות הכוללת: ספק/מטען יושב על 
פס דין+מצברי גיבוי ל-8 שעות מותקנת ומחווטת בלוח, בדיקה עצמית של 

המערכת כל 12 שעות, תקשורת מסוג MODBUS או שו"ע, הכל בהתאם 
למפרט

7.8.4.0140

3,313.00 3,313.00 1.00 יח' רב מודד מתקדם למדידת זרמים\ הספקים, מתחים, תדר, אנרגיה, 
אקטיבית, אנרגיה ראקטיבית, מקדם הספק\ עיוות הרמוני כללי בזרם 

 0.2S ובמתח. הרמוניות מפורטות בזרם ובמתח עד הרמוניה 63 ורמת דיוק
CLASS בתקשורת RS485 מודבס+ 2 כניסות אטרנט מובנות עם כתובת 

,IP כולל 4 כניסות דיגיטליות, 2 יציאות דיגיטליות הניתנות לתכנות, 52 
התרעות, זיכרון של 1.1 מ"ב, דף אינטרנטי מובנה ,Web page עמידה 

 61557-12 IEC & Class 0.2s 620-53-22 IEC בתקנים
PMD/SD/SS/K70/0.2PMD-S כדוגמת PM5561 מתוצרת שניידר 

אלקטריק או שו"ע.

7.8.4.0150

52 התרעות, זיכרון של 1.1 מ"ב, דף אינטרנטי מובנה ,Web page עמידה 
 620-53-22 IEC & PMD/SD|SS/K70/0.2 61557-12 PMD-S IEC בתקנים

Class 0.2s כדוגמת PM5561 מתוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע.

8,076.00 2,692.00 3.00 יח' תוספת מחיר עבור סט מגני ברק ,24KV 5KA מותקנים בתא לוח מ"ג דוגמת
 RAYCHEM SNA24 או שו"ע.

7.8.4.0170

1,243.00 1,243.00 קומפלט1.00 ארון בטיחות ממתכת עבור זווד בטיחות מתח גבוה במידות 180/140/40 
ס"מ, כמפורט במפרט הטכני

7.8.4.0190

343.00 343.00 קומפלט1.00 זוג כפפות מותקן בארון בטיחות למתח גבוה ,36KV כולל תיק נשיאה 7.8.4.0200

414.00 414.00 קומפלט1.00 בודק פנאומטי לכפפות מתח גבוה 7.8.4.0210
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כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26.00 26.00 קומפלט1.00 כנ"ל אולם כובע מגן למתח גבוה 7.8.4.0220

26.00 26.00 קומפלט1.00 כנ"ל אולם משקפי מגן למתח גבוה 7.8.4.0230

לוחות מתח גבוה משניים בחניון ******************************

1,402.00 1,402.00 1.00 יח' בודק מתח ל-,30KV כמתואר במפרט הטכני 7.8.4.0240

263.00 263.00 1.00 יח' מטף כיבוי אש במשקל 2 ק"ג המכיל גז הלון 1301 7.8.4.0250

2,230.00 2,230.00 1.00 יח' מערכת מקצרים פנימית, כולל מוט מבודד 7.8.4.0260

518.00 518.00 1.00 יח' מוט הצלה לחילוץ אדם, כמפורט במפרט הטכני 7.8.4.0270

715.00 143.00 5.00 יח' שלט אזהרה או הדרכה מסוג כל שהוא לפי דרישות חברת חשמל להתקנה 
בחדר מתח גבוה

7.8.4.0280

732.00 183.00 4.00 מ"א שטיח מבודד למתח גבוה המונח לפני הלוח, ברוחב של 1 מטר 7.8.4.0290

207,090.00 103,545.00 2.00 יח' מבנה לוח מ"ג מודולארי ,24kV, 630A בידוד בגז SF6 המאושר לפי 
 RM6-RE-DIDI, דוגמת class LSC2, התקנים, ניתן להרחבה מימין, הפרדה

 200A בגז (CB) של שניידר אלקטריק או שו"ע, הכולל: 2 מפסקי זרם
יציאה לשנאי, סליל הפסקה, מגעי עזר 2NC+2NO לכל מפסק ומגע 

למקצר הארקה, מנורות סימון קיבוליות, כולל מבודד קיבולי, 2 מנתק ים 
בעומס 630A 24KV בגז ,SF6 מסמן מצב משולב בדיאגרמת מימיק, מנורות 

סימון קיבוליות, מבודד קיבולי, גופי חימום, ובסיס מתכת. מבנה הלוח 
יהיה בהתאמה למבנה החדר, לרבות השלמות מבנה בין התאים וכולל כל 

מרכיבי הלוח; המחיר כלול במבנה הלוח.

7.8.4.0310

31,860.00 7,965.00 4.00 יח' מכשיר לזיהוי זרם קצר וכיוון במסדר מ"ג כולל זליגה לאדמה, תצוגת 
 MODBUS, זרמים, ערכי זרם ותדר מקסימאליים לפאזה, חיבור לתקשורת
כולל מגע עזר ומשנ"ז עבורו דוגמת Flair23DM מתוצרת שניידר אלקטריק 

או שו"ע.

7.8.4.0320

4,780.00 2,390.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה במתח 230V למנתק בעומס הכולל סט 
מגעי עזר 2NO+2NC ומגע עזר NC עבור מקצר הארקה

7.8.4.0330

4,780.00 2,390.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור סט מגעי עזר 2NO+2NC ומגע NC עבור מקצר הארקה 7.8.4.0340

5,098.00 2,549.00 2.00 יח'  "Self-Powered" תכנות, כיול, בדיקה, הכנסה לניצול, הרצה של ממסר
להגנת שנאי מתח גבוה בלוח 22KV הכולל הגנות זרם, עומס יתר, כולל 

ממסר ,MITOP חיבור למשני הזרם היעודיים עבורו בלוח בהתאם 
לתוכניות והמפרט הטכני דוגמת VIP30 של שניידר אלקטריק או שו"ע.

7.8.4.0350

14,338.00 7,169.00 קומפלט2.00 ארון ציוד לאביזרי בטיחות במידות: 140 ס"מ רוחב, עומק 40 ס"מ, גובה 
180 ס"מ בעובי 2 מ"מ לפחות עשוי פח דקופירט צבוע RAL7032 הכולל 
את כל הציוד המפורט במפרט הטכני, לרבות טסטר, בודק הפרשי מתח, 

מוט הצלה, מקצרים, כפפות בנרתיק, בודק כפפות, שטיח מבודד, כובע + 
משקפי מגן, מוט למקצרים ומוט לטסטר וכל הדרוש לפי הור אות המפקח.

7.8.4.0360
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
320.00 32.00 10.00 יח' שלט אזהרה או הדרכה מסוג כל שהוא לפי דרישות חברת חשמל להתקנה 

בחדר מתח גבוה
7.8.4.0370

487,951.00487,951.00487,951.00487,951.00 לוחות מתח גבוהלוחות מתח גבוהלוחות מתח גבוהלוחות מתח גבוה 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שנאים 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שנאים  - מרכזי אנרגיה (מז' ומע') - חניון

509,760.00 127,440.00 קומפלט4.00 שנאי אפוקסי יצוק KVA 1600 12.6/0.4KV ברמת הפסדים BoBk ודירוג 
סביבתי E3/C3/F1 לפי ת"י ,50541 ותקן IEC 60076-11 דוגמת שנאי 

,Trihal כמפורט במפרט הטכני, כולל פרופילי U10 לגלגלי השנאי 
ועיגונם, חיבור טרמיסטורים, כיוונונים, לשות לחיבורים, לרבות ביטוח 

השנאי עד למסירתו

7.8.5.0020

7,648.00 1,912.00 קומפלט4.00 תוספת מחיר עבור מערכת איוורור מאולץ לשנאי הנ"ל 7.8.5.0030

15,932.00 3,983.00 קומפלט4.00 לוח התראות שנאי הכולל: בקר T154 מגענים, לחצנים, טיימרים, מנורות 
סימון, מהדקים לכבלי הפיקוד מהלוח לסליל העבודה במאמ"ט הראשי 

בלוח הראשי, וכל הדרוש לקבלת התראות והפעלת אוורור מאולץ במקרה 
 HMI והטמפרטורה בשנאי תעלה על המותר. כולל חיבור לממשק למערכת

וחיבור תקשורת.

7.8.5.0040

15,932.00 3,983.00 קומפלט4.00 הארקת הגנה לשנאי (גוף) באמצעות מוליך נחושת שזור בחתך 150 ממ"ר 7.8.5.0050

23,896.00 5,974.00 קומפלט4.00 הארקת שיטה לשנאי באמצעות כבלי נחושת חד גידיים לפי הספק השנאי 7.8.5.0060

573,168.00573,168.00573,168.00573,168.00 שנאיםשנאיםשנאיםשנאים 8.58.58.58.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גנרטורים 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לפרסם במכרז נפרד את 

אספקתו והתקנתו, של דיזל-גנרטור, על פי שיקול דעתו. אם יוחלט כך, 
יפורסם המכרז בין ספקי דיזל גנרטורים מוכרים. במקרה זה על הקבלן 

יהיה לבצע התחברות להדקי היציאה של לוח הגנרטור הן בכבלי כוח והן 
בכבלי הפיקוד.לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן לתוספת או ל תוספות 
בסעיפים או בפרקים אחרים בגין מסירת עבודה זאת לקבלנים אחרים.

לפני חיבור הצרכנים לגנרטור יבצע הקבלן בדיקה של כל הצרכנים 
ועומסים החשמליים המחוברים בפועל לגנרטור ואת אופן הפעלתם (חיבור
ישיר או באמצעות מתנע רך). הקבלן יעביר את הנתונים למתכנן לבדיקה. 
במידה ויידרש ובהתאם להחלטת המתכנן יהיה על הקבלן לספק ולהתקין 
"עומס מדומה". המחיר של "העומס המדומה" יהיה כלול במחיר האספקה 
וההתקנה של הגנרטור כולל האספקה, התקנה וחיבור כבלי החשמל ולא 
תידרש כל תוספת מחיר מצד הקבלן. מיקום של "העומס המדומה" יקבע 

ע"י מנה"פ ובתיאום עם המתכנן.

1,682,208.00 841,104.00 קומפלט2.00 אספקת יח' דיזל גנרטור: 1650 קוו"א PRIME מתוצרת מפעל מוכר ממערב
אירופה או ארה"ב, לעבודה ממושכת לפי המתואר במפרט, כולל הובלה, 

פריקה, ביטוח וכד' - קומפלט באתר.

7.8.6.0030
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,232.00 19,116.00 קומפלט2.00 אספקה של לוח הפיקוד של הגנרטור על פי המתואר במפרטים הכולל  

מבטיחים ראשיים, הגנות לקווי פיקוד, ממסרים עם דגלים או נורות לסימון
תקלות ואזעקות, כולל יציאות לתקשורת למקרים הבאים: א- לחץ שמן 
נמוך או גבוה. ב- חום גבוה. ג- חוסר מתח ומתחי פיקוד. ד- זמן התנעה 

ארוך. ה- התנעות חוזרות כושלות. ו- אי התאמת מתח ות דר. ז- ממסרים 
לחסימת היחידה בפני התנעה במקרים א-ד לעיל. המחיר כולל יציאות 

דיגיטליות למצב תקלה ומצב פעולה. הכל קומפלט וכמפורט

7.8.6.0050

55,756.00 27,878.00 קומפלט2.00 הרכבת דיזל גנרטור על כל ציודו וכל ציוד ומערכות העזר כמתואר לעיל 
ובמפרטים, העמדתו על יסוד, אספקה וחיבור כבלים לפיקוד, הארקה, 

הזנה לגנרטור מלוח הפיקוד - הכל קומפלט מוכן לשימוש.

7.8.6.0060

16,154.00 8,077.00 קומפלט2.00 אספקת  8 בולמים קפיציים "2 אשר יותקנו בין בסיס הגנרטור לרצפת 
המבנה למניעת רעידות

7.8.6.0061

72,896.00 36,448.00 קומפלט2.00  65KA, ,3 עם הגנות מיקרו פרוססורx3200A אספקת והתקנת מפסק אויר
כולל תא עם פסי צבירה ל-4000A על גבי הגנרטור

7.8.6.0062

4,142.00 2,071.00 קומפלט2.00 אספקת והתקנת גוף חימום כולל מגען לחימום מי מנוע 7.8.6.0063

6,212.00 3,106.00 קומפלט2.00 אספקה והתקנת מפריד מים סולר, כולל מגע תקלה במקרה של מים בסולר 7.8.6.0064

1,562.00 781.00 קומפלט2.00 אספקת והתקנת פס הארקות מנחושת 50*5 ס"מ, מותקן על גבי ששסי 
הגנרטור

7.8.6.0065

2,070.00 1,035.00 קומפלט2.00 אספקה והתקנה של משאבה ידנית על גבי המנוע לריקון הסולר 7.8.6.0066

5,178.00 2,589.00 קומפלט2.00 כונס בין הרדיאטור לכניסת האויר לחדר. 7.8.6.0150

5,178.00 2,589.00 קומפלט2.00 כונס בין הרדיאטור לפתח יציאת האויר מהחדר. 7.8.6.0160

6,212.00 3,106.00 קומפלט2.00 מערכת מצברים אטומים ללא טיפול תחזוקתי עבור 10 התנעות רצופות 
לפחות, טיפוס תעשייתי כבד, כולל אספקה והתקנהמטען מצברים מתאים 

להטענה ממצב ממצב מפורק למצב טעון-מלא במשך 6 שעות (לא יותר) 
כולל אספקה התקנה וחיבור כל הכבלים הדרושים.

7.8.6.0170

3,982.00 1,991.00 קומפלט2.00 ספק מטען למערכת מצברים, כולל מגעי התראה/תקשורת לפי המפרט 
הטכני.

7.8.6.0180

19,116.00 9,558.00 קומפלט2.00 הפעלה והרצה של יחידת הדיזל-גנרטור 1650 קו"א במשך 48 שעות כולל 
העמסה מלאכותית של הגנרטור בתחנת האנרגיה (העומס יסופק ע"י 

הקבלן)

7.8.6.0190

19,116.00 9,558.00 קומפלט2.00 אספקה והתקנה של "עומס מדומה" בגודל שיקבע לאחר בדיקה שתבוצע 
ע"י הקבלן של כל הצרכנים ועומסים החשמליים המחוברים בפועל 

לגנרטור ואופן הפעלתם (חיבור ישיר או באמצעות מתנע רך), לפני חיבור 
הצרכנים לגנרטור. הקבלן יעביר את הנתונים למתכנן לבדיקה לעיון 

ואישור

7.8.6.0200

12,744.00 6,372.00 קומפלט2.00 מערכת פליטה גזים, הכוללת משתיק משני, מחוץ לחדר הגנרטור. ההתקנה
במבנה, כמסומן ומתוכנן במפרט ובתכניות.

7.8.6.0230
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
63,700.00 1,274.00 50.00 מ"א הארכת צנרת אגזוז ",14 כולל בידוד בצמר סלעים ופח מהגנה מגולון של 

מערכת פליטה גזים לגג המבנה, הכוללת משתיק משני, מחוץ לחדר 
הגנרטור. ההתקנה במבנה, כמסומן ומתוכנן במפרט ובתכניות.

7.8.6.0240

24,850.00 12,425.00 קומפלט2.00 משתיק קול משולב ראקטיבי ואקטיבי להנחתה של עד 40 דציבל, כולל 
מתלים קפיציים

7.8.6.0241

164,016.00 82,008.00 קומפלט2.00 מערכת משתיק קול בכניסת ויציאת האויר מדגם M תוצרת חנא או ש"ע 
בעומק של 1.5 מ' עשיית פתחים בקירות ואטימתם בתחום חדרי הגנרטור, 

לפי המפרט הטכני.

7.8.6.0242

93,190.00 46,595.00 קומפלט2.00 אספקת מפוח בספיקה של 100,000 מק"ש לטמפרטורה גבוהה עבור 
הוצאת האויר החם מהמסדרון

7.8.6.0243

יות. פס האפס יהיה צמוד לפסי הפאזות כדי למנוע קרינה אלקטרו 
מגנטית)

12,744.00 6,372.00 קומפלט2.00 לוח שרותי עזר של חדר גנרטור בנוי מפח דקופירט 2 מ"מ, צבוע בצבע 
RAL ,7032 בעל אטימות .IP54 המחיר כולל פסי צבירה מנחושת עד 
,125A זרם קצר ,400V 50KA כולל: כל אביזרי החשמל וציוד המיתוג 

החשמלי לרבות מתנעים עבור משאבות דלק, התקנת אביזרי בקרה שונים 
הנמדדים בנפרד, בדיקת שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק בחזית הלו ח. 
מיועד עבור ציוד המפורט בתוכניות. מבנה הלוח כולל הפרדה מתכתית 

בין התאים, גישה מלפנים ופנלים. מיועד להכיל את כל האלמנטים 
הנמדדים בנפרד. כולל העמסה, פריקה, הכנסה והעמדה בחדר, לרבות 
חיזוק לרצפה. כולל חיווט ושילוט בשלמות. (הלוח יבוצע ע"פ התקן 
הישראלי החדש 61439-2 בלבד, ולא יתקבלו חישובים או בדיקות חל

7.8.6.0260

2,070.00 1,035.00 קומפלט2.00 מערכת לחצני הפסקת חירום חיצוניים בקופסה מתכתית עם כיסוי זכוכית,
כולל כבל וחיבור ללוח הרלוונטי

7.8.6.0280

2,390.00 1,195.00 קומפלט2.00 קופסת בקרה לדיזל גנרטור למכבי אש כולל מערכת לחצני הפסקת חירום 
חיצוניים בקופסה מתכתית עם כיסוי זכוכית ,נורות סימון ושילוט, כולל 

כבל וחיבור ללוח הרלוונטי

7.8.6.0285

6,372.00 3,186.00 קומפלט2.00 הכנת כל המסמכים, זימון והעברת בדיקת משרד האנרגיה, אגף כבוי אש 
ובטיחות, בודק חשמל מוסמך לגנרטורים וכו' הכל כנידרש וקומפלט. כולל

כל העבודות החומרים והמסמכים הדרושים וכל הנדרש לקבלת אישור

7.8.6.0290

6,372.00 3,186.00 קומפלט2.00 מסירת תכניות הביצוע הסופיות כפי שבוצעו, תכניות דרישות בניין, 
תעודת אחריות ל- 24 חודשים, הדרכה, רשימת חלקי חילוף מומלצת עם 

מחירים

7.8.6.0300

מערך סולר ------------------------------------------

61,950.00 61,950.00 קומפלט1.00 הספקת מיכל שבועי  20,000 ליטר תת"ק דופן כפול ע"פ UL58 כולל 
אישור מת"י

7.8.6.0330

70,800.00 70,800.00 קומפלט1.00 הטמנת מיכל שבועי 20,000 ליטר (לרבות הובלה, חפירה, הטמנה, כיסוי 
ועוד)

7.8.6.0340

10,620.00 10,620.00 קומפלט1.00 יציקת משטח בטון ב-30 כאיגון מפני ציפה מתחת למיכל השבועי, כולל 
ריתום המיכל למשטח וברזל הזיון.

7.8.6.0350

17,700.00 17,700.00 קומפלט1.00 מילוי חול לא קורוזיבי מיכל שבועי התנגדות סגולית מעל 10,000 אוהם 
Xס"מ בדיקה במצב רווי במים מזוקקים לרבות תעודת בדיקה

7.8.6.0360
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,125.00 22,125.00 קומפלט1.00 יריעת HDPE 2 מ"מ כדיפון פנימי למיכל שבועי 7.8.6.0370

8,850.00 8,850.00 1.00 יח' שסתום מונע גלישה מיכל שבועי 7.8.6.0380

2,655.00 2,655.00 קומפלט1.00 פיאזומטר 7.8.6.0390

35,400.00 35,400.00 קומפלט1.00 מערכת הגנה קטודית אקטיבית ע"פ ת"י ותוכנית, כולל חיווט ולוח בקרה 7.8.6.0400

2,213.00 2,213.00 קומפלט1.00 תוף הארקה 7.8.6.0410

17,700.00 17,700.00 קומפלט1.00 2 משאבות טבולות RED JACKET 2 כ"ס מוגנות התפוצצות ,EX כולל 
גלאי נזילות ומפסקי בטחון מוגני התפוצצות שיותקנו בסמוך למשאבות, 

לרבות אביזרים נילווים והמפורטים בסט התוכניות

7.8.6.0420

1,062.00 1,062.00 קומפלט1.00 משאבת ניקוז ידנית "1 תוצרת מיגן 1051 או שו"ע. 7.8.6.0430

2,655.00 2,655.00 1.00 יח' רגש נזילות בין דפנות מיכל שבועי 7.8.6.0440

10,620.00 10,620.00 קומפלט1.00 הספקה התקנת וכיול של מערכת בקרת מלאי למיכל שבועי כדוגמת 
תוצרת PULSAR בקר ULTRA 5 או שו"ע משדר לגובה לפחות 6 מ' מוגן 

EX התפוצצות

7.8.6.0450

1,770.00 1,770.00 1.00 יח' תוספת מחיר לשוחת פתח אדם למיכל שבועי עבור מכסה משא כבד 7.8.6.0451

2,655.00 2,655.00 קומפלט1.00 נשם אטמוספרי "3 ע"פ תוכנית 7.8.6.0460

7,080.00 7,080.00 1.00 יח' שוחת פתח אדם למיכל שבועי 7.8.6.0470

4,425.00 4,425.00 1.00 יח' שוחת נ.מ.ר. (ניקוז, מילוי, רגש נזילות) למיכל שבועי 7.8.6.0490

2,655.00 2,655.00 1.00 יח' תוספת מחיר לשוחת נ.מ.ר. למיכל שבועי עבור מכסה משא כבד 7.8.6.0500

5,310.00 2,655.00 קומפלט2.00 אטמי מעבר שוחה לצנרת חשמל והארקות 7.8.6.0510

42,480.00 531.00 80.00 מ"א צנרת דלק "2 דופן כפול UL 971 תת קרקעי כדוגמת תוצרת ,NUFI כולל 
אביזרי חיבור, פיטמות לבדיקת לחץ, חפירה ומילוי חוזר כמפורט 

בתוכניות

7.8.6.0520

28,320.00 354.00 80.00 מ"א צנרת דלק "2 על קרקעי צבוע A106 SCH40 שחור, ללא תפר כולל ספחים,
זויות וכד' צבוע יסוד ועליון

7.8.6.0530
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,240.00 10,620.00 קומפלט2.00 הספקה והתקנת וכיול של מערכת בקרת מלאי ותזמון משאבות למיכל יומי

 כדוגמת תוצרת PULSAR בקר ULTRA 5 משדר לגובה עד 3 מ' מוגן 
EX התפוצצות

7.8.6.0550

886.00 443.00 2.00 יח' מראה גובה פני דלק ונוזלים מכאני, תוצרת Oventrop דגם 20600 או שו"ע
מתאים לסולר

7.8.6.0560

5,310.00 1,770.00 3.00 יח' אטמי מעבר קיר חסיני אש לצנרת תוצרת Link Seal או שו"ע. 7.8.6.0570

3,186.00 531.00 6.00 יח'  ANSI ,NPT מגופי "2 חסין אש מותאם לסולר לחץ עבודה מינ' 10 בר
C. steel, F.S, ISO5211, 150#,

7.8.6.0580

8,852.00 2,213.00 4.00 יח' שסתומים "2 חשמליים 24V NC מוגני התפוצצות EX למיכלים יומיים 
MANUAL OVERRIDE עם מעקף מובנה NPT הברגה

7.8.6.0590

8,850.00 4,425.00 2.00 יח' מראה זרימה בכניסה למיכל יומי 7.8.6.0600

5,310.00 2,655.00 2.00 יח' רגש נזילות בין דפנות מיכל יומי 7.8.6.0610

17,700.00 8,850.00 קומפלט2.00 צנרת ",1½ לרבות שסתומים ואביזרים בין מיכל יומי לגנרטור ע"פ תוכנית
(הספקה וחזרה)

7.8.6.0620

26,550.00 13,275.00 קומפלט2.00 מסנן דלק מיקרוני מותאם לספיקת תצרוכת סולר של הגנראטור, כולל 
חיישן מים לרבות חיווט ללוח חשמל

7.8.6.0630

1,770.00 1,770.00 קומפלט1.00 שטיפה כללית לכל קווי הצנרת במים וסולר (כולל הספקה ופינוי הסולר) 7.8.6.0640

4,425.00 4,425.00 קומפלט1.00 בדיקת לחץ כוללת לקווי הדלק  ע"פ הנדרש בתוכניות 7.8.6.0650

8,850.00 8,850.00 קומפלט1.00 בדיקת אטימות כוללת למיכלים והצנרת התת"ק ע"פ הנדרש ע"י מעבדה 
מוסמכת

7.8.6.0660

2,655.00 2,655.00 1.00 יח' בדיקה כוללת למערכת החשמל והארקות ע"י מהנדס בודק חשמל מוסמך 7.8.6.0670

35,400.00 35,400.00 קומפלט1.00 לוח חשמל ופיקוד דלק (לרבות תכנון) 7.8.6.0680

26,550.00 26,550.00 קומפלט1.00 מערכת החשמל הארקות ופיקוד של מערכת הסולר לרבות חיווט, חפירות, 
הטמנות בקרקע, עבודה בגובה וכד' והכול לפי הצורך.

7.8.6.0690

17,700.00 17,700.00 קומפלט1.00 התקנת מערכת הארקה כוללת למערכת הדלק ע"פ חוק החשמל לרבות 
רצף הארקה בין כל מרכיבי המערכת

7.8.6.0700

1,770.00 1,770.00 1.00 יח' שלט תרשים תהליך 7.8.6.0710

1,770.00 1,770.00 קומפלט1.00 סט שילוטים ושילוט אביזרים 7.8.6.0720
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
885.00 885.00 קומפלט1.00 תיק מתקן תוכניות AS MADE והדרכת עובדים 7.8.6.0730

2,885,166.002,885,166.002,885,166.002,885,166.00 גנרטוריםגנרטוריםגנרטוריםגנרטורים 8.68.68.68.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נקודות, אביזרים ושונות 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
נק', ציוד ושונות בחניון ובחדרים הטכניים. 

****************************************

הערה: כל הסעיפים כוללים את כל העבודות הנדרשות לקבלת נקודה 
עובדת בצורה מושלמת.

3,824.00 1,912.00 קומפלט2.00 טיפול של הקבלן מול ח"ח לביצוע חיבור חדש או הגדלת חיבור קיים ע"י 
חברת החשמל, כולל תאומים ואישורים הדרושים, הגשת תוכניות, הזמנת 
ביקורת ולווי ח"ח בזמן הביקורת וכל עבודות העזר והכנות לפי דרישת  

ח"ח, עד לקבלת החיבור הנדרש ואישור ח"ח לחיבור המתקן.

7.8.10.0020

28,674.00 4,779.00 קומפלט6.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון 
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן 

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרש במפרט, לרבות מסירת תעודת 
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן 

למתח.

7.8.10.0030

נקודות ואביזרים ***************************

20,180.00 1,009.00 20.00 נקודה  IP55 בדרגות אטיות CI4 נקודת חשמל עבור גלאי הצפות הכוללת: קופסת
לפחות, ספק כוח מיוצב 24DVC דוגמת "למדא" או שו"ע מאושר ע"י 

המתכנן עד ,5A לרבות מהדקים, חיווט, כבילת חשמל, מובילים לחשמל, 
תקשורת ובקרה מהקופסא הנ"ל ועד לגלאי ומובילים לחשמל, תקשורת 

ובקרה מהקופסה הנ"ל ועד למיכל ראשי קיים סמוך, כולל כל החומר ים 
והעבודות הדרושות לצורך הזנת חשמל מושלמת עבור אותו גלאי הצפות.

7.8.10.0040

3,340.00 167.00 20.00 נקודה נקודת מאור חד פאזית עבור ג"ת מבוקר DALI בתקרה ו/או בתקרה 
מונמכת ו/או על קיר תחה"ט ו/או בתעלות אביזרים, כולל צנרת בקוטר 23
מ"מ וכבל מסוג N2XY בחתך (2.5-1.5)*5 ממ"ר מהנקודה ועד הלוח, כולל 

מפסק הדלקה יחיד/כפול/מחליף/צלב/לחצן מואר, מוגן מים/משוריין 
תחה"ט ו/או עה"ט.

7.8.10.0060

2,420.00 121.00 20.00 נקודה השלמת נקודת הכנה למאור חד פאזית עבור אספקה והשחלת כבל מסוג 
N2XY בחתך (1.5-2.5)*5 ממ"ר מהנקודה ועד הלוח, כולל מפסק הדלקה 

יחיד/כפול/מחליף/צלב/לחצן מואר, מוגן מים/משוריין תחה"ט ו/או עה"ט.

7.8.10.0080

25,032.00 149.00 168.00 נקודה השלמת נקודת הכנה למאור חד פאזית לחרום עבור אספקה והשחלת כבל 
מסוג FE180 E90 NHXH בחתך (1.5-2.5)*5 ממ"ר מהנקודה ועד הלוח, 

כולל מפסק הדלקה יחיד/כפול/מחליף/צלב/לחצן מואר, מוגן מים/משוריין
תחה"ט ו/או עה"ט.

7.8.10.0090

4,175.00 167.00 25.00 נקודה נקודת מאור חד פאזית לחירום עבור שלט מואר מבוקר DALI בתקרה ו/או 
בתקרה מונמכת ו/או על קיר תחה"ט ו/או בתעלות אביזרים, כולל צינור 
בקוטר 23 מ"מ וכבל מסוג YN2X בחתך (1.5-2.5)*5 ממ"ר מהנקודה ועד 

הלוח תחה"ט ו/או עה"ט.

7.8.10.0100
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m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,345.00 195.00 171.00 נקודה נקודת מאור חד פאזית לחירום עבור ג"ת חרום מבוקר DALI בתקרה ו/או 

בתקרה מונמכת ו/או על קיר תחה"ט ו/או בתעלות אביזרים, כולל צינור 
בקוטר 23 מ"מ וכבל מסוג HFE180 E90 NHX בחתך (1.5-2.5)*5 ממ"ר 
מהנקודה ועד הלוח כולל מפסק הדלקה יחיד/כפול/מחליף/צלב/לחצן 

מואר, מוגן מים/משוריין תחה"ט ו/או עה"ט.

7.8.10.0110

9,765.00 279.00 35.00 נקודה נקודת הזנה חד פאזית לרכזות, צרכנים סופיים בחדרים הטכניים. המחיר 
כולל קו הזנה של כבל N2XY בחתך  עד 4*3 ממ"ר מושחל בצינור קוטר 23

מ"מ מהלוח ועד היחידה, כולל קופסת חיבורים.

7.8.10.0140

15,345.00 279.00 55.00 נקודה נקודת הזנה חד פאזית ליחידת מיזוג אויר ו/או מפוח לפי תוכנית יועץ 
מיזו"א. המחיר כולל קו הזנה של כבל N2XH בחתך 4*3 ממ"ר מושחל 
בצינור קוטר 23 מ"מ מהלוח ועד היחידה, כולל שקע .,20A B.S כולל 

מפסק פקט ח"פ 25A*1 סמוך ליחידה.

7.8.10.0180

7,160.00 358.00 20.00 נקודה נקודת הזנה תלת פאזית לרכזות, צרכנים סופיים בחדרים הטכניים. המחיר
כולל קו הזנה של כבל N2XY בחתך  עד 4*5 ממ"ר מושחל בצינור קוטר 23

מ"מ מהלוח ועד היחידה, כולל קופסת חיבורים.

7.8.10.0190

28,160.00 64.00 440.00 נקודה נקודת הכנה לגלאי עשן/אש ו/או רכיביהם (לחצני הפעלה, נורות סימון, 
צופר, מפסקי זרימה למערכת ספרינקלרים וכיו"ב) ע"י צינור 23 מ"מ  
מקופסאת ריכוז ועד לנקודה לא כולל כבל ולא כולל אביזרים סופיים 

שימדדו בנפרד.

7.8.10.0200

2,975.00 119.00 25.00 נקודה נקודת חיבור קיר חד פאזית בתעלת כבלים ו/או תחה"ט ו/או עה"ט ו/או 
בריהוט בתוך עמדת שקעים משולבת ואביזרים כאמור במפרט הטכני. 

המחיר כולל קו הזנה מהלוח ועד לנקודה כאמור בתכניות, בכבל 
N2XY/FR בחתך 2.5*3 ממ"ר מושחל בצינור בקוטר 23 מ"מ, כולל אביזר 

סופי של שקע יחיד

7.8.10.0210

2,000.00 80.00 25.00 נקודה השלמת נקודת הכנה לחיבור קיר חד פאזית בתעלת כבלים ו/או תחה"ט 
ו/או עה"ט ו/או בריהוט בתוך עמדת שקעים משולבת ואביזרים כאמור 

במפרט הטכני. עבור אספקת והשחלת כבל N2XY/FR בחתך 2.5*3 ממ"ר 
מהנקודה ועד הלוח, כולל אביזר סופי של שקע יחיד

7.8.10.0220

240.00 16.00 15.00 נקודה תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר חד פאזית עבור אביזר קצה מוגן מים 
.IP44

7.8.10.0230

200.00 40.00 5.00 נקודה תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר  חד פאזית עבור אביזר קצה מוגן מים 
.IP66 ומשוריין.

7.8.10.0240

14,080.00 256.00 55.00 נקודה נקודת חיבור קיר תלת פאזית בתעלת כבלים ו/או תחה"ט ו/או עה"ט ו/או 
בריהוט בתוך עמדת שקעים משולבת ואביזרים כאמור במפרט הטכני. 

המחיר כולל קו הזנה מהלוח ועד לנקודה כאמור בתכניות, בכבל 
N2XY/FR בחתך עד 4*5 ממ"ר מושחל בצינור בקוטר 23 מ"מ מהלוח עד 

בית התקע וכן בית תקע  16 אמפר, מותקן תה"ט.

7.8.10.0250

14,542.00 661.00 22.00 יח' עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D17  או 
ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 4 בתי תקע ,A16 נקודת בית תקע A16 עם צנרת 

ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת 
הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו -2 

נקודות טלפון מושלמות, לרבות אביזרים וכבל.

7.8.10.0260

14,340.00 478.00 30.00 נקודה נקודת לחצן הפסקת חרום ו/או הדממת גנרטור / לוח חשמל/ כללי מסוג 
"פטריה" או פקט הכוללת מפתח נעילה כולל כבל מסוג 

NHXH-FE180-E90 בחתך עד 7X1.5 ממ"ר בצינור בקוטר עד 23 מ"מ, 
מהלוח הרלוונטי ועד לנקודה.

7.8.10.0270
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,435.00 717.00 55.00 יח' קופסת שקעים משולבת להתקנה על קיר דוגמת ע.ד.א. פלסט הכוללת: 

שקע ,5X16A-CEE 2 שקעים 3X16A-CEE שקעים ישראלים ח"פ 16A ת"י 
 C, 32*1 אופייןA 2 מא"זים עד C, 32*3 אופייןA מוגני מים, 1 מא"ז עד

ממסר פחת 40/0.03A.*TYPE-A 4 הכל כמפורט בתוכניות וכן ציוד

7.8.10.0280

12,740.00 182.00 70.00 יח' נקודה למזגן/ מפוח בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר 
בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית תקע למזגן, 

דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע

7.8.10.0290

3,220.00 46.00 70.00 יח' תוספת מחיר לנקודת מזגן חד פאזי עבור מוליכים בחתך 4 ממ"ר 7.8.10.0300

2,580.00 86.00 30.00 יח' נקודת טרמוסטט למזגן בכבלים ו/או מוליכים 1.5 ממ"ר בכמות כנדרש, 
לרבות צינור וחיבור הטרמוסטט שיסופק ע"י אחרים

7.8.10.0310

882.00 294.00 3.00 יח' נקודה למעבה (מזגן תלת פאזי) בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 
5X4 ממ"ר בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית 

תקע למזגן, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע

7.8.10.0320

354.00 118.00 3.00 יח' מפסק זרם פקט 4X16  אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "MODO" תוצרת 
"וויסבורד" או ש"ע

7.8.10.0330

1,076.00 269.00 4.00 יח' מפסק זרם פקט 4X63  אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "MODO" תוצרת 
"וויסבורד" או ש"ע

7.8.10.0340

2,700.00 270.00 10.00 יח' נקודה למעבה (מזגן חד פאזי) בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 
3X4 ממ"ר בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית 

תקע למזגן, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע

7.8.10.0350

1,040.00 104.00 10.00 יח' מפסק זרם פקט 2X20  אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "MODO" תוצרת 
"וויסבורד" או ש"ע

7.8.10.0360

570.00 114.00 5.00 נקודה נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש  מותקן  תה"ט  ו/או  
ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות כבל  טלפון 3  זוגות 

לפחות מושחל  ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה 
וכן אביזר סיום  לפי  דרישות "בזק", דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או 

ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

7.8.10.0400

5,075.00 203.00 25.00 נקודה נקודת תריס חשמלי, לרבות צינורות וכבלי נחושת N2XY/FR ו/או 
במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד 

הנקודה מהלוח דרך המפסק ועד המנוע, לחצן דו קוטבי דו כיווני וחיבור 
המנוע.

7.8.10.0410

38,560.00 241.00 160.00 נקודה נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש 
מותקן תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות, לרבות כבל 

CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר 
כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות. עבור מצלמות/ גלאים/ מחשבים/ 

טלפוניה.

7.8.10.0420

43,780.00 398.00 קומפלט110.00 איטום צנרת ו/או פתחי מעבר בכל גודל לכבלים ו/או מוליכים בחומר 
עמיד בפני אש ל - 90 דקות

7.8.10.0430

9,600.00 80.00 120.00 יח' פרוק ואחסון/ התקנת גוף תאורה/ שלט מואר קיים המותקן על תעלה/ 
קיר/ תקרה עה"ט ו/או תחה"ט בגובה עד 6 מ'

7.8.10.0440

4,600.00 92.00 50.00 יח' פרוק, אחסון והתקנה מחדש של שקע/ קופסת שקעים חד/ תלת פאזית 
קיימת עה"ט ו/או תחה"ט

7.8.10.0450
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,600.00 20.00 80.00 יח' פרוק מפסק מאור קיים וכבילה מנקודת מאור קיימת, עה"ט ו/או תחה"ט 7.8.10.0460

397,609.00397,609.00397,609.00397,609.00 נקודות, אביזרים ושונותנקודות, אביזרים ושונותנקודות, אביזרים ושונותנקודות, אביזרים ושונות 8.108.108.108.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה וקופסאות חיבורים 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל גופי התאורה כולל אספקה, הובלה והתקנה בשלמות כולל 

נתיך, דרייבר DALI מאושר ע"י המתכנן, אביזרי תלייה, חיזוק וחיבור. גוף 
התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 חלק 2.22 או 

2.3 או החלק המתאים בהתאמה לסוג הגוף.

גופי תאורת כבישים ,תאורת חירום ,שילוט והכוונה בחניון. ומערכות 
בקרת תאורת חירום ושילוט.

מחירי כל גופי התאורה בחניון כולל שלט פח מגולוון בעל רקע מחזיר אור
עם כיתוב בר קיימא עם פרטי הגוף והנורה ,מס' הלוח והמעגל ומס' 

המעגל, מתאים לפי הנחיות מנה"פ.

243,780.00 2,390.00 102.00 יח' שלט "יציאת חירום" מסדרת EN-55-1; מתוצרת אנלטק בע"מ או שווה ערך
מאושר; תלוי, מואר, אורך 138 ס"מ, גובה 28 ס"מ,  דו תכליתי מבוסס 

LED; דו צדדי, עם חץ ועם צלמית; מדגם/מסוג: EN-55-1/LR/DS/D; בעל 
הספק מירבי של ,34.5W כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת ,DALI סוללה

נטענת ניקל מטאל ,4.8V 4Ah מבדק תקינות אינטגראל י; משך זמן הארה 
בחירום 180 דקות. גובה אותיות 20 ס"מ, בהתאם לדרישות תקן ישראלי 

20 חלק 2.22; להתקנה בתליה מתקרה; להתקנה כתלוי על התקרה לאורך 
המיסעות והמעברים במפלסי החניון השונים. {עבור מפלסים -1,-2,-3,-4 

בלבד}.

7.8.11.0040

24,378.00 239.00 102.00 יח' קופסת חיבורים לשלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0050

688,398.00 1,191.00 578.00 יח'  Cooper Lighting NEW XTOR 1B12W  :גוף תאורה לד מדגם/מסוג
4000K, XTOR1B-W 12W; מתוצרת Eaton-Cooper Lighting או שווה ערך

מאושר; בעל: גוון אור של ,4000K הספק של 12W;  כולל: נתיך, 
ודרייבר/ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון

התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הקיר 
כחל ק ממערך התאורה ההיקפית הפרוס ברובו על קירות מקומות החנייה 

הקיימים במפלסי החניון; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך 
מאושר. {עבור מפלסים -2,-3,-4 בלבד}

7.8.11.0060

138,142.00 239.00 578.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0070

363,014.00 466.00 779.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה עם קליפסים על גבי 

ולאורך התעלות הפתוחות התלויות מהתקרה המוצבות לאורך החניון 
(במיסעות ובמעברים) ; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

{עבור מפלסים -2,-3,-4 בלבד}

7.8.11.0080
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
403,522.00 518.00 779.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 

לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 
 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות

 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0090

121,160.00 466.00 260.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה עם קליפסים על גבי 

ולאורך התעלות הפתוחות התלויות מהתקרה המוצבות לאורך החניון 
(במיסעות ובמעברים) ; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

{עבור מפלס -1 בלבד}

7.8.11.0130

134,680.00 518.00 260.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0140

188,178.00 1,191.00 158.00 יח'  Cooper Lighting NEW XTOR 1B12W  :גוף תאורה לד מדגם/מסוג
4000K, XTOR1B-W 12W; מתוצרת Eaton-Cooper Lighting או שווה ערך

מאושר; בעל: גוון אור של ,4000K הספק של 12W;  כולל: נתיך, 
ודרייבר/ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון

התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הקיר 
כחל ק ממערך התאורה ההיקפית הפרוס על ולאורך הקירות ההיקפיים 
הקיימים במפלס -1 בחניון; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך 

מאושר. {עבור מפלס -1 בלבד}

7.8.11.0150

37,762.00 239.00 158.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0160

4,295.00 859.00 5.00 יח' גוף תאורה לד עגול להתקנה חיצונית (על הטיח), אנטי ונדלי, מדגם/מסוג:
AL 840 HF 1800 070-S410 LED , 070212200; גוף מיציקת אלומיניום 
בעל קוטר: 410 מ"מ; מתוצרת חברת ,GLAMOX נורבגיה או שווה ערך 

מאושר; בעל: מפזר אור מפוליקרבונט, חוזק מכאני ,IK10 דרגת אטימות 
,IP66 גוון אור של ,4000K הספק של 19W ו-1835lm; כו לל: נתיך, מערכת 

לד ודרייבר תוצרת TRIDONIC או OSRAM עם ממשק DALI מאושר ע"י 
המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 

20 החלק המתאים; להתקנה חיצונית (על הטיח) בתקרת חדר המדרגות 
הנימצא בציר  108 במפלסים -5 ו- -6 (חדר מכונות מקלט) בחניון; מסופק 

ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

7.8.11.0170

2,590.00 518.00 5.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0180

58,250.00 466.00 125.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה (על הטיח) עם 
קליפסים על תקרות/קירות החדרים הטכניים/הפרוזדורים שבמרכז 

האנרגיה המערבי; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

7.8.11.0190



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019108

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
58,016.00 518.00 112.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 

לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 
 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות

 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0200

3,107.00 239.00 13.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, ,IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0210

11,836.00 538.00 22.00 יח' שלט יציאה מסדרת DALI/XY-VEX; מתוצרת: MACKWELL אנגליה או 
שווה ערך מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך מאושר; 
כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס ,LED חד צדדי או דו צדדי ו/או עם 

חץ או ללא חץ ו/או עם צלמית או ללא צלמית, בהתאם לדרישות המזמין. 
בעל הספק של ,11.5W כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת DALI , סוללה 

נטענת ניקל מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי, משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות, גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים 

הישראלי לתקן 20 חלק ,22.2 להתקנה גלויה או שקוע בתקרה או להתקנה
על קיר (שקוע בתקרה/על התקרה/תלוי מתקרה גבוהה/על הקיר), בהתאם

לדרישות המזמין, להתקנה במבואות החדרים הטכניים/

7.8.11.0230

הפרוזדורים שבמרכז האנרגיה המערבי.

5,258.00 239.00 22.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת/שלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 
ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, ,IK05 ובידוד כפול. 

הקופסא לחיבורים מאושרת P65I בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל 
גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0240

17,655.00 1,605.00 11.00 יח'  ;FL Range ,GWS4133GD 2.0 [4]SMART :גוף תאורה לד מדגם/מסוג
מתוצרת GEWISS או שווה ערך מאושר, בעל: זווית פיזור של 60 מעלות, 

 DALI 1 כולל: נתיך, ודרייבר/ממשקW6, 4000 הספק שלK, גוון אור של
מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה 
לתקן ישראלי 20 החלק המתאים, להתקנה (על הטיח) עם התקן תלי יה 
(Ceiling Mounting) על תקרת חדר מפוחי האיוורור ותקרת הפרוזדור בו 

ממוקם הפתח להכנסת ציוד שבמרכז האנרגיה המערבי, מסופק ע"י אור עד
מהנדסים או שווה ערך מאושר.

7.8.11.0260

5,698.00 518.00 11.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0270

8,590.00 859.00 10.00 יח' גוף תאורה לד עגול להתקנה חיצונית (על הטיח), אנטי ונדלי, מדגם/מסוג:
AL 840 HF 1800 070-S410 LED ,,070212200 גוף מיציקת אלומיניום 
בעל קוטר: 410 מ"מ, מתוצרת חברת ,GLAMOX נורבגיה או שווה ערך 

מאושר, בעל: מפזר אור מפוליקרבונט, חוזק מכאני ,IK10 דרגת אטימות 
,IP66 גוון אור של ,4000K הספק של 19W ו-,1835lm כול ל: נתיך, מערכת 

לד ודרייבר תוצרת TRIDONIC או OSRAM עם ממשק DALI מאושר ע"י 
המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 

20 החלק המתאים, להתקנה חיצונית (על הטיח) בתקרת חדר המדרגות 
הנימצא בציר 136 במפלסים: ,799 -1 ו--2 (עבור מרכז אנרגיה מערבי) 

בחניון, מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה

7.8.11.0290

רך מאושר.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019109

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,180.00 518.00 10.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 

לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 
 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות

 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0300

הפרוזדורים שבמרכז האנרגיה המזרחי.

78,288.00 466.00 168.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה (על הטיח) עם 
קליפסים על תקרות/קירות החדרים הטכניים/הפרוזדורים שבמרכז 

האנרגיה המזרחי; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

7.8.11.0320

15,540.00 518.00 30.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים, במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0330

717.00 239.00 3.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת/שלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 
ממ"ר ו-6 אנטיגרונים, במידות 200x200x80 מ"מ, ,IK05 ובידוד כפול. 

הקופסא לחיבורים מאושרת P65I בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל 
גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0340

9,146.00 538.00 17.00 יח' שלט יציאה מסדרת ,DALI/XY-VEX מתוצרת: MACKWELL אנגליה או 
שווה ערך מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך מאושר; 
כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס ,LED חד צדדי או דו צדדי ו/או עם 

חץ או ללא חץ ו/או עם צלמית או ללא צלמית, בהתאם לדרישות המזמין. 
בעל הספק של ,11.5W כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת DALI , סוללה 

נטענת ניקל מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי, משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות, גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים 

הישראלי לתקן 20 חלק ,22.2 להתקנה גלויה או שקוע בתקרה או להתקנה
על קיר (שקוע בתקרה/על התקרה/תלוי מתקרה גבוהה/על הקיר), בהתאם

לדרישות המזמין, להתקנה במבואות החדרים הטכניים/

7.8.11.0360

1,554.00 518.00 3.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת/שלט הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 
12 לעמידות באש לאורך 90 דקות, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,200 מ"מx200x80 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים, במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת

המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ 
עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0370

17,655.00 1,605.00 11.00 יח'  FL Range ,GWS4133GD, 2.0 [4]SMART :גוף תאורה לד מדגם/מסוג
מתוצרת GEWISS או שווה ערך מאושר, בעל: זווית פיזור של 60 מעלות, 

 DALI 1 כולל: נתיך, ודרייבר/ממשקW6, 4000 הספק שלK, גוון אור של
מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה 
לתקן ישראלי 20 החלק המתאים, להתקנה (על הטיח) עם התקן תלי יה 
(Ceiling Mounting) על תקרת חדר מפוחי האיוורור ותקרת הפרוזדור בו 

ממוקם הפתח להכנסת ציוד שבמרכז האנרגיה המזרחי, מסופק ע"י אור עד
מהנדסים או שווה ערך מאושר.

7.8.11.0390



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019110

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,554.00 518.00 3.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת/שלט הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 

12 לעמידות באש לאורך 90 דקות, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 
 FE180 ,E90 ,IK05 ,200 מ"מx200x80 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים, במידות

 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0400

16,321.00 859.00 19.00 יח' גוף תאורה לד עגול להתקנה חיצונית (על הטיח), אנטי ונדלי, מדגם/מסוג:
AL 840 HF 1800 070-S410 LED ,070212200; גוף מיציקת אלומיניום 
בעל קוטר: 410 מ"מ; מתוצרת חברת ,GLAMOX נורבגיה או שווה ערך 

מאושר; בעל: מפזר אור מפוליקרבונט, חוזק מכאני ,IK10 דרגת אטימות 
,IP66 גוון אור של ,4000K הספק של 19W ו-1835lm; כול ל: נתיך, מערכת 

לד ודרייבר תוצרת TRIDONIC או OSRAM עם ממשק DALI מאושר ע"י 
המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 

20 החלק המתאים; להתקנה חיצונית (על הטיח) בתקרת חדר המדרגות 
הנימצא בציר 105 במפלסים: ,799 ,-1 -2 ו- -3 (עבור מרכז אנרגיה מזרחי) 

בחניון; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או

7.8.11.0420

ווה ערך מאושר.

2,590.00 518.00 5.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת/שלט הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 
12 לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,200 מ"מx200x80 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת

המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ 
עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0430

102,520.00 466.00 220.00 יח'  Opal ,GWS3218P, 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר, בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 

,4000K הספק של ,27W בגודל: ,800mm כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 
DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 

להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים, להתקנה עם קליפסים על גבי 
ולאורך התעלות הפתוחות התלויות מהתקרה המוצבות לאורך מפלס -5 

בחניון (במיסעות ובמעברים) לא כולל טריטוריית המקלט, מסופק ע"י אור
עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

7.8.11.0450

113,960.00 518.00 220.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים, במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0460

185,796.00 1,191.00 156.00 יח'  Cooper Lighting NEW XTOR 1B12W  :גוף תאורה לד מדגם/מסוג
4000K, XTOR1B-W 12W; מתוצרת Eaton-Cooper Lighting או שווה ערך

מאושר; בעל: גוון אור של ,4000K הספק של 12W;  כולל: נתיך, 
ודרייבר/ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון

התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הקיר 
כחל ק ממערך התאורה ההיקפית הפרוס ברובו על קירות מקומות החנייה 

הקיימים במפלס -5 בחניון לא כולל טריטוריית המקלט; מסופק ע"י אור 
עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

7.8.11.0470

37,284.00 239.00 156.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0480



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019111

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,310.00 466.00 35.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג

מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; מסופק ע"י אור עד מהנ דסים 

או שווה ערך מאושר. בעל אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים 
ומרחבים מוגנים; להתקנה (על הטיח) בתקרת חדר המכונות הממוקם 

במפלס -6 במקלט.

7.8.11.0490

18,130.00 518.00 35.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0500

36,814.00 466.00 79.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; מסופק ע"י אור עד מהנ דסים 

או שווה ערך מאושר. בעל אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים 
ומרחבים מוגנים; להתקנה על גבי ולאורך תעלות התלויות מהתקרה 
המוצבות לאורך המיסעה ולאורך מקומות החנייה במקלט (מפלס -5)

7.8.11.0510

40,922.00 518.00 79.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0520

23,766.00 466.00 51.00 יח'  Opal ,GWS3218P, 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר, בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 

,4000K הספק של ,27W בגודל: ,800mm כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 
DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 

להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; מסופק ע"י אור עד מהנד סים 
או שווה ערך מאושר. בעל אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים 

ומרחבים מוגנים, להתקנה (על הטיח) בתקרות חדרים במקלט ובתקרת 
פרוזדור פיר G בקטע השייך לטריטוריית המקלט.

7.8.11.0530

26,418.00 518.00 51.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0540

6,840.00 342.00 20.00 יח'  60X60, מדגם/מסוג: פאנלד Edge-Lit גוף תאורה לד ריבועי בטכנולוגיית
בעל אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים ומרחבים מוגנים; מתוצרת 

געש או שווה ערך מאושר, במימדים: 595x595x10 מ"מ, מתאים בין היתר 
להתקנה חיצונית בעזרת מתאם. בעל גוף העשוי מסגרת אלומיניום, בעל 
כיסוי ,PC בעל מערכת אופטית המורכבת ממפזר אור פוליק רבונט אופל 

המאפשר מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה, סרט לד בעל 
 3300lm שטף אור של IP20, 4000 בעל דרגת אטימותK, 80 בגוון CRI

והספק של ,30W כולל נתיך, ודרייבר/ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי
גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק 

המתאים, להתקנה (על הטיח) בתקרות חדרים במקל

7.8.11.0550

, מסופק ע"י געש או שווה ערך מאושר.

1,240.00 62.00 20.00 יח' תוספת מחיר עבור מתאם לצורך התקנה חיצונית של הג"ת הנ"ל; מיוצר 
ומסופק ע"י געש או שווה ערך מאושר.

7.8.11.0560



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019112

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,360.00 518.00 20.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 

לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 
 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות

 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0570

68,730.00 435.00 158.00 יח' ג"ת/מנורת חירום לד עצמאית מדגם/מסוג: XYLUX LD5/D1; מתוצרת: 
MACKWELL אנגליה או שווה ערך מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק 

בע"מ או שווה ערך מאושר; בעל אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים 
ומרחבים מוגנים; בעל תפוקה של 140 לומן וזמן הארה של 180 דקות; 

הספק נורת LED של 3W; מיועד להתקנה גלויה על התקרה או שקועה 
בתקר ה; כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת ,DALI סוללה נטענת ניקל 

מטאל אינטגראלית ,3.6V 1700mAh עדשות ייעודיות להתאמת פיזור 
האור לגיאומטריית נתיב המילוט, מבדק תקינות אינטגראלי ואישור מכון 

התקנים הישראלי לתקן 20 חלק 2.22; מתאים לדרישות תקן ישראלי 20 
חלק 2.22 ולתקנים IEC62034, IEC62386; להתקנה גלויה על תקרת

7.8.11.0580

ללי המקלט;

81,844.00 518.00 158.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים, במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 
עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל עבור הג"ת 

הנ"ל.

7.8.11.0590

15,064.00 538.00 28.00 יח' שלט יציאה מסדרת ,DALI/XY-VEX מתוצרת: MACKWELL אנגליה או 
שווה ערך מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך מאושר, 
כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס ,LED חד צדדי או דו צדדי ו/או עם 

חץ או ללא חץ ו/או עם צלמית או ללא צלמית, בהתאם לדרישות המזמין. 
בעל הספק של ,11.5W כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת DALI , סוללה 

נטענת ניקל מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי, משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות, גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים 

הישראלי לתקן 20 חלק ,22.2 להתקנה גלויה או שקוע בתקרה או להתקנה
על קיר (שקוע בתקרה/על התקרה/תלוי מתקרה גבוהה/על הקיר), בהתאם

לדרישות המזמין, להתקנה במפלס -5 בחניון במבואות

7.8.11.0600

חדרי המקלט השונים, ובמפלס -6 במבואות הקיימים בחדר המכונות.

14,504.00 518.00 28.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לשלט הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0610

14,340.00 2,390.00 6.00 יח' שלט "יציאת חירום" מסדרת EN-55-1; מתוצרת אנלטק בע"מ או שווה ערך
מאושר; תלוי, מואר, אורך 138 ס"מ, גובה 28 ס"מ,  דו תכליתי מבוסס 

LED; דו צדדי, עם חץ ועם צלמית; מדגם/מסוג: EN-55-1/LR/DS/D; בעל 
 DALI, תקשורת DALI, 34.5; כולל: נתיך, דרייברW הספק מירבי של

סוללה נטענת ניקל מטאל  ,4.8V 4Ah מבדק תקינות אינטגרא לי; משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות. גובה אותיות 20 ס"מ, בהתאם לדרישות תקן 

ישראלי 20 חלק 2.22; להתקנה בתליה מתקרה; להתקנה כתלוי על 
התקרה לאורך המיסעות והמעברים השייכים לטריטוריית המקלט במפלס 

-5 בחניון.

7.8.11.0620
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,108.00 518.00 6.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לשלט הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 

לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 
 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות

 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0630

52,580.00 2,390.00 22.00 יח' שלט "יציאת חירום" מסדרת ,EN-55-1 מתוצרת אנלטק בע"מ או שווה ערך
מאושר, תלוי, מואר, אורך 138 ס"מ, גובה 28 ס"מ, דו תכליתי מבוסס 

,LED דו צדדי, עם חץ ועם צלמית; מדגם/מסוג: ,EN-55-1/LR/DS/D בעל 
הספק מירבי של ,34.5W כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת ,DALI סוללה
נטענת ניקל מטאל  ,4.8V 4Ah מבדק תקינות אינטגראל י, משך זמן הארה 

בחירום 180 דקות. גובה אותיות 20 ס"מ, בהתאם לדרישות תקן ישראלי 
20 חלק ,2.22 להתקנה בתליה מתקרה, להתקנה כתלוי על התקרה לאורך 

המיסעות והמעברים הקיימים במפלס -5 בחניון, שבפרט אינם שייכים 
לטריטוריית המקלט.

7.8.11.0640

5,258.00 239.00 22.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0650

3,228.00 538.00 6.00 יח' שלט יציאה מסדרת ,DALI/XY-VEX מתוצרת: MACKWELL אנגליה או 
שווה ערך מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך מאושר, 
כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס ,LED חד צדדי או דו צדדי ו/או עם 

חץ או ללא חץ ו/או עם צלמית או ללא צלמית, בהתאם לדרישות המזמין. 
בעל הספק של ,11.5W כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת DALI , סוללה 

נטענת ניקל מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי, משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות, גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים 

הישראלי לתקן 20 חלק ,22.2 להתקנה גלויה או שקוע בתקרה או להתקנה
על קיר (שקוע בתקרה/על התקרה/תלוי מתקרה גבוהה/על הקיר), בהתאם

לדרישות המזמין, להתקנה במפלס -1 במבואות רמפות

7.8.11.0660

עלייה/הירידה למנהרה/לחניון.

1,434.00 239.00 6.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

7.8.11.0670

36,408.00 984.00 37.00 יח' גו"ת חירום דו תכליתי ליניארי, מבוסס לד, בהספק של 36 ואט ובתפוקה 
של 3,850 לומן בעבודה רגילה. גוף התאורה כולל יחידת חירום 

המאפשרת עבודה בחירום למשך זמן של 180 דקות ובתפוקה של 350 לומן 
לפחות. גוף התאורה יהיה בעל מבנה תרמו פלסטי ומפזר אור שקוף 

ויתאים להתקנה על קיר או על תקרה, כולל:נתיך, דרייבר ,DALI תקש ורת
,DALI סוללה נטענת ניקל מיטל, מבדק תקינות אינטגראלי ואישור מכון 
 NuriLed-36EM/D1 :התקנים הישראלי לתקן 20 חלק 2.22; כדוגמת דגם

מתוצרת MACKWELL אנגליה או שוו"ע מאושר, המשווק בארץ ע"י 
אנלטק בע"מ או שוו"ע מאושר, העונה לדרישות המפרט הטכני והמאושר 

ע"י המתכנן. בעל אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים ומרחבי

7.8.11.0680

מוגנים. להתקנה על הטיח בתקרת/בקירות אזורים במקלט/בח' המכונות 
הקרובים לחזיתות לוחות החשמל/התקשורת/הבקרה.

19,166.00 518.00 37.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.ש עבור הג"ת 
הנ"ל

7.8.11.0690
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,930.00 15,930.00 1.00 יח' ביצוע מדידות איכות התאורה ע"י בודק תאורה ומכשיר מאושר ע"י 

המתכנן והמפקח לרבות הכנת דו"ח בדיקת מפורט כפוף להנחיות המזמין.
7.8.11.0700

3,618,808.003,618,808.003,618,808.003,618,808.00 גופי תאורה וקופסאות חיבוריםגופי תאורה וקופסאות חיבוריםגופי תאורה וקופסאות חיבוריםגופי תאורה וקופסאות חיבורים 8.118.118.118.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות אל פסק UPS ולוחות חלוקה חיוניים 8.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4 מערכת אל פסק ולוחות חלוקה חיוניים UPS במרכזי האנרגיה 

המזרחיים והמערביים של החניון 
****************************************

מחירי הקבלן כוללים, יחד עם אספקה, התקנת, חווט וחיבור הציוד, את 
כל הציוד, צנרת והאביזרים, את כל העבודות, התיאומים, הבדיקות 

והניסויים ואת כל הנדרש לקראת סיום העבודה ומסירתה למזמין, כנדרש 
וכמפורט במפרט, גם אם לא כל הסעיפים באו לביטויים בכתב הכמויות.

562,860.00 140,715.00 קומפלט4.00  EATON- מערכת אספקת מתח גיבוי אל פסק תלת פאזי מודולארית
93M-200KVA עד בהספק 200KVA/KW איטון או ש"ע. למערכת מקדם 

הספק ,0.99 נצילות 96% בעומס מלא, עם פילטר אקטיבי להרמוניות 
בכניסה RGBT הגנות הכוללת ספק/מטען עוקף סטטי, ומצברי גיבוי ל-20 

דקות (2 לולאות של 40 מצברים)בהספק 105Ah תוצרת YUASA דגם 
SWL3300,כול ל הכוננית ולוח ה ,DC או ש"ע. אינטגרלית TCIP או בארון

נפרד כולל כל החיבורים, והנדרש להפעלה תקינה. בהתאם למפרט, 
אחריות 4 שנים.

7.8.13.0040

339,840.00 84,960.00 קומפלט4.00 הגדלת מערכת ה-UPS במצברי גיבוי ל-30 דקות נוספות,הכוללים 3 
 YUASA 105 מתוצרת חברתAh לולאות של 40 מצברים בכל אחת, בהספק

דגם ,SWL3300 כולל הכוננית ולוח ה DC או ש"ע. בעומס נומינלי של 
.200kW בזיווד מוגן מפסקי DC מתוצרת יצרן המערכת, לרבות כל 

המחברים והכבלים לחיווט מושלם. בתוך ארון מתכתי כולל שילוט, מ"ז 
ראש י, בהתאם למפרט, אחריות 4 שנים.

7.8.13.0060

15,932.00 3,983.00 קומפלט4.00 הובלה, הרכבה, חיבור של מערכת UPS ומצברים במרכז האנרגיה כולל 
את כל החומרים והעבודות הדרושות להשלמת ההתקנה מוכן לשימוש.

7.8.13.0090

70,800.00 17,700.00 קומפלט4.00  FPC או ABB שנאי מבדל תלת פאזי להספק של 200 ק'ווט מתוצרת חברת
או ש"ע. סלילים מליפוף נחושת, עם התראת טמפ', מתח כניסה ויציאה 

,230/400V כולל: שילוט, מהדקים, מבנה/קופסת מגן אורור כולל פנלים 
לפתיחה, לרבות העמסתו הובלתו, פריקתו, הכנסתו והעמדתו בחדר, כולל

חיזוקו לריצפה.

7.8.13.0100

2 לוחות חלוקה חיוניים ביותר במרכזי האנרגיה המזרחיים והמערביים 
**************************************

43,813.00 3,983.00 11.00 מ"ר מבנה לוח חלוקה חיוני UPS כמתואר בתכ' בנוי מפח דקופירט 2 מ"מ, 
צבוע בצבע RAL ,7032 בעל אטימות ,IP54 כולל פסי צבירה מנחושת עד 

,250A זרם קצר ,400V ,30KA כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק 
בחזית הלוח מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך. מבנה הלוח כולל הפרדה 
מתכתית בין התאים כולל גישה ודלתות מלפנים ומאחור ופנמדד ים בנפרד

להלן .כולל העמסתו הובלתו, פריקתו, הכנסתו והעמדתו בחדר כולל 
חיזוקו לריצפה (מדידה לפי שטח חזית). (הלוח יבוצע על פי התקן 

הישראלי החדש 61439-2 בלבד ולא יתקבלו חישובים או בדיקות חלקיות. 
פס האפס יהיה צמוד לפסי הפאזות כדי למנוע קרינה אלקטרו מגנטית).

7.8.13.0130
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,700.00 2,175.00 4.00 יח' מ"ז חצי אוט' 4X400A(MCCB ) כדוגמת NSX תוצרת תוצרת שניידר 

אלקטריק או שו"ע לזרם קצר 36KA הגנה על בסיס מיקרו-פרוססור הניתנת
לכוון טרמי, מגנטי מושהה ,מגנטי מיידי, בעל כושר ניתוק - ICS=ICU של 

36KA

7.8.13.0140

14,656.00 3,664.00 4.00 יח' תוספת מחיר למ"ז הנ"ל  עבור התקנת מנוע 230 וולט. 7.8.13.0150

2,772.00 693.00 4.00 יח' תוספת מחיר למ"ז הנ"ל  עבור התקנת סליל הפעלה או הפסקה  230 וולט. 7.8.13.0160

8,442.00 4,221.00 2.00 יח' מחלף אוטומטי בין שתי הזנות מדגם T527-1-1 תוצרת אמדר, כולל חיווט, 
מהדקים ופיקוד.

7.8.13.0170

15,932.00 3,983.00 4.00 יח' מערכת חיגור מכנית עבור שני מ"ז אוויר (ACB) 160A*4 בכדי לאפשר 
חיבור מפסק זרם אחד בלבד, כאשר המפסק השני מופסק.

7.8.13.0180

5,096.00 637.00 8.00 יח'  NSX כדוגמת (MCCB  '3 אX63-3X125 - מ"ז חצי אוט' כנ"ל אך בתחום
TMD 50 עם הגנתKA תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע לזרם קצר

7.8.13.0190

6,370.00 637.00 10.00 יח' מ"ז חצי אוט' תלת-פאזי 40A*3 עם הגנות , מגן זרם קצר iC60 תוצרת 
שניידר אלקטריק או שו"ע.

7.8.13.0200

7,480.00 187.00 40.00 יח' מא"ז תלת פאזי עד 40 א' לזרם קצר של 10 ק"א דגם iC60 תוצרת שניידר 
אלקטריק או שו"ע.

7.8.13.0210

880.00 44.00 20.00 יח' מא"ז חד פאזי עד 40 א' לזרם קצר של 10 ק"א דגם iC60 תוצרת שניידר 
אלקטריק או שו"ע.

7.8.13.0220

15,928.00 1,991.00 8.00 יח' מגען 160*3 א' Tesys F במשטר עבודה AC3 עם סליל 220 וולט ומגעי 
עזר כנדרש.

7.8.13.0230

1,440.00 48.00 30.00 יח' מנורות סימון MULTI-LED 220/24 עם שנאי להורדת מתח בקוטר 22 מ"מ. 7.8.13.0240

288.00 72.00 4.00 יח' לחצן תלת - קטבי לבדיקת מנורות סימון. 7.8.13.0250

3,312.00 414.00 8.00 יח' מנתק נתיכים לתלת פאזי H.R.C בעומס גודל 00 , לזרם עד 125 א' עם 
נתיכים HCC ל-60א' דגם תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע

7.8.13.0260

796.00 398.00 2.00 יח' יחידת הגנה מפני ברקים ומתחי יתר Class ,2 לזרם קצר 20 ק"א, 4 
 E.D.E" 80/320 (4+0 תוצרת PROBLOC BSR) קוטבים ומגע עזר, דגם

Electronics" או שו"ע מאושר.

7.8.13.0270

2,390.00 1,195.00 קומפלט2.00 מערכת פיקוד וחיווט למערכת עקיפת ,UPS כולל את כל ממסרי הפיקוד 
שלפי תכנית, פיקוד צמות פיקוד אורגינליות + סרגלי מהדקים וכל 

האביזרים והחומרים הדרושים.

7.8.13.0280

4,620.00 2,310.00 2.00 יח' מ"ז מחליף בעומס 4X400A(MCCB ) לעמידה בזרם קצר 36 ק"א בעל 3 
מצבים ,2 ,0 1

7.8.13.0290

876.00 438.00 2.00 יח' שנאי פיקוד 400VA 200/220  וולט מובדל. 7.8.13.0300
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,348.00 279.00 12.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 1250/5 אחוז דיוק 7.8.13.0310

4,780.00 2,390.00 2.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW,, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 175E כולל שנאי מתח 
,מקצרים ,הכנה לתקשורת מודבס וכול הנידרש לחיבור היחידה כולל 

.RS485RS232 אפשרות לתקשורת

7.8.13.0320

1,354.00 677.00 2.00 יח' ממסר הגנה תלת - פאזי לחוסר מתח ניתן לכיוונון דוגמת דגם TFR של 
עוז-און או שו"ע.

7.8.13.0330

1,142,705.001,142,705.001,142,705.001,142,705.00 מערכות אל פסק UPS ולוחות חלוקה חיונייםמערכות אל פסק UPS ולוחות חלוקה חיונייםמערכות אל פסק UPS ולוחות חלוקה חיונייםמערכות אל פסק UPS ולוחות חלוקה חיוניים 8.138.138.138.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות 8.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,195.00 1,195.00 קומפלט1.00 תיאום וביצוע של חיבור מע' תקשורת למבנה כולל התחברות לרכזות גלוי

אש, כריזה, בקרת מבנה ומצלמות, טלפון, טל"כ - ביצוע כל ההכנות אשר 
ידרשו ע"י המפקח לשם ביצוע העבודה. תיקון כל הליקויים שיתגלו עד 

לחיבור מושלם.

7.8.14.0010

797.00 797.00 קומפלט1.00 טיפול בחיבור חשמל למיתקן, כולל כל הנדרש להשלמת חיבור 7.8.14.0020

3,982.00 1,991.00 קומפלט2.00 העברת המתקן בדיקה ואישור בודק חשמל מוסמך עד קבלת אישור סופי 
ללא הסתייגות

7.8.14.0040

5,970.00 199.00 30.00 יח' חיבור חשמלי מושלם של אביזר חד- פאזי ו/או תלת-פאזי כגון מפוח, מזגן,
וכיוצא בזה, כולל כל חומרי העזר הדרושים (לציוד המסופק ע"י אחרים).

7.8.14.0050

1,514.00 757.00 2.00 יח' ארון מפוליאסטר משוריין 60x40x36 ס"מ מוגן מים ,IP66 כולל צילינדר רב
בריח סטנדרט בזק וגב עץ.

7.8.14.0060

2,390.00 1,195.00 קומפלט2.00 ארון תקשורת לחיבורי "בזק" מארון פוליסטר במידות 80x60x36 ס"מ עם 
גב עץ סנדביץ 2.5 ס"מ, מחברים סטנדרטיים, בלוקי חיבורים ומנעול רב 

בריח.

7.8.14.0090

חדרי בקרה

15,930.00 7,965.00 קומפלט2.00 חדר בקרה יכלול כ-15 נקודות תקשורת, 10 נקודות מחשב, 20 נקודות 
חשמל 3 נקודות מז"א

7.8.14.0150

31,778.0031,778.0031,778.0031,778.00 שונותשונותשונותשונות 8.148.148.148.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת הגנה מפני מכרסמים 8.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל המפורט להלן יבוצע ע"י ספק המערכת בלבד.

63,080.00 7,885.00 8.00 יח' רכזת "סופרסוניק 1200", כמפורט במפרט הטכני 7.8.15.0020
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
100,500.00 335.00 300.00 יח' רמקול אולטרא סוני, כולל תושבת מתכתית להתקנה, כמפורט במפרט 

הטכני
7.8.15.0030

2,400.00 32.00 75.00 יח' E90 180 NHXH FE 3 ממ"רX1.5 חיווט יחידת רמקול בכבל 7.8.15.0040

6,000.00 20.00 300.00 יח' NYY 3 ממ"רX1.5 חיווט יחידת רמקול בכבל 7.8.15.0050

239,100.00 797.00 300.00 יח' יחידת חיבור לבקרה הכוללת מגעים יבשים להתראה על ניתוק מחשמל 7.8.15.0060

121,060.00 6,053.00 20.00 יח' יחידת מגבר אולטרא סוני לרכזת 7.8.15.0070

532,140.00532,140.00532,140.00532,140.00 מערכת הגנה מפני מכרסמיםמערכת הגנה מפני מכרסמיםמערכת הגנה מפני מכרסמיםמערכת הגנה מפני מכרסמים 8.158.158.158.15 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות קומתיים ,-4 ,-3 ,-2 -1 מזרח 8.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ארבעה לוחות חשמל ותאורה קומתיים מזרחיים הממוקמים במפלסים 

 (ELC&LTC-P1/P2/P3/P4-2) 2,-3,-4 בחניון-
****************************************

151,354.00 3,983.00 38.00 מ"ר מבנה לוח KV 0.4 בנוי מפח דקופירט 2 מ"מ, צבוע בצבע RAL ,7032 בעל 
 400V 42KA, 630 זרם קצרA, כולל פסי צבירה מנחושת עד IP45, אטימות

כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק בחזית הלוח מיועד עבור ציוד 
המפורט בהמשך. מבנה הלוח כולל הפרדה מתכתית בין התאים כולל 

גישה ודלתות מלפנים ופנלים מיועד להכיל את כל האלמנטים. (מדידה 
לפי שטח חזית). (הלוח יבוצע על פי התקן הישראלי החדש 61439-2 בלבד

ולא יתקבלו חישובים או בדיקות חלקיות. פס האפס יהיה צמוד לפסי 
הפאזות כדי למנוע קרינה אלקטרו מגנטית). עומק הלוח 0.6 מ'. הלוח 

כולל פסי צבירה ראשיים, פסי צבירה משניים, אביזרי חיבור לציוד וכל 
אביזרי העזר, החיווט, החיבורים, השילוט וכל ה

7.8.16.0010

נדרש להשלמת הלוח לפי המפרט הטכני, התקנים וחוק החשמל. מבנה 
הלוח יהיה בהתאמה למבנה החדר, כולל השלמות מבנה בין התאים וכולל

כל מרכיבי הלוח; המחיר כלול במבנה הלוח.

37,592.00 4,699.00 8.00 יח' יחידת הגנה מפני ברקים ומתחי יתר ,לזרם קצר 100 ק"א,  ,B+C 4 קטבים,
דגם FLT 60-400 תוצרת "פניקס" או שו"ע מאושר.

7.8.16.0020

1,152.00 144.00 8.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 32 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0030

4,608.00 144.00 32.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 20 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0040

1,152.00 144.00 8.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 6 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0050
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,216.00 144.00 64.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 25 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז

מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.
7.8.16.0060

23,328.00 144.00 162.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 10 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0070

3,168.00 144.00 22.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 16 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0080

864.00 24.00 36.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 16 בעל: אופייןA, 1 חד פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0090

1,248.00 24.00 52.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 10 בעל: אופייןA, 1 חד פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0100

1,652.00 59.00 28.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של D, 10 בעל: אופייןA, 1 חד פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0110

11,908.00 229.00 52.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של D, 10 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0120

2,592.00 216.00 12.00 יח'  15kA, כושר ניתוק של C, או B 32 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0130

3,456.00 216.00 16.00 יח'  15kA, כושר ניתוק של C, או B 25 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0140

648.00 54.00 12.00 יח'  15kA, כושר ניתוק של C, או B 6 בעל: אופייןA, 1 חד פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0150

648.00 54.00 12.00 יח'  15kA, כושר ניתוק של C, או B 16 בעל: אופייןA, 1 חד פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0160

17,640.00 280.00 63.00 יח' מאמ"ת 3P תלת פאזי עד ,63A בעל כושר ניתוק של ,25KA עם הגנה 
ABB או EATON או Schneider-electric :תרמית ומגנטית קבועה, מתוצרת

או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0170

4,914.00 78.00 63.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למאמ"ת הנ"ל, מתוצרת: 
Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0180

2,240.00 280.00 8.00 יח' מאמ"ת 3P תלת פאזי עד ,40A בעל כושר ניתוק של ,25KA עם הגנה 
ABB או EATON או Schneider-electric :תרמית ומגנטית קבועה, מתוצרת

או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0190
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
624.00 78.00 8.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למאמ"ת הנ"ל, מתוצרת: 

Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.
7.8.16.0200

2,240.00 280.00 8.00 יח' מאמ"ת 3P תלת פאזי עד ,80A בעל כושר ניתוק של ,25KA עם הגנה 
ABB או EATON או Schneider-electric :תרמית ומגנטית קבועה, מתוצרת

או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0210

624.00 78.00 8.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למאמ"ת הנ"ל, מתוצרת: 
Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0220

2,136.00 267.00 8.00 יח' מתנע תרמו-מגנטי 3P תלת פאזי עד ,6.3A בעל כושר ניתוק של ,50KA עם 
הגנה תרמית הניתנת לכיוונון ידני ועם הגנה מגנטית קבועה, מתוצרת: 

Schneider-electric או NEATO או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0230

1,144.00 143.00 8.00 יח'  Schneider-electric :30 מתוצרתmA, 4 לזרם דלף שלx40A ממסר פחת עד
או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0240

3,024.00 108.00 28.00 יח'  Schneider-electric :30 מתוצרתmA, 2 לזרם דלף שלx25A ממסר פחת עד
או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0250

13,156.00 143.00 92.00 יח'  Schneider-electric :30 מתוצרתmA, 4 לזרם דלף שלx25A ממסר פחת עד
או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0260

864.00 72.00 12.00 יח' לחצן תלת קומתי לבדיקת מנורות סימון 7.8.16.0270

640.00 80.00 8.00 יח' לחצן הפסקה כללית מסוג "פטריה" ננעל עם מגעי עזר, עם מגעים 10 א' 
230 וולט כנידרש.

7.8.16.0280

2,000.00 200.00 10.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,100A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=25KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX100B מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0290

5,150.00 515.00 10.00 יח' יח' הגנה עבור מפסק הנ"ל LSI אלקטרונית Micrologic 2.2 לזרם נומינאלי 
40A ניתנת להחלפה הכוללת נוריות חיווי LED למצב עומס יתר, 

קצר,תקלה פנימית ביח'. יחידת ההגנה תהיה יחידת הגנה אלקטרונית 
רגילה 3P כדוגמת Micrologic 2.2/40A מתוצרת Schneider Electric או 

שווה ערך מאושר

7.8.16.0300

3,350.00 335.00 10.00 יח' MCCB 2 למפסקNO+2NC תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.16.0310

38,489.00 3,499.00 11.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,630A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=42KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX630F מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0320

12,529.00 1,139.00 11.00 יח' יח' הגנה עבור מפסק הנ"ל LSI אלקטרונית Micrologic 2.3 לזרם נומינאלי 
630A ניתנת להחלפה הכוללת נוריות חיווי LED למצב עומס יתר, 

קצר,תקלה פנימית ביח'. יחידת ההגנה תהיה יחידת הגנה אלקטרונית 
רגילה 3P כדוגמת Micrologic 2.3/630A מתוצרת Schneider Electric או 

שווה ערך מאושר.

7.8.16.0330

48,191.00 4,381.00 11.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
מפסק הנ"ל

7.8.16.0335
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,680.00 335.00 8.00 מ"א MCCB 2 למפסקNO+2NC תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.16.0340

5,544.00 693.00 8.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.16.0350

5,336.00 667.00 8.00 יח' מאמ"ת 3P תלת פאזי עד ,160A מגביל זרם קצר, בעל כושר ניתוק של 
,25KA בעל הגנה תרמית הניתנת לכיוונון ידני ובעל הגנה מגנטית הניתנת 
לכיוונון ידני, מתוצרת: cSchneider-electri או EATON או ABB או שו"ע 

מאושר.

7.8.16.0360

35,048.00 4,381.00 8.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

7.8.16.0370

624.00 78.00 8.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למאמ"ת הנ"ל, מתוצרת: 
Schneider-electric או EATON או ABB או שו"ע מאושר.

7.8.16.0380

19,120.00 2,390.00 8.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 175 או שו"ע מאושר, כולל 

שנאי מתח, מקצרים, תקשורת מודבס וכל הנידרש לחיבור היחידה כולל 
.RS485RS232 אפשרות לתקשורת

7.8.16.0390

10,192.00 637.00 16.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N 125/5 אחוז דיוקA משנה זרם למדידה 7.8.16.0400

81,260.00 239.00 340.00 יח' מגביל זרם התנעה לגופי תאורה LED הכוללים תקשורת DALI דגם 
EN-ICL-R תוצרת ENELTEC או שו"ע, עד 2000 ווט

7.8.16.0410

4,592.00 574.00 8.00 יח'  (AC23 100 ), הספקA(AC21 3 ,,1-0-2 זרםP מפסק פקט מחליף 3 מצבים
30kW), מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שו"ע 

מאושר, כולל מגעי עזר לבקרה.

7.8.16.0420

13,248.00 207.00 64.00 יח' מגען כוח ,AC3 3x25A כולל מגעי עזר 7.8.16.0430

5,600.00 700.00 8.00 יח' מערכת פיקוד להפעלת מפוח אוורור/דיחוס, הכוללת: מפסק בורר פיקוד 3
מצבים 1-0-2 עם מגעי עזר, שעון פיקוד אסטרונומי, הפעלה מבקר או 

ממערכת גילוי וכיבוי אש או משעון, נורת סימון מצב עבודה ואינדיקציות 
למערכת הבקרה, לרבות כל הציוד, האביזרים, החיבורים והחיווטים 

הנדרשים להשלמת והפעלת מערכת הפיקוד.

7.8.16.0440

1,776.00 222.00 8.00 יח' מערכת פיקוד להפעלת מפוח להוצאת עשן (פינוי עשן), הכוללת: מפסק 
בורר פיקוד 3 מצבים 1-0-2 עם מגעי עזר, הפעלה מבקר או ממערכת גילוי 
וכיבוי אש, נורת סימון מצב עבודה ואינדיקציות למערכת הבקרה ולרבות 

כל הציוד, האביזרים, החיבורים והחיווטים הנדרשים להשלמת והפעלת 
מערכת הפיקוד.

7.8.16.0450

1,776.00 222.00 8.00 יח' מערכת פיקוד להפעלת יחידת אוויר צח (פיצוי אוויר), הכוללת: מפסק 
בורר פיקוד 3 מצבים 1-0-2 עם מגעי עזר, הפעלה מבקר, נורת סימון מצב 

עבודה ואינדיקציות למערכת הבקרה, לרבות כל הציוד, האביזרים, 
החיבורים והחיווטים הנדרשים להשלמת והפעלת מערכת הפיקוד.

7.8.16.0460

1,776.00 222.00 8.00 יח' מערכת פיקוד להפעלת יחידת סינון אוויר צח, הכוללת: מפסק בורר פיקוד
3 מצבים 1-0-2 עם מגעי עזר, הפעלה מבקר, נורת סימון מצב עבודה 

ואינדיקציות למערכת הבקרה, לרבות כל הציוד, האביזרים, החיבורים 
והחיווטים הנדרשים להשלמת והפעלת מערכת הפיקוד.

7.8.16.0470
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,944.00 3,059.00 16.00 יח' משנה מהירות דיגיטלי לעומסים קבועים בגודל עד 2.2kW ולמשאבות, 

מפוחים, יחידות סינון אוויר צח ויחידות אוויר צח בגודל עד 3kW; כניסה 
תלת פאזית 3x400VAC ומתח פיקוד לפי דרישה, מתוצרת SOLCON או 

שוו"ע מאושר.

7.8.16.0480

35,968.00 1,124.00 32.00 יח' מתנע תרמו-מגנטי 3P תלת פאזי עד ,63A בעל כושר ניתוק של ,50KA עם 
הגנה תרמית הניתנת לכיוונון ידני ועם הגנה מגנטית קבועה, מתוצרת: 

EATON או neider-electricSch או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0490

12,744.00 3,186.00 4.00 יח' בקר הפעלות מערכת כיבוי אש ל-12 הפעלות. מדגם ,ISO556B12 תוצרת 
PSK או שוו"ע מאושר.

7.8.16.0500

9,560.00 2,390.00 קומפלט4.00 הובלה, פריקה, הכנסה, העמדה וחיבור בחדר כולל חיזוק לרצפה של 
הלוח; ובנוסף,התקנה וחיבור הלוח כולל כל הבדיקות, הכיולים, 

החיבורים המכאניים והחשמליים הנדרשים להתקנת הלוח, לחיבורו 
ולהפעלתו. מוכן לשימוש.

7.8.16.0510

709,329.00709,329.00709,329.00709,329.00 לוחות קומתיים ,-4 ,-3 ,-2 -1 מזרחלוחות קומתיים ,-4 ,-3 ,-2 -1 מזרחלוחות קומתיים ,-4 ,-3 ,-2 -1 מזרחלוחות קומתיים ,-4 ,-3 ,-2 -1 מזרח 8.168.168.168.16 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות קומתיים ,-5 ,-4 ,-3 ,-2 -1 מערב 8.17 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
חמישה לוחות חשמל ותאורה קומתיים מערביים הממוקמים במפלסים 

 (ELC&LTC-P1/P2/P3/P4-1/P5) 2,-3,-4 בחניון-
***************************************

211,099.00 3,983.00 53.00 מ"ר מבנה לוח KV 0.4 בנוי מפח דקופירט 2 מ"מ, צבוע בצבע RAL ,7032 בעל 
 400V 42KA, 630 זרם קצרA, כולל פסי צבירה מנחושת עד IP45, אטימות

כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק בחזית הלוח מיועד עבור ציוד 
המפורט בהמשך. מבנה הלוח כולל הפרדה מתכתית בין התאים  כולל 

גישה ודלתות מלפנים ופנלים מיועד להכיל את כל האלמנטים. (מדידה 
לפי שטח חזית). (הלוח יבוצע על פי התקן הישראלי החדש 61439-2 בלבד

ולא יתקבלו חישובים או בדיקות חלקיות. פס האפס יהיה צמוד לפסי 
הפאזות כדי למנוע קרינה אלקטרו מגנטית). עומק הלוח 0.6 מ'. הלוח 

כולל פסי צבירה ראשיים, פסי צבירה משניים, אביזרי חיבור לציוד וכל 
אביזרי העזר, החיווט, החיבורים, השילוט וכל

7.8.17.0020

הנדרש להשלמת הלוח לפי המפרט הטכני, התקנים וחוק החשמל. מבנה 
הלוח יהיה בהתאמה למבנה החדר, כולל השלמות מבנה בין התאים וכולל

כל מרכיבי הלוח; המחיר כלול במבנה הלוח.

46,990.00 4,699.00 10.00 יח' יחידת הגנה מפני ברקים ומתחי יתר ,לזרם קצר 100 ק"א,  ,B+C 4 קטבים,
דגם FLT 60-400 תוצרת "פניקס" או שו"ע מאושר.

7.8.17.0030

1,440.00 144.00 10.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 32 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0040

5,040.00 144.00 35.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 20 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0050

1,440.00 144.00 10.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 6 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,520.00 144.00 80.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 25 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז

מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.
7.8.17.0070

27,792.00 144.00 193.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 10 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0080

4,032.00 144.00 28.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 16 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0090

1,440.00 24.00 60.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 16 בעל: אופייןA, 1 חד פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0100

1,320.00 24.00 55.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של C, או B 10 בעל: אופייןA, 1 חד פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0110

2,360.00 59.00 40.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של D, 10 בעל: אופייןA, 1 חד פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0120

12,595.00 229.00 55.00 יח'  10kA, כושר ניתוק של D, 10 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0130

3,240.00 216.00 15.00 יח'  15kA, כושר ניתוק של C, או B 32 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0140

5,400.00 216.00 25.00 יח'  15kA, כושר ניתוק של C, או B 25 בעל: אופייןA, 3 תלת פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0150

810.00 54.00 15.00 יח'  15kA, כושר ניתוק של C, או B 6 בעל: אופייןA, 1 חד פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0160

810.00 54.00 15.00 יח'  15kA, כושר ניתוק של C, או B 16 בעל: אופייןA, 1 חד פאזי עדP מא"ז
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0170

22,120.00 280.00 79.00 יח' מאמ"ת 3P תלת פאזי עד ,63A בעל כושר ניתוק של ,25KA עם הגנה 
ABB או EATON או Schneider-electric :תרמית ומגנטית קבועה, מתוצרת

או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0180

6,162.00 78.00 79.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למאמ"ת הנ"ל, מתוצרת: 
Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0190

2,800.00 280.00 10.00 יח' מאמ"ת 3P תלת פאזי עד ,40A בעל כושר ניתוק של ,25KA עם הגנה 
ABB או EATON או Schneider-electric :תרמית ומגנטית קבועה, מתוצרת

או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0200
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
780.00 78.00 10.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למאמ"ת הנ"ל, מתוצרת: 

Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.
7.8.17.0210

2,800.00 280.00 10.00 יח' מאמ"ת 3P תלת פאזי עד ,80A בעל כושר ניתוק של ,25KA עם הגנה 
ABB או EATON או Schneider-electric :תרמית ומגנטית קבועה, מתוצרת

או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0220

780.00 78.00 10.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למאמ"ת הנ"ל, מתוצרת: 
Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0230

2,670.00 267.00 10.00 יח' מתנע תרמו-מגנטי 3P תלת פאזי עד ,6.3A בעל כושר ניתוק של ,50KA עם 
הגנה תרמית הניתנת לכיוונון ידני ועם הגנה מגנטית קבועה, מתוצרת: 

Schneider-electric או NEATO או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0240

1,430.00 143.00 10.00 יח'  Schneider-electric :30 מתוצרתmA, 4 לזרם דלף שלx40A ממסר פחת עד
או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0250

1,620.00 108.00 15.00 יח'  Schneider-electric :30 מתוצרתmA, 2 לזרם דלף שלx25A ממסר פחת עד
או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0260

16,445.00 143.00 115.00 יח'  Schneider-electric :30 מתוצרתmA, 4 לזרם דלף שלx25A ממסר פחת עד
או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0270

1,080.00 72.00 15.00 יח' לחצן תלת קומתי לבדיקת מנורות סימון 7.8.17.0280

800.00 80.00 10.00 יח' לחצן הפסקה כללית מסוג "פטריה" ננעל עם מגעי עזר, עם מגעים 10 א' 
230 וולט כנידרש.

7.8.17.0290

2,600.00 200.00 13.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,100A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=25KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX100B מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0300

6,695.00 515.00 13.00 יח' יח' הגנה עבור מפסק הנ"ל LSI אלקטרונית Micrologic 2.2 לזרם נומינאלי 
40A ניתנת להחלפה הכוללת נוריות חיווי LED למצב עומס יתר, 

קצר,תקלה פנימית ביח'. יחידת ההגנה תהיה יחידת הגנה אלקטרונית 
רגילה 3P כדוגמת Micrologic 2.2/40A מתוצרת Schneider Electric או 

שווה ערך מאושר

7.8.17.0310

4,355.00 335.00 13.00 יח' MCCB 2 למפסקNO+2NC תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.17.0320

48,986.00 3,499.00 14.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,630A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=42KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX630F מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0330

61,334.00 4,381.00 14.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
מפסק הנ"ל.

7.8.17.0335

15,946.00 1,139.00 14.00 יח' יח' הגנה עבור מפסק הנ"ל LSI אלקטרונית Micrologic 2.3 לזרם נומינאלי 
630A ניתנת להחלפה הכוללת נוריות חיווי LED למצב עומס יתר, 

קצר,תקלה פנימית ביח'. יחידת ההגנה תהיה יחידת הגנה אלקטרונית 
רגילה 3P כדוגמת Micrologic 2.3/630A מתוצרת Schneider Electric או 

שווה ערך מאושר

7.8.17.0340
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,350.00 335.00 10.00 מ"א MCCB 2 למפסקNO+2NC תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.17.0350

6,930.00 693.00 10.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.17.0360

6,670.00 667.00 10.00 יח' מאמ"ת 3P תלת פאזי עד ,160A מגביל זרם קצר, בעל כושר ניתוק של 
,25KA בעל הגנה תרמית הניתנת לכיוונון ידני ובעל הגנה מגנטית הניתנת 
לכיוונון ידני, מתוצרת: cSchneider-electri או EATON או ABB או שוו"ע 

מאושר.

7.8.17.0370

43,810.00 4,381.00 10.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
המפסק הנ"ל

7.8.17.0380

780.00 78.00 10.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למאמ"ת הנ"ל, מתוצרת: 
Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0390

23,900.00 2,390.00 10.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 175 או שו"ע מאושר, כולל 

שנאי מתח, מקצרים, תקשורת מודבס וכל הנידרש לחיבור היחידה כולל 
.RS485RS232 אפשרות לתקשורת

7.8.17.0400

12,740.00 637.00 20.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N 125/5 אחוז דיוקA משנה זרם למדידה 7.8.17.0410

90,820.00 239.00 380.00 יח' מגביל זרם התנעה לגופי תאורה LED הכוללים תקשורת DALI דגם 
EN-ICL-R תוצרת ENELTEC או שו"ע, עד 2000 ווט

7.8.17.0420

5,740.00 574.00 10.00 יח'  (AC23 100 ), הספקA(AC21 3 ,,1-0-2 זרםP מפסק פקט מחליף 3 מצבים
30kW), מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע 

מאושר, כולל מגעי עזר לבקרה.

7.8.17.0430

18,630.00 207.00 90.00 יח' מגען כוח ,AC3 3x25A כולל מגעי עזר 7.8.17.0440

10,500.00 700.00 15.00 יח' מערכת פיקוד להפעלת מפוח אוורור/דיחוס, הכוללת: מפסק בורר פיקוד 3
מצבים 1-0-2 עם מגעי עזר, שעון פיקוד אסטרונומי, הפעלה מבקר או 

ממערכת גילוי וכיבוי אש או משעון, נורת סימון מצב עבודה ואינדיקציות 
למערכת הבקרה, לרבות כל הציוד, האביזרים, החיבורים והחיווטים 

הנדרשים להשלמת והפעלת מערכת הפיקוד.

7.8.17.0450

2,220.00 222.00 10.00 יח' מערכת פיקוד להפעלת מפוח להוצאת עשן (פינוי עשן), הכוללת: מפסק 
בורר פיקוד 3 מצבים 1-0-2 עם מגעי עזר, הפעלה מבקר או ממערכת גילוי 
וכיבוי אש, נורת סימון מצב עבודה ואינדיקציות למערכת הבקרה, לרבות 
כל הציוד, האביזרים, החיבורים והחיווטים הנדרשים להשלמת והפעלת 

מערכת הפיקוד.

7.8.17.0460

2,220.00 222.00 10.00 יח' מערכת פיקוד להפעלת יחידת אוויר צח (פיצוי אוויר), הכוללת: מפסק 
בורר פיקוד 3 מצבים 1-0-2 עם מגעי עזר, הפעלה מבקר, נורת סימון מצב 

עבודה ואינדיקציות למערכת הבקרה, לרבות כל הציוד, האביזרים, 
החיבורים והחיווטים הנדרשים להשלמת והפעלת מערכת הפיקוד.

7.8.17.0470

2,220.00 222.00 10.00 יח' מערכת פיקוד להפעלת יחידת סינון אוויר צח, הכוללת: מפסק בורר פיקוד
3 מצבים 1-0-2 עם מגעי עזר, הפעלה מבקר, נורת סימון מצב עבודה 

ואינדיקציות למערכת הבקרה, לרבות כל הציוד, האביזרים, החיבורים 
והחיווטים הנדרשים להשלמת והפעלת מערכת הפיקוד.

7.8.17.0480



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019125

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
61,180.00 3,059.00 20.00 יח' משנה מהירות דיגיטלי לעומסים קבועים בגודל עד 2.2kW ולמשאבות, 

מפוחים, יחידות סינון אוויר צח ויחידות אוויר צח בגודל עד 3kW; כניסה 
תלת פאזית 3x400VAC ומתח פיקוד לפי דרישה, מתוצרת SOLCON או 

שוו"ע מאושר.

7.8.17.0490

50,580.00 1,124.00 45.00 יח' מתנע תרמו-מגנטי 3P תלת פאזי עד ,63A בעל כושר ניתוק של ,50KA עם 
הגנה תרמית הניתנת לכיוונון ידני ועם הגנה מגנטית קבועה, מתוצרת: 

EATON או neider-electricSch או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0500

15,930.00 3,186.00 5.00 יח' בקר הפעלות מערכת כיבוי אש ל-12 הפעלות. מדגם ,ISO556B12 תוצרת 
PSK או שוו"ע מאושר.

7.8.17.0510

11,950.00 2,390.00 קומפלט5.00 הובלה, פריקה, הכנסה, העמדה וחיבור בחדר כולל חיזוק לרצפה של 
הלוח; ובנוסף,התקנה וחיבור הלוח כולל כל הבדיקות, הכיולים, 

החיבורים המכאניים והחשמליים הנדרשים להתקנת הלוח, לחיבורו 
ולהפעלתו. מוכן לשימוש.

7.8.17.0520

906,901.00906,901.00906,901.00906,901.00 לוחות קומתיים ,-5 ,-4 ,-3 ,-2 -1 מערבלוחות קומתיים ,-5 ,-4 ,-3 ,-2 -1 מערבלוחות קומתיים ,-5 ,-4 ,-3 ,-2 -1 מערבלוחות קומתיים ,-5 ,-4 ,-3 ,-2 -1 מערב 8.178.178.178.17 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים 8.19 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים - טריטוריית החניון בלבד 

 (COMC-P#-#'-E/W)
******************************************

215,070.00 7,169.00 קומפלט30.00 לוח חשמל עבור לוח תקשורת אזורי הממוקם לאורך המעברים במפלסים 
-1,-2,-3,-4,-5 שבאולם החניון

7.8.19.0020

215,070.00215,070.00215,070.00215,070.00 לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזורייםלוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזורייםלוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזורייםלוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים 8.198.198.198.19 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

(G ממוקם בח.חשמל באולם החניון בכניסה לפיר) לוח קומתי -5 מזרח 8.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
150,390.00 150,390.00 קומפלט1.00 לוח חשמל ותאורה קומתי ELC&LTC-P5-0 מזרחי, הממוקם במפלס .-5 

מבנה לוח 0.4kV בנוי מפח דקופירט 2 מ"מ, צבוע בצבע RAL ,7032 בעל 
 400V 42KA, 630 זרם קצרA, כולל פסי צבירה מנחושת עד IP45, אטימות

כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק בחזית הלוח. מבנה הלוח כולל 
הפרדה מתכתית בין התאים כולל גישה ודלתות מלפנים ופנלים , מיועד 
להכיל את כל האלמנטים. (מדידה לפי שטח חזית). (הלוח יבוצע על פי 
התקן הישראלי החדש 61439-2 בלבד ולא יתקבלו חישובים או בדיקות 

חלקיות. פס האפס יהיה צמוד לפסי הפאזות כדי למנוע קרינה אלקטרו- 
מגנטית). את אביזרי הלוח יש לבצע בהתאמה מלאה לתוכניות ולמפרט 

הטכני המיוחד. הלוח כולל פסי צבירה ראשיים, משניי

7.8.25.0010

, אביזרי חיבור לציוד וכל אביזרי העזר, החיווט, החיבורים, השילוט וכל 
הנדרש להשלמת הלוח לפי המפרט הטכני, התוכניות, התקנים וחוק 

החשמל.

מבנה הלוח יהיה בהתאמה למבנה החדר, כולל השלמת מבנה בין התאים 
וכולל כל מרכיבי הלוח. המחיר כלול במבנה הלוח.

150,390.00150,390.00150,390.00150,390.00 לוח קומתי -5 מזרח (ממוקם בח.חשמל באולם החניולוח קומתי -5 מזרח (ממוקם בח.חשמל באולם החניולוח קומתי -5 מזרח (ממוקם בח.חשמל באולם החניולוח קומתי -5 מזרח (ממוקם בח.חשמל באולם החניו 8.258.258.258.25 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל מקלט וחדר מכונות מקלט 8.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוחות חשמל הממוקמים במקלט ובחדר מכונות מקלט 

******************************************

55,755.00 55,755.00 1.00 יח' (ELC&LTC-P5-2) לוח חשמל ותאורה מקלט 7.8.32.0020

1,912.00 956.00 2.00 יח' (ELC&LTC-P5-#) לוח שירות חדרי מקלט 7.8.32.0030

956.00 956.00 1.00 יח' (ELC&LTC-P6-2) לוח חשמל ותאורה חדר מכונות מקלט 7.8.32.0040

58,623.0058,623.0058,623.0058,623.00 לוחות חשמל מקלט וחדר מכונות מקלטלוחות חשמל מקלט וחדר מכונות מקלטלוחות חשמל מקלט וחדר מכונות מקלטלוחות חשמל מקלט וחדר מכונות מקלט 8.328.328.328.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

C-ו G הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים בפירים 8.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 C-ו G הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים בפירים

 ( E(CtrlC-P#-ShaftX-E/W) / (CtrlC-P5-ShaftG-BShelter-E-ו
******************************************

23,900.00 2,390.00 10.00 יח' C-ו G לוח בקרה הממוקם בחדר החשמל המצוי באחד מהפירים 7.8.33.0010

797.00 797.00 1.00 יח' לוח בקרה הממוקם במפלס -5 של פיר G בשטח שאינו חלק מטריטוריית 
המקלט

7.8.33.0020

2,390.00 2,390.00 1.00 יח' לוח בקרה הממוקם במפלס -5 בחדר חשמל הנמצא באולם החניון צמוד 
לפאה המערבי של מקלט שז"ר ובאזור שמחוצה למקלט זה

7.8.33.0030

11,950.00 2,390.00 5.00 יח' לוח בקרה הממוקם בחדר החשמל המצוי בפיר E באחד המפלסים 
-1-,2-,3-,4-,5

7.8.33.0040

39,037.0039,037.0039,037.0039,037.00 הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים בפירים G ו-הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים בפירים G ו-הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים בפירים G ו-הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים בפירים G ו- 8.338.338.338.33 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הזנות חשמל ללוחות בקרה ראשיים במרכזי האנרגיה 8.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הזנות חשמל ללוחות בקרה ראשיים הממוקמים במרכזי האנרגיה המז' 

 (MCC-P#-E/W) והמע' בחניון
******************************************

4,780.00 2,390.00 2.00 יח' הזנת חשמל ללוח בקרה ראשי הממוקם באחד ממפלסיו של אחד ממרכזי 
האנרגיה המז' והמע' בחניון

7.8.41.0020

4,780.004,780.004,780.004,780.00 הזנות חשמל ללוחות בקרה ראשיים במרכזי האנרגיהזנות חשמל ללוחות בקרה ראשיים במרכזי האנרגיהזנות חשמל ללוחות בקרה ראשיים במרכזי האנרגיהזנות חשמל ללוחות בקרה ראשיים במרכזי האנרגי 8.418.418.418.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות מדפי אש ועשן 8.44 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
269,060.00 13,453.00 20.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 10 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם ב(כל) 

אחת מ-4 פינותיו של אולם החניון באחד מבין המפלסים 
(5,-4,-3,-2,-1- ('FDSDC-P#-E/W-#

7.8.44.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,876.00 8,292.00 3.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם 

בטריטוריית המקלט
7.8.44.0020

53,812.00 13,453.00 4.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 10 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במרכז 
האנרגיה המזרחי

7.8.44.0040

26,906.00 13,453.00 2.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 10 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במרכז 
האנרגיה המערבי

7.8.44.0060

374,654.00374,654.00374,654.00374,654.00 לוחות מדפי אש ועשןלוחות מדפי אש ועשןלוחות מדפי אש ועשןלוחות מדפי אש ועשן 8.448.448.448.44 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוח חלוקת גנרטור מזרחי ציוד רגיל 8.49 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 (GDC-P1-E) לוח חלוקת גנרטור - מרכז אנרגיה מזרחי

***********************************

הערה: הלוחות יבוצעו על פי התקן הישראלי החדש 61439-2 בלבד ולא 
יתקבלו חישובים או בדיקות חלקיות. פס האפס יהיה צמוד לפסי הפאזות 

כדי למנוע קרינה אלקטרו מגנטית.

230,100.00 11,505.00 20.00 מ"ר מבנה לוח חשמל תקני מסומן במדבקה של מתי ת"י 61439 המותאם 
לדרישות מפרט טכני וכן לניתונים טכניים, כדלקמן: זרם הנומנלי של פסי 
צבירה In-4X2500A וזרם קצר 1s/ICW=65KA התקנת פסי צבירה אופקי 

ואנכית תהיה קידמית עם גישה מחזית הלוח לצורך טיפול תחזוקתי דרגת 
הגנה בפני נגיעה מקרית - IPXXB ועם חזית פנלים ללא דלתות דרגת הגנה
בפני הלם מכני ,IK10 דרגת אטימות IP30 דרגת מידור 2B התקנת מפסקים 

תהיה אנכית בלבד. מקום שמור יכלול: 20 אחוז מקום שמור "אמיתי", 
 Linergy ולמאזים Linergy FC 250 כדוגמתA כולל פ"צ להזנת מפסקים עד
FM ו-10% מקום שמור כללי. מבנה לוח כדוגמת לוח להעמדה על הריצפה

- PRISMA -P תוצרת Schneider Electric או

7.8.49.0030

שווה ערך מאושר, כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק בחזית הלוח 
מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך, לרבות העמסתו, הובלתו, פריקתו, 
הכנסתו והעמדתו בחדר כולל חיזוקו לריצפה. (מדידה לפי שטח חזית).

הערות לסעיף הקודם: עומק הלוח 1.00 מ'. הלוח, כולל פסי צבירה 
ראשיים, פסי צבירה משניים, אביזרי חיבור לציוד וכל אביזרי העזר, 
החיווט, החיבורים, השילוט וכל הנדרש להשלמת הלוח לפי המפרט 

הטכני, התקנים וחוק החשמל. מבנה הלוח יהיה בהתאמה למבנה החדר, 
כולל השלמות מבנה בין התאים וכולל כל מרכיבי הלוח; המחיר כלול במ 

בנה הלוח.

6,998.00 3,499.00 2.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,630A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=36KA הכולל מנגנון ניתוק ,Tripping Reflex כדוגמת 

NSX630F מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.49.0050

2,278.00 1,139.00 2.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 2.3 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע (In=630) עבור מפסק יצוק 

NSX630N

7.8.49.0060

17,367.00 2,481.00 7.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,400A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=36KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX400F מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.49.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,367.00 2,481.00 7.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 2.3 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 

עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=.400 עבור מפסק יצוק 
NSX400N

7.8.49.0080

3,015.00 335.00 9.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.49.0090

39,429.00 4,381.00 9.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
מפסק הנ"ל

7.8.49.0100

6,237.00 693.00 9.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.49.0110

3,657.00 1,219.00 3.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,160A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=25KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX160B מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.49.0120

1,926.00 642.00 3.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 2.2 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=160). עבור מפסק יצוק 

NSX160N

7.8.49.0130

1,005.00 335.00 3.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.49.0140

13,143.00 4,381.00 3.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

7.8.49.0150

2,079.00 693.00 3.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.49.0160

2,910.00 582.00 5.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,100A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=25KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX100B מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.49.0170

2,575.00 515.00 5.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 2.2 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=100). עבור מפסק יצוק 

NSX100N

7.8.49.0180

1,675.00 335.00 5.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.49.0190

21,905.00 4,381.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

7.8.49.0200

3,465.00 693.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.49.0210

1,911.00 637.00 3.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 3200/5 אחוז דיוק 7.8.49.0220

2,390.00 2,390.00 1.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 175 או שווה ערך מאושר, 
כולל שנאי מתח, מקצרים, תקשורת מודבס וכל הנידרש לחיבור היחידה, 

.RS485RS232 לרבות אפשרות לתקשורת

7.8.49.0230



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019129

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,242.00 414.00 3.00 יח' .6A בעומס גודל ,00 לזרם עד H.R.C מנתק נתיכים לתלת פאזי 7.8.49.0240

1,074.00 358.00 3.00 יח' נושא נתיכים עם נורת נאון לחיווי תקלה ,Tesys DF בהרכב ,3P עבור זרם
תרמי .125A תוצרת Schneider electric או שו"ע מאושר.

7.8.49.0250

199.00 199.00 1.00 יח' ממסר סדר וחוסר פאזה, אסימטריה, עם מגע ,C/O תלת פאזי, ניתן 
לכוונון, כדוגמת RM17TA00 תוצרת שניידר אלקטריק או שווה ערך 

מאושר

7.8.49.0260

135.00 135.00 1.00 יח' לחצן הפסקה כללית מסוג "פטריה" ננעל עם מגעי עזר , כולל הגנה נגד 
הפעלה מקרית עם מגעים 10 א' 230 וולט כנידרש.

7.8.49.0270

135.00 135.00 1.00 יח' לחצן מדגם סטרט סטופ עם מגעים ,230V ,2NC,2NO 10 אמפר. 7.8.49.0280

414.00 414.00 1.00 יח' .6A בעומס גודל ,00 לזרם עד H.R.C מנתק נתיכים לתלת פאזי 7.8.49.0290

3,186.00 3,186.00 1.00 יח' יחידת הגנה בפני ברקים ומתחי יתר (B+C+D) Class1+2+3  ,לזרם קצר 
 4+0) 100/320 PROBLOC BSR) 150 ק"א, 4 קוטבים ומגע עזר, דגם

תוצרת "E.D.E Electronics" או שו"ע מאושר.

7.8.49.0300

56.00 56.00 1.00 יח' לחצן תלת - קטבי לבדיקת מנורות סימון. 7.8.49.0310

56.00 56.00 1.00 יח' לחצן פיקוד 7.8.49.0320

192.00 96.00 2.00 יח' ממסר פיקוד 230V/10A 4 מגעים פתוחים ושנים סגורים לפחות, דגם שקע 
תקע, כולל בסיס קפיץ חיזוק ל-3

7.8.49.0330

904.00 904.00 1.00 יח' .230V 10A (קטבים) בורר פיקוד 4 מצבים 7 דרגות 7.8.49.0340

192.00 96.00 2.00 יח' ( 230V 6A(AC3 סליל NC ו/או NO ממסר בעל 4 מגעים 7.8.49.0350

1,036.00 518.00 2.00 יח'  (AC3 ומגעים מגדימים סליל NC ו/או NO ממסר השהייה בעל  4 מגעים
(230V 6A

7.8.49.0360

144.00 48.00 3.00 יח' מנורות סימון MULTI-LED 220/24 או שוו"ע מאושר עם שנאי להורדת 
מתח בקוטר 22 מ"מ.

7.8.49.0370

80.00 80.00 1.00 יח' .230V ,10A בורר פיקוד 3 מצבים 7.8.49.0380

597.00 199.00 3.00 יח' מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כולל הגנה מגנטית וטרמית הניתנת 
לויסות בפני זרם יתר לתחום עד ,6.3A המפסק בעל כושר ניתוק בלתי 

מוגבל כדוגמת GV2ME תוצרת ctricSchneider Ele או שווה ערך מאושר.

7.8.49.0390

239.00 239.00 1.00 יח' ממסר צעד  חד קוטב 16א' AC-3 סלקטיבי + פולס לניתוק מרכזי. 7.8.49.0400
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
286.00 143.00 2.00 יח'  Schneider-electric :30 מתוצרתmA, 4 לזרם דלף שלx40A ממסר פחת עד

או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.
7.8.49.0410

6,372.00 3,186.00 2.00 יח' בקר הפעלות מערכת כיבוי אש ל-12 הפעלות. מדגם ,ISO556B12 תוצרת 
PSK או שוו"ע מאושר.

7.8.49.0420

32,988.00 10,996.00 3.00 יח' מפסק אוויר 3P ,NW; נשלף עם עגלה ועם מחברים למפסק זה וכל ציוד 
העזר, העבודות והחיבורים הדרושים לפעולתו התקינה של המפסק; 

,2500A המפסק יהיה בעל כושר ניתוק .Ics=Icu=65kA המפסק כולל 4 
מגעי עזר מחליפים רגילים ,OF מגע תקלה ,SD מגע מצב שלוף, אביזרי 

חיבור, (יח' הגנה בסעיף נפרד). כולל חיגור סלקטיבי לוגי ZSI וכ ולל 
חיווט סלקטיביות לוגית ZSI בין מפסקי אוויר.כדוגמת NW25H1 תוצרת 

Schneider-Electric או שווה ערך מאושר.

7.8.49.0430

9,231.00 3,077.00 3.00 יח' יח' הגנה Micrologic 5.0H מתקדמת עם תצוגה ולדים. הממסר בעל יכולות
מדידה של זרמי הפאזות, אפס וזליגה, מקסימום מינימום ערכי כיול של 
עקומת ניתוק .LSI לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה למפסק 
 Schneider מתוצרת Micrologic 5.0A/2500A האוויר הנ"ל תהיה כדוגמת

Electric או שווה ערך מאושר

7.8.49.0440

1,005.00 335.00 3.00 יח' .NT/NW 2 למפסק אווירNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.49.0450

13,143.00 4,381.00 3.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
NT/NW מפסק

7.8.49.0460

2,079.00 693.00 3.00 יח' .NT/NW תוספת מחיר עבור סליל הפסקה/חוסר מתח למפסק אויר 7.8.49.0470

22,156.00 11,078.00 2.00 יח' מפסק אוויר 3P ,NW; נשלף עם עגלה ועם מחברים למפסק זה וכל ציוד 
,800A ;העזר, העבודות והחיבורים הדרושים לפעולתו התקינה של המפסק

המפסק יהיה בעל כושר ניתוק .Ics=Icu=42kA המפסק כולל 4 מגעי עזר 
מחליפים רגילים ,OF מגע תקלה ,SD מגע מצב שלוף, אביזרי חיבור, (יח' 

הגנה בסעיף נפרד), כדוגמת 08N1 תוצרת ider-Electric Schne או שווה 
ערך מאושר.

7.8.49.0480

2,512.00 1,256.00 2.00 יח' יח' הגנה Micrologic 5.0H מתקדמת עם תצוגה ולדים. הממסר בעל יכולות
מדידה של זרמי הפאזות, אפס וזליגה, מקסימום מינימום ערכי כיול של 
עקומת ניתוק .LSI לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה למפסק 
 Schneider מתוצרת Micrologic 5.0A/800A האוויר הנ"ל תהיה כדוגמת

Electric או שווה ערך מאושר

7.8.49.0490

670.00 335.00 2.00 יח' .NT/NW 2 למפסק אווירNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.49.0500

8,762.00 4,381.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
NT/NW מפסק

7.8.49.0510

1,386.00 693.00 2.00 יח' .NT/NW תוספת מחיר עבור סליל הפסקה/חוסר מתח למפסק אויר 7.8.49.0520

26,550.00 26,550.00 1.00 יח' לוח חשמל  לצורך העברה שקטה וסנכרון בין גנרטור לחח"י עבור מקור 
חשמל יחיד, הכולל לוח העברה (מערכת החלפה) ,כולל לוח פיקוד 

לגנרטור עם אספקה, התקנה, תכנות, כיול, בדיקה, הרצה. בקר מדגם 
8610/7510 מתוצרת "שמרלינג-סינכרו" או ש"ע, כולל כבילה, אביזרי 

חיבור וכל היוצ"ב לפעולת מערכת תקינה.

7.8.49.0530
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,966.00 3,983.00 2.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,400A בעל כושר ניתוק 

Ics=100%Icu=36KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 
NSX400F מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר, הניתן לכיוון 

תרמי, מגנטי מושהה, מגנטי מיידי וכו'.

7.8.49.0540

8,762.00 4,381.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפסקה למפסק הנ"ל. 7.8.49.0550

1,386.00 693.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל. 7.8.49.0560

6,945.00 1,389.00 5.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,250A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX250B מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.49.0570

21,905.00 4,381.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפסקה למפסק הנ"ל. 7.8.49.0580

3,465.00 693.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור סלל הפסקה עבור המפסק הנ"ל. 7.8.49.0590

3,885.00 777.00 5.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 2.2 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, In=250A עבור מפסק יצוק 

כדוגמת NSX250B או ש"ע מאושר.

7.8.49.0600

572,767.00572,767.00572,767.00572,767.00 לוח חלוקת גנרטור מזרחי ציוד רגיללוח חלוקת גנרטור מזרחי ציוד רגיללוח חלוקת גנרטור מזרחי ציוד רגיללוח חלוקת גנרטור מזרחי ציוד רגיל 8.498.498.498.49 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוח חלוקת גנרטור מערבי ציוד רגיל 8.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 (GDC-P2-W) לוח חלוקת גנרטור - מרכז אנרגיה מערבי

***********************************

הערה: הלוחות יבוצעו על פי התקן הישראלי החדש 61439-2 בלבד ולא 
יתקבלו חישובים או בדיקות חלקיות. פס האפס יהיה צמוד לפסי הפאזות 

כדי למנוע קרינה אלקטרו מגנטית.

184,080.00 11,505.00 16.00 מ"ר מבנה לוח חשמל תקני מסומן במדבקה של מתי ת"י 61439 המותאם 
לדרישות מפרט טכני וכן לניתונים טכניים, כדלקמן: זרם הנומנלי של פסי 
צבירה In-4X2500A וזרם קצר 1s/ICW=65KA התקנת פסי צבירה אופקי 

ואנכית תהיה קידמית עם גישה מחזית הלוח לצורך טיפול תחזוקתי דרגת 
הגנה בפני נגיעה מקרית - IPXXB ועם חזית פנלים ללא דלתות דרגת הגנה
בפני הלם מכני ,IK10 דרגת אטימות IP30 דרגת מידור 2B התקנת מפסקים 
תהיה אנכית בלבד. מקום שמור יכלול: 20 אחוז מקום שמור "אמיתי" כולל

 Linergy FM ולמאזים Linergy FC 250 כדוגמתA פ"צ להזנת מפסקים עד
ו-10% מקום שמור כללי. מבנה לוח כדוגמת לוח להעמדה על הריצפה - 

PRISMA -P תוצרת Schneider Electric או

7.8.50.0030

שווה ערך מאושר. כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק בחזית הלוח 
מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך, כולל העמסתו, הובלתו, פריקתו, 

הכנסתו והעמדתו בחדר כולל חיזוקו לריצפה. (מדידה לפי שטח חזית).

הערות לסעיף הקודם: עומק הלוח 1.00 מ'. הלוח כולל פסי צבירה 
ראשיים, פסי צבירה משניים, אביזרי חיבור לציוד וכל אביזרי העזר, 
החיווט, החיבורים, השילוט וכל הנדרש להשלמת הלוח לפי המפרט 

הטכני, התקנים וחוק החשמל. מבנה הלוח יהיה בהתאמה למבנה החדר, 
כולל השלמות מבנה בין התאים וכולל כל מרכיבי הלוח; המחיר כלול 

במב נה הלוח.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019132

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,998.00 3,499.00 2.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,630A בעל כושר ניתוק 

Ics=100%Icu=36KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 
NSX630F מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.50.0050

2,278.00 1,139.00 2.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 2.3 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=630) עבור מפסק יצוק 

NSX630N

7.8.50.0060

9,723.00 1,389.00 7.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,250A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=25KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX250B מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.50.0070

5,439.00 777.00 7.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 2.2 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=.250 עבור מפסק יצוק 

NSX250B

7.8.50.0080

3,015.00 335.00 9.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.50.0090

39,429.00 4,381.00 9.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
מפסק הנ"ל

7.8.50.0100

6,237.00 693.00 9.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.50.0110

732.00 366.00 2.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,160A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=25KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX160B מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.50.0120

1,284.00 642.00 2.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 2.2 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=160). עבור מפסק יצוק 

NSX160N

7.8.50.0130

670.00 335.00 2.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.50.0140

8,762.00 4,381.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

7.8.50.0150

1,386.00 693.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.50.0160

1,164.00 582.00 2.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,100A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=25KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX100B מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.50.0170

2,060.00 515.00 4.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 2.2 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=100). עבור מפסק יצוק 

NSX100B

7.8.50.0180

1,340.00 335.00 4.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.50.0190



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019133

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,524.00 4,381.00 4.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 

MCCB מפסק
7.8.50.0200

2,772.00 693.00 4.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.50.0210

1,911.00 637.00 3.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 3200/5 אחוז דיוק 7.8.50.0220

2,390.00 2,390.00 1.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 175 או שווה ערך מאושר, 
כולל שנאי מתח, מקצרים, תקשורת מודבס וכל הנידרש לחיבור היחידה, 

.RS485RS232 לרבות אפשרות לתקשורת

7.8.50.0230

1,242.00 414.00 3.00 יח' .6A בעומס גודל ,00 לזרם עד H.R.C מנתק נתיכים לתלת פאזי 7.8.50.0240

1,074.00 358.00 3.00 יח' נושא נתיכים עם נורת נאון לחיווי תקלה ,Tesys DF בהרכב ,3P עבור זרם
תרמי .125A תוצרת Schneider electric או שו"ע מאושר.

7.8.50.0250

199.00 199.00 1.00 יח' ממסר סדר וחוסר פאזה, אסימטריה, עם מגע ,C/O תלת פאזי, ניתן 
לכוונון, כדוגמת RM17TA00 תוצרת שניידר אלקטריק או שווה ערך 

מאושר

7.8.50.0260

135.00 135.00 1.00 יח' לחצן הפסקה כללית מסוג "פטריה" ננעל עם מגעי עזר , כולל הגנה נגד 
הפעלה מקרית עם מגעים 10 א' 230 וולט כנידרש.

7.8.50.0270

135.00 135.00 1.00 יח' לחצן מדגם סטרט סטופ עם מגעים ,230V ,2NC,2NO 10 אמפר. 7.8.50.0280

414.00 414.00 1.00 יח' .6A בעומס גודל ,00 לזרם עד H.R.C מנתק נתיכים לתלת פאזי 7.8.50.0290

3,186.00 3,186.00 1.00 יח' יחידת הגנה בפני ברקים ומתחי יתר (B+C+D) Class1+2+3  ,לזרם קצר 
 4+0) 100/320 PROBLOC BSR) 150 ק"א, 4 קוטבים ומגע עזר, דגם

תוצרת "E.D.E Electronics" או שו"ע מאושר.

7.8.50.0300

56.00 56.00 1.00 יח' לחצן תלת - קטבי לבדיקת מנורות סימון. 7.8.50.0310

56.00 56.00 1.00 יח' לחצן פיקוד 7.8.50.0320

192.00 96.00 2.00 יח' ממסר פיקוד 230V/10A 4 מגעים פתוחים ושנים סגורים לפחות, דגם שקע 
תקע, כולל בסיס קפיץ חיזוק ל-3

7.8.50.0330

904.00 904.00 1.00 יח' .230V 10A (קטבים) בורר פיקוד 4 מצבים 7 דרגות 7.8.50.0340

192.00 96.00 2.00 יח' ( 230V 6A(AC3 סליל NC ו/או NO ממסר בעל 4 מגעים 7.8.50.0350

1,036.00 518.00 2.00 יח'  (AC3 ומגעים מגדימים סליל NC ו/או NO ממסר השהייה בעל  4 מגעים
(230V 6A

7.8.50.0360
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כתב כמויות למכרז מספר 229/2018
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
144.00 48.00 3.00 יח' מנורות סימון MULTI-LED 220/24 או שוו"ע מאושר עם שנאי להורדת 

מתח בקוטר 22 מ"מ.
7.8.50.0370

80.00 80.00 1.00 יח' .10A , 230V  בורר פיקוד  3  מצבים 7.8.50.0380

597.00 199.00 3.00 יח' מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כולל הגנה מגנטית וטרמית הניתנת 
לויסות בפני זרם יתר לתחום עד ,6.3A המפסק בעל כושר ניתוק בלתי 

מוגבל כדוגמת GV2ME תוצרת ctricSchneider Ele או שווה ערך מאושר.

7.8.50.0390

239.00 239.00 1.00 יח' ממסר צעד  חד קוטב 16א' AC-3 סלקטיבי + פולס לניתוק מרכזי. 7.8.50.0400

286.00 143.00 2.00 יח'  Schneider-electric :30 מתוצרתmA, 4 לזרם דלף שלx40A ממסר פחת עד
או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.50.0410

6,372.00 3,186.00 2.00 יח' בקר הפעלות מערכת כיבוי אש ל-12 הפעלות. מדגם ,ISO556B12 תוצרת 
PSK או שוו"ע מאושר.

7.8.50.0420

32,988.00 10,996.00 3.00 יח' מפסק אוויר 3P ,NW; נשלף עם עגלה ועם מחברים למפסק זה וכל ציוד 
העזר, העבודות והחיבורים הדרושים לפעולתו התקינה של המפסק; 

,2500A המפסק יהיה בעל כושר ניתוק .Ics=Icu=70kA המפסק כולל 4 
מגעי עזר מחליפים רגילים ,OF מגע תקלה ,SD מגע מצב שלוף, אביזרי 

חיבור, (יח' הגנה בסעיף נפרד), כולל חיגור סלקטיבי לוגי ZSI וכ ולל 
חיווט סלקטיביות לוגית ZSI בין מפסקי אוויר, כדוגמת NW25H1 תוצרת 

Schneider-Electric או שווה ערך מאושר.

7.8.50.0430

7,170.00 2,390.00 3.00 יח' תוספת קוטב רביעי למפסק אוויר ,NT כדוגמת NW25H1 תוצרת 
Schneider-Electric או שווה ערך מאושר.

7.8.50.0440

3,768.00 1,256.00 3.00 יח' יח' הגנה Micrologic 5.0H מתקדמת עם תצוגה ולדים. הממסר בעל יכולות
מדידה של זרמי הפאזות, אפס וזליגה, מקסימום מינימום ערכי כיול של 
עקומת ניתוק .LSI לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה למפסק 
 Schneider מתוצרת Micrologic 5.0A/2500A האוויר הנ"ל תהיה כדוגמת

Electric או שווה ערך מאושר

7.8.50.0450

1,005.00 335.00 3.00 יח' .NT/NW 2 למפסק אווירNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.50.0460

13,143.00 4,381.00 3.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
NT/NW מפסק

7.8.50.0470

2,079.00 693.00 3.00 יח' .NT/NW תוספת מחיר עבור סליל הפסקה/חוסר מתח למפסק אויר 7.8.50.0480

38,782.00 19,391.00 2.00 יח' מפסק אוויר 3P ,NW; נשלף עם עגלה ועם מחברים למפסק זה וכל ציוד 
,800A ;העזר, העבודות והחיבורים הדרושים לפעולתו התקינה של המפסק

המפסק יהיה בעל כושר ניתוק .Ics=Icu=42kA המפסק כולל 4 מגעי עזר 
מחליפים רגילים ,OF מגע תקלה ,SD מגע מצב שלוף, אביזרי חיבור, (יח' 

הגנה בסעיף נפרד). כדוגמת NW08N1 תוצרת er-Electric Schneid או 
שווה ערך מאושר.

7.8.50.0490

5,576.00 2,788.00 2.00 יח' תוספת קוטב רביעי למפסק אוויר ,NT כדוגמת NW40H1 תוצרת 
Schneider-Electric או שווה ערך מאושר.

7.8.50.0500
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,512.00 1,256.00 2.00 יח' יח' הגנה Micrologic 5.0H מתקדמת עם תצוגה ולדים. הממסר בעל יכולות

מדידה של זרמי הפאזות, אפס וזליגה, מקסימום מינימום ערכי כיול של 
עקומת ניתוק .LSI לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה למפסק 
 Schneider מתוצרת Micrologic 5.0A/4000A האוויר הנ"ל תהיה כדוגמת

Electric או שווה ערך מאושר

7.8.50.0510

670.00 335.00 2.00 יח' .NT/NW 2 למפסק אווירNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.50.0520

8,762.00 4,381.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
NT/NW מפסק

7.8.50.0530

1,386.00 693.00 2.00 יח' .NT/NW תוספת מחיר עבור סליל הפסקה/חוסר מתח למפסק אויר 7.8.50.0540

26,550.00 26,550.00 1.00 יח' לוח חשמל לצורך העברה שקטה וסנכרון בין גנרטור לחח"י עבור מקור 
חשמל יחיד, הכולל לוח העברה (מערכת החלפה), כולל לוח פיקוד 

לגנרטור עם אספקה, התקנה, תכנות, כיול, בדיקה, הרצה. בקר מדגם 
8610/7510 מתוצרת "שמרלינג-סינכרו" או ש"ע, לרבות כבילה, אביזרי 

חיבור וכל היוצ"ב לפעולת מערכת תקינה.

7.8.50.0550

460,124.00460,124.00460,124.00460,124.00 לוח חלוקת גנרטור מערבי ציוד רגיללוח חלוקת גנרטור מערבי ציוד רגיללוח חלוקת גנרטור מערבי ציוד רגיללוח חלוקת גנרטור מערבי ציוד רגיל 8.508.508.508.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יחידת אספקת אנרגיה לתאורת חירום ומילוט 8.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה :1 אספקת מערכת בקרת תאורה מרכזית משולבת לתאורת החירום, 
ולגלאי תנועה/לחצנים, בתקשורת ,DALI לרבות: א'. מערכת גיבוי חשמלי 
10KVA מרכזי, תלת פאזית כניסה ויציאה, לתאורת החירום בהספק של עד

ולזמן גיבוי חשמלי של 90 דקות לפחות בהספק של ,2KW בהתאם 
לדרישות תקן ,EN50171 כולל: מצברים אורך חיים 10 שנים (המותק נים 

בארון של מערכת הגיבוי החשמלי), ממיר ממתח ישר למתח חילופין תלת 
פאזי 230V 50HZ*,3 מטען מצברים, בקר ייעודי ולוח בקרה הכולל: מעגלי
מוצא תלת פאזיים מוגנים עבור שלטי ההכוונה ומעגלי מוצא תלת פאזיים

מוגנים לתאורת החירום, מערכת תקשורת ,DALI עד 256 כתובות, 
להפעלת תאורת החירום במשטר חד תכליתי או דו תכליתי

הערה :2 בחירום או בפעולה רגילה, כולל יכולת התחברות ושליטה על 
תאורת חירום ושלטי הכוונה עם סוללות עצמאיות הכוללים ממשק 

תקשורת ,DALI וביצוע בדיקות תקינות אוטומטיות בהתאם לתקן 
IEC62034 וקבלת חיוויי תקלות/תקינות ממערכת הגיבוי החשמלי, 

מצברים, מגופי התאורה וקבלת חיוויי תקלות בתשתית החשמל הייעודית 
(כבל מנות ק). המערכת כוללת כניסות ויציאות דיגיטליות לסנכרון 

הפעלת גופי תאורת החירום המוזנים ממערכות סמוכות ולהפעלת 
התאורה ממפסקים חיצוניים.

הערה :3 ב'. מערכת בקרה לגלאי התנועה ולחצנים (כתובתיים) בתקשורת
DALI המאפשרת שליטה על עד 30 גלאים ולחצנים, המאפשרים שליחת 
סיגנל למערכת הבקרה המרכזית לצורך ביצוע הדלקה, כיבוי או עמעום 

התאורה בהתאם לדרישות התכנון. ג'. מחשב מרכזי ותוכנת ניהול ייעודית
המאפשרת שליטה על כל מערכות בקרת התאורה, לרבות הצעת סט 

אטוסים, קביעת זמני פעולה, בדיקות אוטומטיות והעברת הודעות על 
תקלות וכו', כמפורט במפרט הטכני.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה :4 אספקת מערכת בקרת תאורה מרכזית משולבת לתאורת החירום, 

לתאורה הרגילה ולגלאי תנועה/לחצנים, בתקשורת ,DALI לרבות: א'. 
מערכת גיבוי חשמלי מרכזי, תלת פאזית כניסה ויציאה, לתאורת החירום 
בהספק של עד 10KVA ולזמן גיבוי חשמלי של 90 דקות לפחות בהספק של
,2KW בהתאם לדרישות תקן EN50171 כולל: מצברים אורך חיים 0 1 שנים

(המותקנים בארון של מערכת הגיבוי החשמלי), ממיר ממתח ישר למתח 
חילופין תלת פאזי 230V 50HZ*,3 מטען מצברים, בקר ייעודי ולוח בקרה 

הכולל: מעגלי מוצא תלת פאזיים מוגנים עבור שלטי ההכוונה ומעגלי 
מוצא תלת פאזיים מוגנים לתאורת החירום, מערכת תקשורת ,DALI עד 

256 כתובות, להפעלת תאורת החירום במשטר חד תכליתי

הערה :5 בחירום או בפעולה רגילה, כולל יכולת התחברות ושליטה על 
תאורת חירום ושלטי הכוונה עם סוללות עצמאיות הכוללים ממשק 

תקשורת ,DALI וביצוע בדיקות תקינות אוטומטיות בהתאם לתקן 
IEC62034 וקבלת חיוויי תקלות/תקינות ממערכת הגיבוי החשמלי, 

מצברים, מגופי התאורה וקבלת חיוויי תקלות בתשתית החשמל הייעודית 
(כבל מנות ק). המערכת כוללת כניסות ויציאות דיגיטליות לסנכרון 

הפעלת גופי תאורת החירום המוזנים ממערכות סמוכות ולהפעלת 
התאורה ממפסקים חיצוניים.

הערה :6 מערכת לבקרת התאורה הרגילה בתקשורת DALI המאפשרת 
שליטה על עד 192 גופי תאורה וביצוע הדלקה, כיבוי ועמעום של 

התאורה וקבלת חיוויים מגופי התאורה וקבלת חיוויי תקלות בתשתית 
החשמל הייעודית (כבל מנותק).  מערכת בקרה לגלאי התנועה ולחצנים 

(כתובתיים) בתקשורת DALI המאפשרת שליטה על עד 30 גלאים ולחצנים,
המאפש רים שליחת סיגנל למערכת הבקרה המרכזית לצורך ביצוע 

הדלקה, כיבוי או עמעום התאורה בהתאם לדרישות התכנון. מחשב מרכזי 
ותוכנת ניהול ייעודית המאפשרת שליטה על כל מערכות בקרת התאורה, 
לרבות הצעת סטאטוסים, קביעת זמני פעולה, בדיקות אוטומטיות והעברת

הודעות על תקלות וכו', כמפורט במפרט הטכני.

690,024.00 172,506.00 4.00 יח'  EN-CBSD-3P-10KVA-2KW-90 :(מק"ט/) המערכת הנדרשת כדוגמת דגם
מתוצרת אנלטק בע"מ העונה לדרישות המפרט הטכני המצ"ב או שווה ערך

ואיכות מאושר ע"י המתכנן {המערכת מיועדת עבור מרכזי האנרגיה של 
החניון ועבור חדרי המדרגות בפירים}. תאור סעיף זה כולל את הערות ,1 
,2 .3 מחיר הסעיף כולל את תת-סעיף א' המפורט להלן בלבד. מערכת זו 

מהווה חלק בלתי נפרד מהמערכת המופיעה במבנה הנוכחי בסעיף 
79.14.0010 (מערכת אחודה).

7.8.51.0010

1,870,020.00 187,002.00 10.00 יח' המערכת הנדרשת כדוגמת דגם (/מק"ט): 
EN-CBSD-3P-10KVA-2KW-90/S מתוצרת אנלטק בע"מ העונה לדרישות 
המפרט הטכני המצ"ב או שווה ערך ואיכות מאושר ע"י המתכנן {המערכת

מיועדת עבור מפלסי החניון השונים, דהיינו עבור המפלסים: 
-1,-2,-3,-4,-5}. תאור סעיף זה כולל את הערות ,4 ,5 .6 מחיר הסעיף כולל
את תת-סעיף א' המפורט לה לן בלבד. מערכת זו מהווה חלק בלתי נפרד 
מהמערכת המופיעה במבנה הנוכחי בסעיף 79.14.0110 (מערכת אחודה).

7.8.51.0020

2,560,044.002,560,044.002,560,044.002,560,044.00 יחידת אספקת אנרגיה לתאורת חירום ומילוטיחידת אספקת אנרגיה לתאורת חירום ומילוטיחידת אספקת אנרגיה לתאורת חירום ומילוטיחידת אספקת אנרגיה לתאורת חירום ומילוט 8.518.518.518.51 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוח מ"נ ראשי מערבי עם ציוד רגיל 8.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 (MLVC-P2-W) לוח מתח נמוך ראשי - מרכז אנרגיה מערבי

***********************************

הערה: הלוחות יבוצעו על פי התקן הישראלי החדש 61439-2 בלבד ולא 
יתקבלו חישובים או בדיקות חלקיות. פס האפס יהיה צמוד לפסי הפאזות 

כדי למנוע קרינה אלקטרו מגנטית.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
262,845.00 9,735.00 27.00 מ"ר מבנה לוח חשמל תקני מסומן במדבקה של מתי ת"י 61439 המותאם 

לדרישות מפרט טכני וכן לניתונים טכניים, כדלקמן: זרם הנומנלי של פסי 
צבירה In-4X2500A וזרם קצר 1s/ICW=65KA התקנת פסי צבירה אופקי 

ואנכית תהיה קידמית עם גישה מחזית הלוח לצורך טיפול תחזוקתי דרגת 
הגנה בפני נגיעה מקרית - IPXXB ועם חזית פנלים ללא דלתות דרגת הגנה
בפני הלם מכני ,IK10 דרגת אטימות IP30 דרגת מידור 2B התקנת מפסקים 

תהיה אנכית בלבד. מקום שמור יכלול: 20 אחוז מקום שמור "אמיתי", 
 Linergy ולמאזים Linergy FC 250 כדוגמתA כולל פ"צ להזנת מפסקים עד
FM ו-10% מקום שמור כללי. מבנה לוח כדוגמת לוח להעמדה על הריצפה

- PRISMA -P תוצרת Schneider Electric או

7.8.85.0030

שווה ערך מאושר, כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק בחזית הלוח 
מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך, לרבות העמסתו, הובלתו, פריקתו, 
הכנסתו והעמדתו בחדר כולל חיזוקו לריצפה. (מדידה לפי שטח חזית).

הערות לסעיף הקודם: עומק הלוח 1.00 מ'. הלוח כולל פסי צבירה 
ראשיים, פסי צבירה משניים, אביזרי חיבור לציוד וכל אביזרי העזר, 
החיווט, החיבורים, השילוט וכל הנדרש להשלמת הלוח לפי המפרט 

הטכני, התקנים וחוק החשמל. מבנה הלוח יהיה בהתאמה למבנה החדר, 
כולל השלמות מבנה בין התאים וכולל כל מרכיבי הלוח; המחיר כלול 

במב נה הלוח.

8,850.00 4,425.00 2.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,630A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX630H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0050

6,690.00 3,345.00 2.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.3E עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=630) עבור מפסק יצוק 

NSX630H

7.8.85.0060

21,686.00 3,098.00 7.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,400A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX400H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0070

21,742.00 3,106.00 7.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.3E עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=.400 עבור מפסק יצוק 

NSX400H

7.8.85.0080

3,350.00 335.00 10.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.85.0090

43,810.00 4,381.00 10.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
מפסק הנ"ל

7.8.85.0100

6,930.00 693.00 10.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.85.0110

14,000.00 2,000.00 7.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,250A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX250H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר

7.8.85.0120

19,516.00 2,788.00 7.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.2E עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=250). עבור מפסק יצוק 

NSX250N

7.8.85.0130

2,345.00 335.00 7.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.85.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,667.00 4,381.00 7.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 

MCCB מפסק
7.8.85.0150

4,851.00 693.00 7.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.85.0160

6,060.00 1,212.00 5.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,160A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX160H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0170

3,210.00 642.00 5.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.2E עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=160). עבור מפסק יצוק 

NSX160H

7.8.85.0180

1,675.00 335.00 5.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.85.0190

21,905.00 4,381.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

7.8.85.0200

3,465.00 693.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.85.0210

10,440.00 696.00 15.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,100A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX100H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0220

8,730.00 582.00 15.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.2E עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=100). עבור מפסק יצוק 

NSX100H

7.8.85.0230

5,025.00 335.00 15.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.85.0260

21,905.00 4,381.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

7.8.85.0270

10,395.00 693.00 15.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.85.0280

5,820.00 582.00 10.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,100A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=36KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX100F מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0281

5,150.00 515.00 10.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 2.2 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=100). עבור מפסק יצוק 

NSX100F

7.8.85.0282

5,930.00 593.00 10.00 יח' תוספת ליח' הגנה עבור המפסק הנ"ל כדוגמת TM32D תוצרת שניידר 
אלקטריק או שו"ע מאושר.

7.8.85.0283

3,350.00 335.00 10.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.85.0284
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,930.00 693.00 10.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.85.0285

5,150.00 515.00 10.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 2.2 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=100). עבור מפסק יצוק 

NSX100F

7.8.85.0286

5,820.00 582.00 10.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,100A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=36KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX100F מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0287

1,080.00 216.00 5.00 יח' מא"ז 3P אופיין C לזרם  32A כושר ניתוק IEC898 - 15kA עם דגלון מצב 
 Pollution Degree תקלה מובנה. המא"ז יעמוד בנתונים הבאים

 Schneider Electric תוצרת iC60L 3 כדוגמת סדרת,Uimp=6kV,Ui=500V
או שווה ערך מאושר.

7.8.85.0290

1,030.00 206.00 5.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם 10A כושר ניתוק 15KA עם דגלון מצב תקלה מובנה, 
כדוגמת IC60H תוצרת Schneider-electric או שו"ע מאושר.

7.8.85.0291

1,296.00 216.00 6.00 יח' מא"ז 3P אופיין C לזרם 20A כושר ניתוק IEC898 - 15kA עם דגלון מצב 
 Pollution Degree תקלה מובנה. המא"ז יעמוד בנתונים הבאים

 Schneider Electric תוצרת iC60H 3 כדוגמת סדרת,Uimp=6kV,Ui=500V
או שווה ערך מאושר.

7.8.85.0300

3,030.00 303.00 10.00 יח' מא"ז 1P+N אופיין C לזרם 50A כושר ניתוק IEC898 - 15kA עם דגלון 
 Pollution Degree מצב תקלה מובנה. המא"ז יעמוד בנתונים הבאים

,Uimp=6kV,Ui=500V,3 תוצרת ricSchneider Elect או שווה ערך מאושר.

7.8.85.0310

558.00 186.00 3.00 יח' מאמ"ת 1P חד פאזי עד ,32A בעל כושר ניתוק של ,50KA בעל הגנה 
ABB או EATON או Schneider-electric :תרמית ומגנטית קבועה, מתוצרת

או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0320

234.00 78.00 3.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למאמ"ת הנ"ל, מתוצרת: 
Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0330

866.00 433.00 2.00 יח' מאמ"ת 3P תלת פאזי עד ,50A בעל כושר ניתוק של ,50KA בעל הגנה 
ABB או EATON או Schneider-electric :תרמית ומגנטית קבועה, מתוצרת

או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0340

156.00 78.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למאמ"ת הנ"ל, מתוצרת: 
Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0350

947.00 947.00 1.00 יח' מפסק זרם יצוק מגבילזרם קצר אנרגטי של עד ,4P ,100A בעל כושר ניתוק
Icu=36KA,=Ics, 100% כדוגמת NSXA63F עם הגנת ,TM40D תוצרת 

Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0351

1,032.00 258.00 4.00 יח' מתנע תרמו-מגנטי 3P תלת פאזי עד ,25A בעל כושר ניתוק של ,70KA עם 
הגנה תרמית הניתנת לכיוונון ידני ועם הגנה מגנטית קבועה, מתוצרת: 

EATON או neider-electricSch או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0360

879.00 879.00 1.00 יח' מפסק יצוק מגביל זרם קצר אנרגטי של עד ,4P ,100A בעל כושר ניתוק 
Icu=36KA,=Ics, 100% כדוגמת NSXm63F עם הגנת TM630 תוצרת 

שניידר אלקטריק או שו"ע מאושר.

7.8.85.0361
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
468.00 78.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למתנע התרמו-מגנטי הנ"ל, 

מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.
7.8.85.0370

7,644.00 637.00 12.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 2000/5 אחוז דיוק 7.8.85.0380

1,911.00 637.00 3.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 100/5 אחוז דיוק 7.8.85.0390

11,950.00 2,390.00 5.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 175 או שווה ערך מאושר 
כולל שנאי מתח, מקצרים, תקשורת מודבס וכל הנידרש לחיבור היחידה, 

.RS485RS232 כולל אפשרות לתקשורת

7.8.85.0400

414.00 414.00 1.00 יח' .6A בעומס גודל 00 , לזרם עד H.R.C מנתק נתיכים לתלת פאזי 7.8.85.0410

1,074.00 358.00 3.00 יח' נושא נתיכים עם נורת נאון לחיווי תקלה ,Tesys DF בהרכב ,3P עבור זרם
תרמי .125A תוצרת Schneider electric או שו"ע מאושר.

7.8.85.0420

796.00 199.00 4.00 יח' ממסר סדר וחוסר פאזה, אסימטריה, עם מגע ,C/O תלת פאזי, ניתן 
לכוונון, כדוגמת RM17TA00 תוצרת שניידר אלקטריק או שווה ערך 

מאושר

7.8.85.0430

270.00 135.00 2.00 יח' לחצן הפסקה כללית מסוג "פטריה" ננעל עם מגעי עזר , כולל הגנה נגד 
הפעלה מקרית עם מגעים 10 א' 230 וולט כנידרש.

7.8.85.0440

270.00 135.00 2.00 יח' לחצן מדגם סטרט סטופ עם מגעים ,230V ,2NC,2NO 10 אמפר. 7.8.85.0450

1,656.00 414.00 4.00 יח' .6A בעומס גודל ,00 לזרם עד H.R.C מנתק נתיכים לתלת פאזי 7.8.85.0460

2,148.00 358.00 6.00 יח' נושא נתיכים עם נורת נאון לחיווי תקלה ,Tesys DF בהרכב ,3P עבור זרם
תרמי .125A תוצרת Schneider electric או שו"ע מאושר.

7.8.85.0470

9,558.00 3,186.00 3.00 יח' יחידת הגנה בפני ברקים ומתחי יתר (B+C+D) Class1+2+3  ,לזרם קצר 
 4+0) 100/320 PROBLOC BSR) 150 ק"א, 4 קוטבים ומגע עזר, דגם

תוצרת "E.D.E Electronics" או שו"ע מאושר.

7.8.85.0480

224.00 56.00 4.00 יח' לחצן תלת - קטבי לבדיקת מנורות סימון. 7.8.85.0490

224.00 56.00 4.00 יח' לחצן פיקוד 7.8.85.0500

384.00 96.00 4.00 יח' ממסר פיקוד 230V/10A 4 מגעים פתוחים ושנים סגורים לפחות, דגם שקע 
תקע כולל בסיס קפיץ חיזוק ל-3

7.8.85.0510

904.00 904.00 1.00 יח' .230V 10A (קטבים) בורר פיקוד 4 מצבים 7 דרגות 7.8.85.0520

384.00 96.00 4.00 יח' ( 230V 6A(AC3 סליל NC ו/או NO ממסר בעל 4 מגעים 7.8.85.0530
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,072.00 518.00 4.00 יח'  (AC3 ומגעים מגדימים סליל NC ו/או NO ממסר השהייה בעל  4 מגעים

(230V 6A
7.8.85.0540

576.00 48.00 12.00 יח' מנורות סימון MULTI-LED 220/24 או שוו"ע מאושר עם שנאי להורדת 
מתח בקוטר 22 מ"מ.

7.8.85.0550

320.00 80.00 4.00 יח' .10A , 230V  בורר פיקוד  3  מצבים 7.8.85.0560

1,194.00 199.00 6.00 יח' מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כולל הגנה מגנטית וטרמית הניתנת 
לויסות בפני זרם יתר לתחום עד ,6.3A המפסק בעל כושר ניתוק בלתי 

מוגבל כדוגמת GV2ME תוצרת ctricSchneider Ele או שווה ערך מאושר.

7.8.85.0570

239.00 239.00 1.00 יח' ממסר צעד  חד קוטב 16א' AC-3 סלקטיבי + פולס לניתוק מרכזי. 7.8.85.0580

286.00 143.00 2.00 יח'  Schneider-electric :30 מתוצרתmA, 4 לזרם דלף שלx40A ממסר פחת עד
או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0590

בקר DDC יכלול WEB SERVER כחלק אינטגראלי כולל מכלול תקשורות
מובנות בפרוטוקול תקשורת LonTalk ,Modbus ו-,SNMP ,BACnet כל 7 

הפרוטוקולים יכללו באופן מובנה גם תקשורות (RJ45) P * I2 וגם 
תקשורות RS-485 כחלק אינטגרלי של הבקר וזאת על מנת לחסוך 

במתאמים ונקודות כישלון של המערכת, הבקר יכלול לוחות זמנים 
באופיין k Outloo ללא הגבלה וזיכרון של 4G , הבקר יכלול כרטיסי 
הרחבה עם יכולת גלישה של מלאה של WEB SERVER לכל כרטיס 

הרחבה ע"פ המפורט במפרט הטכני תנאי הכרחי הגשת מכתב מלוה של 
 Defense הכולל מערך אבטחת מידע מוצפן של DDC יצרן הבקרים לבקר

 - .(DIARMF) Information Assurance Risk Management Framework

22,302.00 3,186.00 7.00 יח'  ISO556B12, של בקר הפעלות מערכת כיבוי אש ל-12 הפעלות. מדגם
תוצרת PSK או שוו"ע מאושר.

7.8.85.0610

133,812.00 66,906.00 קומפלט2.00 לוח מע' קבלים קומפלט עבור שיפור כופל הספק ,400KVARהלוח מסומן 
במדבקה של מתי ת"י 61439 המותאם לדרישות מפרט טכני וכן לנתונים 

טכניים,כדלקמן: מבנה פח, פסי צבירה ,Icw=70kAמפסק ראשי 800A ללא 
הגנה,קבלים 2x50+3x100)/50/100/100) מפסקי הגנה יצוקים 

לקבלים,בקר קבלים, מגענים עם סלילי ריסון,מאווררים ובקרת טמפרטורה
 Tuning frequency 7%- Relative impedance המערכת תיכלול משנקים ,

190Hz Tuning Factor 3.8 למניעת בעיות תדר תהודה. הקבלים יורכב על 
גבי פלטה הניתנת לשליפה.הלוח יכלול פתחי איוורור בדלת ובגג, מאוורר

בגג המופעל ע"י בקר הקבלים ובקר טמפ'. כל המערכת על כל מרכיביה 
יהיו מיוצרים מחווטים בדוקים ומאושרים לפי תקן 2

7.8.85.0620

IEC61439-1 ו IEC61921 כדוגמת VLVAF6P03515AB VarSet או שוו"ע 
מאושר, כולל הובלה והתקנה במקום וחיזוקו לרבות הכנת תמיכות עזר 
מעל תעלות והתאמת מכסי תעלות לפי הצורך הכל קומפלט לפעילות 

מושלמת לפי הנחיית יצרן מקור.

66,906.00 33,453.00 קומפלט2.00 ( המשך תאור סעיף 7-8-85-621 ) לוח מע' קבלים קומפלט עבור שיפור 
כופל הספק ,200KVARהלוח מסומן במדבקה של מתי ת"י 61439 המותאם 

לדרישות מפרט טכני וכן לנתונים טכניים,כדלקמן: מבנה פח, פסי צבירה 
(50/100/100/(2x50+3x25 800 ללא הגנה,קבליםA מפסק ראשיIcw=65kA,

מפסקי הגנה יצוקים לקבלים,בקר קבלים, מגענים עם סלילי 
 Relative ריסון,מאווררים ובקרת טמפרטורה, המערכת תיכלול משנקים
Tuning frequency 190Hz Tuning Factor 7%- impedance 3.8 למניעת 

בעיות תדר תהודה. הקבלים יורכב על גבי פלטה הניתנת לשליפה.הלוח 
יכלול פתחי איוורור בדלת ובגג, מאוורר בגג המופעל ע"י בקר הקבלים 

ובקר טמפ'.

7.8.85.0622
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המערכות על כל מרכיביה יהיו מיוצרים מחווטים בדוקים ומאושרים 

VLVAF6P03515AB VarSet כדוגמת IEC61921 ו IEC61439- 1&2 לפי תקן
או שוו"ע מאושר, כולל הובלה והתקנה במקום וחיזוקו לרבות הכנת 

תמיכות עזר מעל תעלות והתאמת מכסי תעלות לפי הצורך הכל קומפלט 
לפעילות מושלמת לפי הנחיית יצרן מקור.

82,944.00 13,824.00 6.00 יח' מפסק אוויר 3P ,NW נשלף עם עגלה ועם מחברים למפסק זה וכל ציוד 
העזר, העבודות והחיבורים הדרושים לפעולתו התקינה של המפסק; 

,2500A המפסק יהיה בעל כושר ניתוק .Ics=Icu=70kA המפסק כולל 4 
מגעי עזר מחליפים רגילים ,OF מגע תקלה ,SD מגע מצב שלוף, אביזרי 

חיבור, (יח' הגנה בסעיף נפרד). כולל חיגור סלקטיבי לוגי ,ZSI כו לל 
חיווט סלקטיביות לוגית ZSI בין מפסקי אוויר. כדוגמת NW25H2a תוצרת 

Schneider-Electric או שווה ערך מאושר.

7.8.85.0630

22,152.00 3,692.00 6.00 יח' יח' הגנה Micrologic 5.0H מתקדמת עם תצוגה ולדים. הממסר בעל יכולות
מדידה של זרמי הפאזות, אפס וזליגה, מקסימום מינימום ערכי כיול של 
עקומת ניתוק .LSI לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה למפסק 
 Schneider מתוצרת Micrologic 5.0E/2500A האוויר הנ"ל תהיה כדוגמת

Electric או שווה ערך מאושר

7.8.85.0640

14,340.00 2,390.00 6.00 יח' .NT/NW תוספת מחיר עבור קוטב רביעי (אפס) למפסק אוויר 7.8.85.0650

2,010.00 335.00 6.00 יח' .NT/NW 2 למפסק אווירNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.85.0660

26,286.00 4,381.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
NT/NW מפסק

7.8.85.0670

4,158.00 693.00 6.00 יח' .NT/NW תוספת מחיר עבור סליל הפסקה/חוסר מתח למפסק אויר 7.8.85.0680

8,602.00 4,301.00 2.00 יח' מחלף אוטומטי בין שתי הזנות מדגם T527-1-1 תוצרת אמדר או שוו"ע 
מאושר, כולל חיווט, מהדקים ופיקוד הכל כנדרש קומפלט.

7.8.85.0690

8,442.00 4,221.00 2.00 יח' מערכת חיגור מכנית עבור שני מ"ז אוויר (ACB) 2000A*3 הנ"ל בכדי 
לאפשר חיבור מפסק זרם אחד בלבד כאשר המפסק השני מופסק.

7.8.85.0700

*עזרים רלוונטיים למנגנון השלת עומסים:

21,905.00 4,381.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

7.8.85.0720

3,465.00 693.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.85.0730

159,300.00 79,650.00 2.00 יח' תא סנכרון לצורך העברה שקטה וסנכרון, מרוחק, בגודל 200x60 ס"מ, 
הכולל מערכת החלפה, לוח פיקוד, התקנה, תכנות, כיול, בדיקה, הרצה. 

בקר מדגם 8610/7510 מתוצרת "שמרלינג-סינכרו" או ש"ע מאושר (יש 
לבחור בבקר תואם לבקר שנבחר בלוח המ"ג), לרבות כבילה, אביזרי 

חיבור וכל היוצ"ב לפעולת מערכת תקינה.

7.8.85.0740

26,550.00 26,550.00 1.00 יח' לוח חשמל לצורך העברה שקטה וסנכרון בין גנרטור לחח"י עבור מקור 
חשמל יחיד הכולל לוח העברה (מע' החלפה), כולל לוח פיקוד לגנרטור 

כולל אספקה, התקנה, תכנות, כיול, בדיקה והרצה. בקר מדגם 8610/7510 
מתוצרת שמרלינג-סינכרו או ש"ע, לרבות כבילה, אביזרי חיבור וכל 

היוצ"ב לפעולת מערכת תקינה.

7.8.85.0750



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019143

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,237,490.001,237,490.001,237,490.001,237,490.00 לוח מ"נ ראשי מערבי עם ציוד רגיללוח מ"נ ראשי מערבי עם ציוד רגיללוח מ"נ ראשי מערבי עם ציוד רגיללוח מ"נ ראשי מערבי עם ציוד רגיל 8.858.858.858.85 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתקן מתח גבוה - כבלים, שונות והארקות 8.89 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל הסעיפים כוללים אספקה, התקנה וחיבור מוכן לשימוש,  כולל 
כול החומרים והעבודות הדרושות להשלמת ההתקנה מוכן לשימוש. הכל 

קומפלט לפי המפרט.

558.00 558.00 1.00 יח' קבלת תא כניסה ומדידה וסוכל מח"ח, הובלתם לאתר והתקנתם בחדר. 7.8.89.0020

11,949.00 3,983.00 3.00 יח' מגן ברק 10KA 24KV המתאימים להתקנה בתא כניסה כדוגמת דגם 
K400TB של אלסטימולד או שו"ע, משולב בסופית RDA24

7.8.89.0030

מתקן מתח גבוה - חניון - כבילה 
*********************************

255,052.80 96.00 2,656.80 מ"א כבל מתח גבוה (24kV) N2XSY 12/20kV בחתך 1X95 ממ''ר 7.8.89.0050

36,960.00 56.00 660.00 מ"א כבל מתח גבוה (24kV) N2XSY 12/20kV בחתך 1X50 ממ''ר 7.8.89.0060

33,450.00 1,115.00 30.00 יח' סופיות ראש כבל אטום מבודד ומסוכך 7.8.89.0070

תעלות וסולמות *****************************

הארקות למתקני מתח גבוה ****************************

15,930.00 7,965.00 קומפלט2.00 מתקן הארקת יסוד למרכז האנרגיה, כולל יצירת רציפות חשמלית 
באמצעות ריתוכים של ברזלי זיון אופקיים ואנכיים בקוטר 10 מ"מ לפחות 
ובעזרת פס פלדה במידות 30X3.5 מ"מ לפחות, טמונים ביציקות הבטון של
המבנה, וביצוע ריתוכים אל ברזלי הזיון, עם פלח הארקה מגולוון בחתך 

30/3.5 מ"מ בקופסה מתכתית משורינת כדוגמת  "אלפי" AE2 , כולל 
שילוט,יציאות לפסי השוואת פוטנציאלים. הכל בשלמות בהתאם לחוק 

חשמל ותקנותיו ובהתאם לתוכנית לביצוע.

7.8.89.0160

4,782.00 797.00 קומפלט6.00 פס השוואת פוטנציאלים בחדר שנאים אליו תחובר הארקת היסוד מוליכי 
הארקה שונים, הפס יהיה מנחושת אלקטרוליטית בחתך 5*50 מ"מ ובאורך 

100 ס"מ, כולל קדחים וברגי פרפר לחיבור למוליכי הארקה כנידרש 
בתוספת 5 ברגים לפחות לשימוש בעתיד, מחיר הפס כולל אספקה והתקנה

של כיסוי הגנה מפגיעה מכאנית, מבודדים, כולל שילוט כנדרש.

7.8.89.0170

1,372.00 343.00 קומפלט4.00 מע' מנעולי תלי-מפתח אב לחדרי מ.ג. ושנאים 7.8.89.0180

1,052.00 526.00 קומפלט2.00 מע' שילוט מושלמת לחדרי מתח גבוה ושנאים 7.8.89.0190

361,105.80361,105.80361,105.80361,105.80 מתקן מתח גבוה - כבלים, שונות והארקותמתקן מתח גבוה - כבלים, שונות והארקותמתקן מתח גבוה - כבלים, שונות והארקותמתקן מתח גבוה - כבלים, שונות והארקות 8.898.898.898.89 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוח מ"נ מישני מזרחי עם ציוד רגיל 8.90 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 (SLVC-P1-E) לוח מתח נמוך מישני - מרכז אנרגיה מזרחי

******************************************

הערה: הלוחות יבוצעו על פי התקן הישראלי החדש 61439-2 בלבד ולא 
יתקבלו חישובים או בדיקות חלקיות. פס האפס יהיה צמוד לפסי הפאזות 

כדי למנוע קרינה אלקטרו מגנטית.

106,200.00 8,850.00 12.00 מ"ר מבנה לוח חשמל תקני מסומן במדבקה של מתי ת"י 61439 המותאם 
לדרישות מפרט טכני וכן לניתונים טכניים, כדלקמן: זרם הנומנלי של פסי 
צבירה In-4X2500A וזרם קצר 1s/ICW=42KA התקנת פסי צבירה אופקי 

ואנכית תהיה קידמית עם גישה מחזית הלוח לצורך טיפול תחזוקתי דרגת 
הגנה בפני נגיעה מקרית - IPXXB ועם חזית פנלים ללא דלתות דרגת הגנה
בפני הלם מכני ,IK10 דרגת אטימות IP30 דרגת מידור 2B התקנת מפסקים 

תהיה אנכית בלבד. מקום שמור יכלול: 20 אחוז מקום שמור "אמיתי", 
 Linergy ולמאזים Linergy FC 250 כדוגמתA כולל פ"צ להזנת מפסקים עד
FM ו-10% מקום שמור כללי. מבנה לוח כדוגמת לוח להעמדה על הריצפה

- PRISMA -P תוצרת Schneider Electric או

7.8.90.0030

שווה ערך מאושר, כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק בחזית הלוח 
מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך, כולל העמסתו, הובלתו, פריקתו, 

הכנסתו והעמדתו בחדר כולל חיזוקו לריצפה. (מדידה לפי שטח חזית).

הערות לסעיף הקודם: עומק הלוח 1.00 מ'. הלוח כולל פסי צבירה 
ראשיים, פסי צבירה משניים, אביזרי חיבור לציוד וכל אביזרי העזר, 
החיווט, החיבורים, השילוט וכל הנדרש להשלמת הלוח לפי המפרט 

הטכני, התקנים וחוק החשמל. מבנה הלוח יהיה בהתאמה למבנה החדר, 
כולל השלמות מבנה בין התאים וכולל כל מרכיבי הלוח; המחיר כלול 

במב נה הלוח.

27,648.00 13,824.00 2.00 יח' מפסק אוויר 3P ,NW נשלף עם עגלה ועם מחברים לעגלת השליפה וכל 
ציוד העזר, העבודות והחיבורים הדרושים לפעולתו התקינה של המפסק; 

,2500A המפסק יהיה בעל כושר ניתוק .Ics=Icu=65kA המפסק כולל 4 
מגעי עזר מחליפים רגילים ,OF מגע תקלה ,SD מגע מצב שלוף, אביזרי 

חיבור, (יח' הגנה בסעיף נפרד). כולל חיגור סלקטיבי לוגי ZSI וכולל 
חיווט סלקטיביות לוגית ZSI בין מפסקי אוויר. כדוגמת NW25H1 תוצרת 

Schneider-Electric או שווה ערך מאושר.

7.8.90.0050

7,384.00 3,692.00 2.00 יח' יח' הגנה Micrologic 5.0H מתקדמת עם תצוגה ולדים. הממסר בעל יכולות
מדידה של זרמי הפאזות, אפס וזליגה, מקסימום מינימום ערכי כיול של 
עקומת ניתוק .LSI לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה למפסק 
 Schneider מתוצרת Micrologic 5.0A/2500A האוויר הנ"ל תהיה כדוגמת

Electric או שווה ערך מאושר

7.8.90.0060

670.00 335.00 2.00 יח' .NT/NW 2 למפסק אווירNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.90.0070

4,780.00 2,390.00 2.00 יח' .NT/NW תוספת קוטב רביעי (אפס) למפסק אוויר 7.8.90.0080

8,762.00 4,381.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
NT/NW מפסק

7.8.90.0090

1,386.00 693.00 2.00 יח' .NT/NW תוספת מחיר עבור סליל הפסקה/חוסר מתח למפסק אויר 7.8.90.0100

4,301.00 4,301.00 1.00 יח' מחלף אוטומטי בין שתי הזנות מדגם T527-1-1 תוצרת אמדר או שוו"ע 
מאושר, כולל חיווט, מהדקים ופיקוד.

7.8.90.0110

4,221.00 4,221.00 1.00 יח' מערכת חיגור מכנית עבור שני מ"ז אוויר (ACB) 2500A*3 הנ"ל בכדי 
לאפשר חיבור מפסק זרם אחד בלבד כאשר המפסק השני מופסק .

7.8.90.0120
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,700.00 4,425.00 4.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,630A בעל כושר ניתוק 

Ics=100%Icu=65KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 
NSX630H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.90.0130

13,380.00 3,345.00 4.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.3E עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע (In=630) עבור מפסק יצוק 

NSX630H

7.8.90.0140

15,490.00 3,098.00 5.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,400A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=65KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX400H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.90.0150

15,530.00 3,106.00 5.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.3E עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=.400 עבור מפסק יצוק 

NSX400N

7.8.90.0160

2,680.00 335.00 8.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.90.0170

35,048.00 4,381.00 8.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
מפסק הנ"ל

7.8.90.0180

5,544.00 693.00 8.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.90.0190

8,000.00 2,000.00 4.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,250A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=65KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX250H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר

7.8.90.0200

10,512.00 2,628.00 4.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.2E עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=250). עבור מפסק יצוק 

NSX250H

7.8.90.0210

1,340.00 335.00 4.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.90.0220

17,524.00 4,381.00 4.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

7.8.90.0230

2,772.00 693.00 4.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.90.0240

2,424.00 1,212.00 2.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,160A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=65KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX160H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.90.0250

5,256.00 2,628.00 2.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.2E עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=160). עבור מפסק יצוק 

NSX160H

7.8.90.0260

670.00 335.00 2.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.90.0270
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כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,762.00 4,381.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 

MCCB מפסק
7.8.90.0280

1,386.00 693.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.90.0290

4,176.00 696.00 6.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,100A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=65KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX100H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.90.0300

13,860.00 2,310.00 6.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.2E עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=100). עבור מפסק יצוק 

NSX100H

7.8.90.0310

2,010.00 335.00 6.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.90.0330

4,158.00 693.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.90.0340

8,523.00 947.00 9.00 יח' מפסק זרם יצוק מגבילזרם קצר אנרגטי של עד ,4P ,100A בעל כושר ניתוק
Icu=36KA,=Ics, 100% כדוגמת NSXA63F עם הגנת ,TM40D תוצרת 

Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.90.0341

2,160.00 216.00 10.00 יח' מא"ז 3P אופיין C לזרם  32A כושר ניתוק IEC898 - 15kA עם דגלון מצב 
 Pollution Degree תקלה מובנה. המא"ז יעמוד בנתונים הבאים

 Schneider Electric תוצרת iC60L 3 כדוגמת סדרת,Uimp=6kV,Ui=500V
או שווה ערך מאושר.

7.8.90.0350

558.00 93.00 6.00 יח' מא"ז 3P אופיין C לזרם 20A כושר ניתוק IEC898 - 10kA עם דגלון מצב 
 Pollution Degree תקלה מובנה. המא"ז יעמוד בנתונים הבאים

 Schneider Electric תוצרת iC60H 3 כדוגמת סדרת,Uimp=6kV,Ui=500V
או שווה ערך מאושר.

7.8.90.0360

1,950.00 130.00 15.00 יח' מא"ז 1P+N אופיין C לזרם 63A כושר ניתוק IEC898 - 10kA עם דגלון 
 Pollution Degree מצב תקלה מובנה. המא"ז יעמוד בנתונים הבאים

 Schneider Electric תוצרת iC60N 3 כדוגמת סדרת,Uimp=6kV,Ui=500V
או שווה ערך מאושר.

7.8.90.0370

3,822.00 637.00 6.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 1600/5 אחוז דיוק 7.8.90.0380

1,911.00 637.00 3.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 100/5 אחוז דיוק 7.8.90.0390

4,780.00 2,390.00 2.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 175 או שווה ערך מאושר 
כולל שנאי מתח, מקצרים, תקשורת מודבס וכל הנידרש לחיבור היחידה 

.RS485RS232 כולל אפשרות לתקשורת

7.8.90.0400

398.00 199.00 2.00 יח' ממסר סדר וחוסר פאזה, אסימטריה, עם מגע ,C/O תלת פאזי, ניתן 
לכוונון, כדוגמת RM17TA00 תוצרת שניידר אלקטריק או שווה ערך 

מאושר

7.8.90.0410

270.00 135.00 2.00 יח' לחצן הפסקה כללית מסוג "פטריה" ננעל עם מגעי עזר , כולל הגנה נגד 
הפעלה מקרית עם מגעים 10 א' 230 וולט כנידרש.

7.8.90.0420
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
270.00 135.00 2.00 יח' לחצן מדגם סטרט סטופ עם מגעים ,230V ,2NC,2NO 10 אמפר. 7.8.90.0430

1,656.00 414.00 4.00 יח' .6A בעומס גודל 00 , לזרם עד H.R.C מנתק נתיכים לתלת פאזי 7.8.90.0440

2,148.00 358.00 6.00 יח' נושא נתיכים עם נורת נאון לחיווי תקלה ,Tesys DF בהרכב ,3P עבור זרם
תרמי .125A תוצרת Schneider electric או שו"ע מאושר.

7.8.90.0450

6,372.00 3,186.00 2.00 יח' יחידת הגנה פני ברקים ומתחי יתר (B+C+D) Class1+2+3  ,לזרם קצר 
 4+0) 100/320 PROBLOC BSR) 150 ק"א, 4 קוטבים ומגע עזר, דגם

תוצרת "E.D.E Electronics" או שו"ע מאושר.

7.8.90.0460

112.00 56.00 2.00 יח' לחצן תלת - קטבי לבדיקת מנורות סימון. 7.8.90.0470

112.00 56.00 2.00 יח' לחצן פיקוד 7.8.90.0480

384.00 96.00 4.00 יח' ממסר פיקוד 230V/10A 4 מגעים פתוחים ושנים סגורים לפחות, דגם שקע 
תקע כולל בסיס קפיץ חיזוק ל-3

7.8.90.0490

904.00 904.00 1.00 יח' .230V 10A (קטבים) בורר פיקוד 4 מצבים 7 דרגות 7.8.90.0500

384.00 96.00 4.00 יח' ( 230V 6A(AC3 סליל NC ו/או NO ממסר בעל 4 מגעים 7.8.90.0510

2,072.00 518.00 4.00 יח'  (AC3 ומגעים מגדימים סליל NC ו/או NO ממסר השהייה בעל  4 מגעים
(230V 6A

7.8.90.0520

288.00 48.00 6.00 יח' מנורות סימון MULTI-LED 220/24 או שוו"ע מאושר עם שנאי להורדת 
מתח בקוטר 22 מ"מ.

7.8.90.0530

320.00 80.00 4.00 יח' .10A , 230V  בורר פיקוד  3  מצבים 7.8.90.0540

796.00 199.00 4.00 יח' מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כולל הגנה מגנטית וטרמית הניתנת 
לויסות בפני זרם יתר לתחום עד ,6.3A המפסק בעל כושר ניתוק בלתי 

מוגבל כדוגמת GV2ME תוצרת ctricSchneider Ele או שווה ערך מאושר.

7.8.90.0550

239.00 239.00 1.00 יח' ממסר צעד  חד קוטב 16א' AC-3 סלקטיבי + פולס לניתוק מרכזי. 7.8.90.0560

143.00 143.00 1.00 יח'  Schneider-electric :30 מתוצרתmA, 4 לזרם דלף שלx40A ממסר פחת עד
או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.90.0570

9,558.00 3,186.00 3.00 יח' בקר הפעלות מערכת כיבוי אש ל-12 הפעלות. מדגם ,ISO556B12 תוצרת 
PSK או שוו"ע מאושר.

7.8.90.0580

*עזרים רלוונטיים למנגנון השלת עומסים:

21,905.00 4,381.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

7.8.90.0600
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,465.00 693.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.90.0610

429,074.00429,074.00429,074.00429,074.00 לוח מ"נ מישני מזרחי עם ציוד רגיללוח מ"נ מישני מזרחי עם ציוד רגיללוח מ"נ מישני מזרחי עם ציוד רגיללוח מ"נ מישני מזרחי עם ציוד רגיל 8.908.908.908.90 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוח מ"נ ראשי מזרחי עם ציוד רגיל 8.91 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 (MLVC-P1-E) לוח מתח נמוך ראשי - מרכז אנרגיה מזרחי

***********************************

הערה: הלוחות יבוצעו על פי התקן הישראלי החדש 61439-2 בלבד ולא 
יתקבלו חישובים או בדיקות חלקיות. פס האפס יהיה צמוד לפסי הפאזות 

כדי למנוע קרינה אלקטרו מגנטית.

194,700.00 9,735.00 20.00 מ"ר מבנה לוח חשמל תקני מסומן במדבקה של מתי ת"י 61439 המותאם 
לדרישות מפרט טכני וכן לניתונים טכניים, כדלקמן: זרם הנומנלי של פסי 
צבירה In-4X2500A וזרם קצר 1s/ICW=65KA התקנת פסי צבירה אופקי 

ואנכית תהיה קידמית עם גישה מחזית הלוח לצורך טיפול תחזוקתי דרגת 
הגנה בפני נגיעה מקרית - IPXXB ועם חזית פנלים ללא דלתות דרגת הגנה
בפני הלם מכני ,IK10 דרגת אטימות IP30 דרגת מידור 2B התקנת מפסקים 

תהיה אנכית בלבד. מקום שמור יכלול: 20 אחוז מקום שמור "אמיתי", 
 Linergy ולמאזים Linergy FC 250 כדוגמתA כולל פ"צ להזנת מפסקים עד
FM ו-10% מקום שמור כללי. מבנה לוח כדוגמת לוח להעמדה על הריצפה

 - PRISMA -P תוצרת Schneider Electric א

7.8.91.0030

ו שווה ערך מאושר, כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק בחזית הלוח 
מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך, כולל העמסתו, הובלתו, פריקתו, 

הכנסתו והעמדתו בחדר כולל חיזוקו לריצפה. (מדידה לפי שטח חזית).

הערות לסעיף הקודם: עומק הלוח 1.00 מ'. הלוח כולל פסי צבירה 
ראשיים, פסי צבירה משניים, אביזרי חיבור לציוד וכל אביזרי העזר, 
החיווט, החיבורים, השילוט וכל הנדרש להשלמת הלוח לפי המפרט 

הטכני, התקנים וחוק החשמל. מבנה הלוח יהיה בהתאמה למבנה החדר, 
כולל השלמות מבנה בין התאים וכולל כל מרכיבי הלוח; המחיר כלול 

במב נה הלוח.

82,944.00 13,824.00 6.00 יח' מפסק אוויר 4P ,NW נשלף עם עגלה ועם מחברים לעגלת השליפה וכל 
ציוד העזר, העבודות והחיבורים הדרושים לפעולתו התקינה של המפסק; 

,2500A המפסק יהיה בעל כושר ניתוק .Ics=Icu=65kA המפסק כולל 4 
מגעי עזר מחליפים רגילים ,OF מגע תקלה ,SD מגע מצב שלוף, אביזרי 

חיבור, (יח' הגנה בסעיף נפרד). כולל חיגור סלקטיבי לוגי ZSI וכולל 
חיווט סלקטיביות לוגית ZSI בין מפסקי אוויר. כדוגמת NW25H1 תוצרת 

Schneider-Electric או שווה ערך מאושר.

7.8.91.0050

22,152.00 3,692.00 6.00 יח' יח' הגנה Micrologic 5.0H מתקדמת עם תצוגה ולדים. הממסר בעל יכולות
מדידה של זרמי הפאזות, אפס וזליגה, מקסימום מינימום ערכי כיול של 
עקומת ניתוק .LSI לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה למפסק 
 Schneider מתוצרת Micrologic 5.0A/2500A האוויר הנ"ל תהיה כדוגמת

Electric או שווה ערך מאושר

7.8.91.0070

2,010.00 335.00 6.00 יח' .NT/NW 2 למפסק אווירNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.91.0080

26,286.00 4,381.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
NT/NW מפסק

7.8.91.0090

4,158.00 693.00 6.00 יח' .NT/NW תוספת מחיר עבור סליל הפסקה/חוסר מתח למפסק אויר 7.8.91.0100
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,275.00 4,425.00 3.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,630A בעל כושר ניתוק 

Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 
NSX630H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.91.0101

10,035.00 3,345.00 3.00 יח' יחידת הגנה עבור מפסק NSX630H עם עקומת ניתוק מסוג LSI עם צג 
LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת רב מודד מתקדם
עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת 
העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס 
יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה תהיה כ דוגמת 
Micrologic 5.3E/630A מתוצרת Schneider Electric או שווה ערך מאושר

7.8.91.0102

9,294.00 3,098.00 3.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,400A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=65KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX400H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.91.0110

9,318.00 3,106.00 3.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.3E עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=.400 עבור מפסק יצוק 

NSX400H

7.8.91.0120

1,005.00 335.00 3.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.91.0130

13,143.00 4,381.00 3.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
מפסק הנ"ל

7.8.91.0140

2,079.00 693.00 3.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.91.0150

10,000.00 2,000.00 5.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,250A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=65KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX250H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.91.0151

13,940.00 2,788.00 5.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.2E עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, ,In=250A עבור מפסק יצוק 

NSX250H

7.8.91.0152

1,675.00 335.00 5.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.91.0153

4,848.00 1,212.00 4.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,160A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=65KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX160H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.91.0160

10,512.00 2,628.00 4.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.2E עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=160). עבור מפסק יצוק 

NSX160H

7.8.91.0170

1,340.00 335.00 4.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.91.0180

4,074.00 582.00 7.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,100A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=50KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX100N מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

7.8.91.0210
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,605.00 515.00 7.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 2.2 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 

עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=100). עבור מפסק יצוק 
NSX100N

7.8.91.0220

2,345.00 335.00 7.00 יח' .MCCB 2 למפסקNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 7.8.91.0230

8,762.00 4,381.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

7.8.91.0240

4,851.00 693.00 7.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 7.8.91.0250

1,302.00 186.00 7.00 יח' מאמ"ת 1P חד פאזי עד ,32A בעל כושר ניתוק של ,50KA בעל הגנה 
ABB או EATON או Schneider-electric :תרמית ומגנטית קבועה, מתוצרת

או שוו"ע מאושר.

7.8.91.0260

546.00 78.00 7.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למאמ"ת הנ"ל, מתוצרת: 
Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.91.0270

4,735.00 947.00 5.00 יח' מפסק זרם יצוק מגביל זרם קצר אנרגטי ,4P ,100A בעל כושר ניתוק 
 TM40D כולל יחידת הגנת NSXm63F 100% כדוגמת ,Icu=36KA,=Ics

תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע מאושר.

7.8.91.0271

866.00 433.00 2.00 יח' מאמ"ת 3P תלת פאזי עד ,50A בעל כושר ניתוק של ,50KA בעל הגנה 
ABB או EATON או Schneider-electric :תרמית ומגנטית קבועה, מתוצרת

או שוו"ע מאושר.

7.8.91.0280

156.00 78.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למאמ"ת הנ"ל, מתוצרת: 
Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.91.0290

1,548.00 258.00 6.00 יח' מתנע תרמו-מגנטי 3P תלת פאזי עד ,16A בעל כושר ניתוק של ,50KA עם 
הגנה תרמית הניתנת לכיוונון ידני ועם הגנה מגנטית קבועה, מתוצרת: 

EATON או neider-electricSch או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.91.0300

468.00 78.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור מגעי עזר 2NO+2NC למתנע התרמו-מגנטי הנ"ל, 
מתוצרת: Schneider-electric או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.91.0310

7,644.00 637.00 12.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 2000/5 אחוז דיוק 7.8.91.0320

9,560.00 2,390.00 4.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 175 או שווה ערך מאושר, 
כולל שנאי מתח, מקצרים, תקשורת מודבס וכל הנידרש לחיבור היחידה, 

.RS485RS232 כולל אפשרות לתקשורת

7.8.91.0340

796.00 199.00 4.00 יח' ממסר סדר וחוסר פאזה, אסימטריה, עם מגע ,C/O תלת פאזי, ניתן 
לכוונון, כדוגמת RM17TA00 תוצרת שניידר אלקטריק או שווה ערך 

מאושר

7.8.91.0350

270.00 135.00 2.00 יח' לחצן הפסקה כללית מסוג "פטריה" ננעל עם מגעי עזר , כולל הגנה נגד 
הפעלה מקרית עם מגעים 10 א' 230 וולט כנידרש.

7.8.91.0360
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
270.00 135.00 2.00 יח' לחצן מדגם סטרט סטופ עם מגעים ,230V ,2NC,2NO 10 אמפר. 7.8.91.0370

1,656.00 414.00 4.00 יח' .6A בעומס גודל ,00 לזרם עד H.R.C מנתק נתיכים לתלת פאזי 7.8.91.0380

2,148.00 358.00 6.00 יח' נושא נתיכים עם נורת נאון לחיווי תקלה ,Tesys DF בהרכב ,3P עבור זרם
תרמי .125A תוצרת Schneider electric או שו"ע מאושר.

7.8.91.0390

6,372.00 3,186.00 2.00 יח' יחידת הגנה פני ברקים ומתחי יתר (B+C+D) Class1+2+3  ,לזרם קצר 
 4+0) 100/320 PROBLOC BSR) 150 ק"א, 4 קוטבים ומגע עזר, דגם

תוצרת "E.D.E Electronics" או שו"ע מאושר.

7.8.91.0400

224.00 56.00 4.00 יח' לחצן תלת - קטבי לבדיקת מנורות סימון. 7.8.91.0410

224.00 56.00 4.00 יח' לחצן פיקוד 7.8.91.0420

384.00 96.00 4.00 יח' ממסר פיקוד 230V/10A 4 מגעים פתוחים ושנים סגורים לפחות, דגם שקע 
תקע, כולל בסיס קפיץ חיזוק ל-3

7.8.91.0430

904.00 904.00 1.00 יח' .230V 10A (קטבים) בורר פיקוד 4 מצבים 7 דרגות 7.8.91.0440

384.00 96.00 4.00 יח' ( 230V 6A(AC3 סליל NC ו/או NO ממסר בעל 4 מגעים 7.8.91.0450

2,072.00 518.00 4.00 יח'  (AC3 ומגעים מגדימים סליל NC ו/או NO ממסר השהייה בעל  4 מגעים
(230V 6A

7.8.91.0460

576.00 48.00 12.00 יח' מנורות סימון MULTI-LED 220/24 או שוו"ע מאושר עם שנאי להורדת 
מתח בקוטר 22 מ"מ.

7.8.91.0470

320.00 80.00 4.00 יח' .10A , 230V  בורר פיקוד  3  מצבים 7.8.91.0480

1,194.00 199.00 6.00 יח' מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כולל הגנה מגנטית וטרמית הניתנת 
לויסות בפני זרם יתר לתחום עד ,6.3A המפסק בעל כושר ניתוק בלתי 

מוגבל כדוגמת GV2ME תוצרת ctricSchneider Ele או שווה ערך מאושר.

7.8.91.0490

239.00 239.00 1.00 יח' ממסר צעד  חד קוטב 16א' AC-3 סלקטיבי + פולס לניתוק מרכזי. 7.8.91.0500

286.00 143.00 2.00 יח'  Schneider-electric :30 מתוצרתmA, 4 לזרם דלף שלx40A ממסר פחת עד
או EATON או ABB או שוו"ע מאושר.

7.8.91.0510

12,744.00 3,186.00 4.00 יח' בקר הפעלות מערכת כיבוי אש ל-12 הפעלות. מדגם ,ISO556B12 תוצרת 
PSK או שוו"ע מאושר.

7.8.91.0520
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
66,906.00 33,453.00 קומפלט2.00 לוח מע' קבלים קומפלט עבור שיפור כופל הספק ,200KVAR הלוח מסומן 

במדבקה של מתי ת"י 61439 המותאם לדרישות מפרט טכני וכן לנתונים 
טכניים, כדלקמן: מבנה פח, פסי צבירה ,Icw=65kA מפסק ראשי 630A ללא
הגנה, קבלים ,25/50/100/100 מפסקי הגנה יצוקים לקבלים, בקר קבלים, 
מגענים עם סלילי ריסון ,מאווררים ובקרת טמפרטורה, ה מערכת תיכלול 

 Tuning frequency 190Hz Tuning 7%- Relative impedance משנקים
Factor 3.8 למניעת בעיות תדר תהודה. הקבלים יורכב על גבי פלטה 
הניתנת לשליפה. הלוח יכלול פתחי איוורור בדלת ובגג, מאוורר בגג 

המופעל ע"י בקר הקבלים ובקר טמפ'. כל המערכת על כל מרכיביה יהיו 
מיוצרים מחווטים בדוקים ומאושרים לפי תקן 2&1

7.8.91.0530

IEC61439 ו IEC61921 כדוגמת VLVAF6P03515AB VarSet או שוו"ע 
מאושר, כולל הובלה והתקנה במקום וחיזוקו, לרבות הכנת תמיכות עזר 

מעל תעלות והתאמת מכסי תעלות לפי הצורך הכל קומפלט לפעילות 
מושלמת לפי הנחיית יצרן מקור.

133,812.00 66,906.00 קומפלט2.00 ( המשך תאוחר סעיף 7-8-91-531 ) לוח מע' קבלים קומפלט עבור שיפור 
כופל הספק ,400KVAR הלוח מסומן במדבקה של מתי ת"י 61439 המותאם
לדרישות מפרט טכני וכן לנתונים טכניים, כדלקמן: מבנה פח, פסי צבירה 
,Icw=65kA מפסק ראשי 1000A ללא הגנה, קבלים ,25/50/100/100 מפסקי

הגנה יצוקים לקבלים, בקר קבלים, מגענים עם סלילי ריסון ,מאווררים 
 7%- Relative impedance ובקרת טמפרטורה, המערכת תיכלול משנקים

Tuning frequency 190Hz Tuning Factor 3.8 למניעת בעיות תדר תהודה. 
הקבלים יורכב על גבי פלטה הניתנת לשליפה. הלוח יכלול פתחי איוורור 

בדלת ובגג, מאוורר בגג המופעל ע"י בקר הקבלים ובקר טמפ'. כל 
המערכת על כל מרכיביה יהיו מיוצרים

7.8.91.0532

מחווטים בדוקים ומאושרים לפי תקן IEC61439- 1&2 ו IEC61921 כדוגמת 
VLVAF6P03515AB VarSet או שוו"ע מאושר, כולל הובלה והתקנה 

במקום וחיזוקו, לרבות הכנת תמיכות עזר מעל תעלות והתאמת מכסי 
תעלות לפי הצורך הכל קומפלט לפעילות מושלמת לפי הנחיית יצרן 

מקור.

8,602.00 4,301.00 2.00 יח' מחלף אוטומטי בין שתי הזנות מדגם T527-1-1 תוצרת אמדר או שוו"ע 
מאושר, כולל חיווט, מהדקים ופיקוד הכל כנדרש קומפלט.

7.8.91.0590

8,442.00 4,221.00 2.00 יח' מערכת חיגור מכנית עבור שני מ"ז אוויר (ACB) 2000A*3 הנ"ל בכדי 
לאפשר חיבור מפסק זרם אחד בלבד כאשר המפסק השני מופסק.

7.8.91.0600

159,300.00 79,650.00 2.00 יח' תא סנכרון לצורך העברה שקטה וסנכרון, מרוחק, בגודל 200x60 ס"מ, 
הכולל מערכת החלפה, לוח פיקוד, התקנה, תכנות, כיול, בדיקה, הרצה. 

בקר מדגם 8610/7510 מתוצרת "שמרלינג-סינכרו" או ש"ע מאושר (יש 
לבחור בבקר תואם לבקר שנבחר בלוח המ"ג), כולל כבילה, אביזרי חיבור 

וכל היוצ"ב לפעולת מערכת תקינה.

7.8.91.0610

891,301.00891,301.00891,301.00891,301.00 לוח מ"נ ראשי מזרחי עם ציוד רגיללוח מ"נ ראשי מזרחי עם ציוד רגיללוח מ"נ ראשי מזרחי עם ציוד רגיללוח מ"נ ראשי מזרחי עם ציוד רגיל 8.918.918.918.91 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות שירות במפלסי מרכזי האנרגיה 8.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוחות שירות הממוקמים במפלסים השונים של מרכזי האנרגיה המז' 

   / (C-P1-SLVCroom-E) והמע' של החניון
  / ('SRVC-P#-EnergyCenter-E-#)

**********************************SRVC-P#-EnergyCenter-W)
SRV) ********

191,160.00 23,895.00 8.00 יח' לוח שירות הממוקם באחד המפלסים של אחד ממרכזי האנרגיה המז' 
והמע' של החניון

7.8.93.0020

191,160.00191,160.00191,160.00191,160.00 לוחות שירות במפלסי מרכזי האנרגיהלוחות שירות במפלסי מרכזי האנרגיהלוחות שירות במפלסי מרכזי האנרגיהלוחות שירות במפלסי מרכזי האנרגיה 8.938.938.938.93 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כבלים, מוליכים ופ"צ 8.94 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה :1 כל כניסות כבלים לאביזרים, גופי תאורה, קופסאות חיבורים 

ולוחות חשמל יהיו עם אנטיגרונים לאטימות מים ומתאימים להגדרת כבל 
(חסין אש, רגיל) ורואים אותם כנכללים במחירי הסעיפים ולא תשולם כל 

תוספת כספית בעדם.

הערה :2 כל הסעיפים כוללים גם הוצאות הובלה, טעינה, ופריקה,התקנה 
וחיבור גם אם במפרט הכללי פרק 08 או בכתב הכמויות נאמר אחרת.

הערה :3 בכתב הכמויות מופעים סעיפים שונים לפריט זהה על הקבלן 
לתמחר באותו מחיר את הסעיפים השונים. במידה ולאותו פריט יהיו 

מחירים שונים המחיר המחייב יהיה הנמוך מביניהם

הערה :4 הציוד המוגדר כחסין אש יאושר בתנאי שמכלול הכבלים, 
המוליכים המבודדים, פסי הצבירה לרבות האיבזור הנילווה אליהם, 

 4102 DIN המובילים, קופסאות החיבורים וכל ציוד העזר יעמדו בתקן
סעיף 12 לעמידות באש לאורך 90 דקות.

18,960.00 6.00 3,160.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0060

91,238.00 7.00 13,034.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X2.5 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0090

545,783.00 7.00 77,969.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0100

511,990.00 10.00 51,199.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X2.5 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0110

240,000.00 10.00 24,000.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0120

4,620.00 15.00 308.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X4 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0130

75,450.00 15.00 5,030.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X4 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0140

76,722.00 19.00 4,038.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X6 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0170

3,059.00 19.00 161.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0180
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18,715.00 19.00 985.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 3x10 ממ"ר קבועים למבנה, 

מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני
הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0200

18,624.00 8.00 2,328.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X1.5 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0210

18,160.00 8.00 2,270.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0220

37,856.00 28.00 1,352.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X10 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0230

115,696.00 28.00 4,132.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0240

6,755.00 35.00 193.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 3x16 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0260

71,640.00 40.00 1,791.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X16 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0270

80,000.00 40.00 2,000.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0280

177,000.00 59.00 3,000.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4X25 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0310

194,700.00 59.00 3,300.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג NHXH E90 FE180 בחתך 4X25 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0320

385,000.00 77.00 5,000.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X35 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0330

215,600.00 77.00 2,800.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4X35 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0340

99,120.00 354.00 280.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X150 ממ"ר, משווק ע"י
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0350



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019155

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
999,400.00 263.00 3,800.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x150 ממ"ר קבועים למבנה, 

מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני
הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0360

1,262,180.00 446.00 2,830.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X185 ממ"ר, משווק ע"י
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0370

435,940.00 307.00 1,420.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x185 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0380

150,588.00 267.00 564.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X120 ממ"ר, משווק ע"י
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0390

214,500.00 195.00 1,100.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x120 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0400

235,458.00 127.00 1,854.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X50 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0410

258,520.00 92.00 2,810.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x50 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0420

142,428.00 166.00 858.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X70 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0430

257,920.00 124.00 2,080.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x70 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0440

24,400.00 244.00 100.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x150 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0445

54,060.00 212.00 255.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X95 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0450

221,472.00 144.00 1,538.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x95 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0460

154,980.00 54.00 2,870.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 95 ממ"ר (XLPE), קבועים למבנה מונחים 
על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני 

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0500
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58,500.00 15.00 3,900.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 16 

ממ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט 

הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0510

156,860.00 11.00 14,260.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר (XLPE), קבועים למבנה מונחים 
על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני 

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0520

48,439.00 59.00 821.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 70 
ממ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או 

בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט 
הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0530

34,056.00 44.00 774.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 70 ממ"ר (XLPE), קבועים למבנה מונחים 
על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני 

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0540

26,922.00 21.00 1,282.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 25 
ממ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או 

בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט 
הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0550

42,150.00 15.00 2,810.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר (XLPE), קבועים למבנה מונחים 
על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני 

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0560

10,710.00 42.00 255.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 50 
ממ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או 

בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט 
הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0590

33,780.00 30.00 1,126.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 50 ממ"ר (XLPE), קבועים למבנה מונחים 
על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני 

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0600

31,320.00 36.00 870.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 35 
ממ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או 

בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט 
הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0630

90,000.00 25.00 3,600.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 ממ"ר (XLPE), קבועים למבנה מונחים 
על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני 

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0640

282,800.00 140.00 2,020.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 185 
ממ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או 

בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט 
הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0650

47,790.00 81.00 590.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 150 ממ"ר (XLPE), קבועים למבנה מונחים 
על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני 

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0680

31,000.00 62.00 500.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 150 ממ"ר, כבל HEAVY DUTY למתח 
,FR1 ,XLPE ,1.8-3 לאדמהKV-נמוך, למתקני רבי קומות, בעל בידוד של כ

קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, 
לרבות חיבור בשני הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0700
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3,430.00 10.00 343.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 3x4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים

על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני 
הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0720

1,162,000.00 581.00 2,000.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X240 ממ"ר, משווק ע"י
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

7.8.94.0990

95,200.00 136.00 700.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג N2XY בחתך 240 ממ"ר, משווק 
ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או 

מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, 
כפפות ראש כבל.

7.8.94.1190

9,573,491.009,573,491.009,573,491.009,573,491.00 כבלים, מוליכים ופ"צכבלים, מוליכים ופ"צכבלים, מוליכים ופ"צכבלים, מוליכים ופ"צ 8.948.948.948.94 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מכלולי הולכה 8.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה :1 כל כניסות כבלים לאביזרים, גופי תאורה, קופסאות חיבורים 

ולוחות חשמל יהיו עם אנטיגרונים לאטימות מים ומתאימים להגדרת כבל 
(חסין אש, רגיל) ורואים אותם כנכללים במחירי הסעיפים ולא תשולם כל 

תוספת כספית בעדם. בפרט, כל קופסאות החיבורים לחשמל ותקשורת 
יהיו אטומות למים, IP ,65 עם מכסים על ברגים, כניסות כב לים דרך 
אנטיגרונים מתאימים וישולטו לזיהוי עם שלט סנדביץ, ורואים אותם 

כנכללים במחירי הסעיפים ולא תשולם כל תוספת כספית בעדם.

הערה :2 כל אביזרי תעלות רשת וסולמות יהיו אורגינליים מגולבנים עם 
חיבורי ברגים ומתאימים למערכת התליות האנכיות והאופקיות  (לא יותר

ריתוך וצביעה במקום) ורואים אותם כנכללים במחירי הסעיפים ולא 
תשולם כל תוספת כספית בעדם.

הערה :3 כל הסעיפים כוללים גם הוצאות אספקה, הובלה, טעינה, פריקה,
התקנה וחיבור גם אם במפרט הכללי פרק 08 או בכתב הכמויות נאמר 

אחרת.

הערה :4 בכתב הכמויות מופיעים סעיפים שונים לפריט זהה על הקבלן 
לתמחר באותו מחיר את הסעיפים השונים. במידה ולאותו פריט יהיו 

מחירים שונים המחיר המחייב יהיה הנמוך מביניהם.

הערה :5 הערה עבור מערכות (מכלולי הולכה) חסינות אש בלבד: 
המובילים, החיזוקים, כל ציוד העזר, הכבלים, קופסאות החיבורים וכל 
הציוד שמותקן על התעלות יעמוד בתקן DIN 4102 החלק המתאים. על 

הקבלן להכין חישובים ותוכניות ביצוע מפורטות לכל מצבי ההתקנה כולל
כל הציוד הנלווה המותקן על המובילים, כגון: גופי תאורה, אביז רים 
שונים וכד', ולהגישם לאישור המתכנן. המחיר כולל: תכנון, חישובים, 

אספקה והתקנה של כל הציוד לרבות מובילים, פינות, חיזוקים וכו' וכולל 
מעבר בפתחים ובחיבורים, חיזוק לתקרה וזרועות; כל הרשום לעיל יהא 

בכמות הנדרשת עפ"י החישוב המאושר ע"י המתכנן.

הערה :6 במחיר המובילים כלולים כל הגישורים והמחברים למוליך 
הארקה.
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הערה :7 הערה עבור מערכות (מכלולי הולכה) לא חסינות אש בלבד: על 
הקבלן להכין חישובים ותוכניות ביצוע מפורטות לכל מצבי ההתקנה כולל

כל הציוד הנלווה המותקן על המובילים, כגון: גופי תאורה, אביזרים 
שונים וכד', ולהגישם לאישור המתכנן. המחיר כולל: תכנון, חישובים, 

אספקה והתקנה של כל הציוד לרבות מובילים, פינות, חי זוקים וכו' וכולל
מעבר בפתחים ובחיבורים, חיזוק לתקרה וזרועות; כל הרשום לעיל יהא 

בכמות הנדרשת עפ"י החישוב המאושר ע"י המתכנן.

*******מכלולי הולכה למקטעי הכבילה הסופיים בין מכלול ההולכה 
הסמוך לאביזר הסופי המצויים לאורך אולמות החניון על כלל מפלסיו 

התת"ק*******

44,000.00 11.00 4,000.00 מ"א צינור פלסטי כבד "כ" (מרירון)  קוטר 25 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה 
(אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר או תעלת PVC במימדים 300x250 מ"מ 

כולל: מכסה באורך עד 1 מ', חיזוקים, קשתות, זויות, מתלים, חיזוקים 
פנימיים וכל הדרוש להתקנה במידות 30x25 מ"מ עם עובי דופן 1.5 מ"מ. 

הנ"ל מיועדים לטובת כל מובילים למקטעי הכבילה הס ופיים בין התעלה 
הסמוכה לאביזר הסופי לאורך כל אולם החניון ובכל מפלסי החניון.

7.8.99.0090

************מכלולי הולכה בתוואי שכיוונו מתלכד עם ציר הנסיעה 
באולמות החניון ****************************

277,966.00 13.00 21,382.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0110

377,221.00 13.00 29,017.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0120

365,200.00 275.00 1,328.00 מ"א שני סולמות כבלים חסיני אש ,E90 כ"א במימדים 300x60x1.5mm תלויים 
מהתקרה זה מעל זה עם מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט 

בתוכניות. מרחק בין זוג מוטות תלייה לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, 
קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי 
הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת KS BA או 

ש"ע מאושר.

7.8.99.0130

401,056.00 302.00 1,328.00 מ"א שני סולמות כבלים חסיני אש ,E90 כ"א במימדים 400x60x1.5mm תלויים 
מהתקרה זה מעל זה עם מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט 

בתוכניות. מרחק בין זוג מוטות תלייה לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, 
קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי 
הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת KS BA או 

ש"ע מאושר.

7.8.99.0140

447,500.00 358.00 1,250.00 מ"א שני סולמות כבלים, כ"א במימדים 600x60x1.5mm תלויים מהתקרה זה 
מעל זה עם מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק

בין זוג מוטות תלייה לתקרה ,m1.5 כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, 
הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל 

הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאו שר.

7.8.99.0150

16,250.00 13.00 1,250.00 מ"א מחיצה זזה גובה ,60mm כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל במכלול 
ההולכה כמפורט בתוכניות.

7.8.99.0160
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205,176.00 309.00 664.00 מ"א שני סולמות כבלים, במימדים 400x60x1.5mm ו-400x80x1.5mm תלויים 

מהתקרה זה מעל זה עם מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט 
בתוכניות. מרחק בין זוג מוטות תלייה לתקרה .1.5m כולל חיזוקי ברזל, 
קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי 

הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או 
ש"ע מאושר.

7.8.99.0170

10,624.00 16.00 664.00 מ"א מחיצה זזה גובה 80mm כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל במכלול 
ההולכה כמפורט בתוכניות.

7.8.99.0180

132,800.00 100.00 1,328.00 מ"א תעלת פח מחורצת במימדים 300x60x1mm לתלייה על הקיר עם זרועות 
ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זרועות .2m כולל 
חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, 
מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. 

מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0190

17,264.00 13.00 1,328.00 מ"א מחיצה זזה גובה 60mm כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל במכלול 
ההולכה כמפורט בתוכניות.

7.8.99.0200

32,536.00 49.00 664.00 מ"א תעלת פח במימדים 200x60x1mm לתלייה על הקיר עם זרועות ו/או בכל 
שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זרועות .2m התעלה כוללת 

מכסה המוצמד אליה עם תפסנים ובורג אבטחה לנעילת המכסה לתעלה. 
כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים,

מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל . 
מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0210

128,152.00 386.00 332.00 מ"א שני סולמות כבלים, במימדים 600x100x1.5mm ו- 600x80x1.5mm תלויים
מהתקרה זה מעל זה עם מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט 

בתוכניות. מרחק בין זוג מוטות תלייה לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, 
קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי 
הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת KS BA או 

ש"ע מאושר.

7.8.99.0220

5,312.00 16.00 332.00 מ"א מחיצה זזה גובה 80mm כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל במכלול 
ההולכה כמפורט בתוכניות.

7.8.99.0230

990,000.00 99.00 10,000.00 מ"א סולם כבלים חסין אש E90 במימדים 300x60x1.5mm תלוי מהתקרה עם 
מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג 

מוטות תלייה לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, 
הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל 

הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0240

289,504.00 109.00 2,656.00 מ"א סולם כבלים חסין אש E90 במימדים 400x60x1.5mm תלוי מהתקרה עם 
מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג 

מוטות תלייה לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, 
הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל 

הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0250

1,310,000.00 131.00 10,000.00 מ"א סולם כבלים במימדים 600x60x1.5mm תלוי מהתקרה עם מוטות הברגה 
ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג מוטות תלייה 

לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, 
תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול 

ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0260

138,112.00 13.00 10,624.00 מ"א מחיצה זזה גובה ,60mm כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל במכלול 
ההולכה כמפורט בתוכניות.

7.8.99.0270
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361,216.00 136.00 2,656.00 מ"א סולם כבלים במימדים 600x100x1.5mm תלוי מהתקרה עם מוטות הברגה 

ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג מוטות תלייה 
לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, 

תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול 
ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0280

50,464.00 19.00 2,656.00 מ"א מחיצה זזה גובה 100mm כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל במכלול
ההולכה כמפורט בתוכניות.

7.8.99.0290

835,200.00 174.00 4,800.00 מ"א תעלת פח מחורצת במימדים 300x100x1mm להתקנה בצמוד לקיר עם 
ברגים כל 1 מ'  ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. התעלה כוללת 
פס חיזוק כבלים כל 0.5 מ' ולפחות ארבעה חבקי כבלים לפי פרט כל 0.5 

מ'. התעלה כוללת מכסה המורכב בציר לדופן אחד של התעלה וצידו 
האחר מוצמד אליה עם תפסנים, כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, 

הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל 
הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0300

34,188.00 14.00 2,442.00 יח'  E90 חסינת אש Universal Mounting Plate תושבת לקופסא אוניברסלית
להתקנת קופסות החיבורים חסינות האש (מהן יוצאות הזנות לגופי 

התאורה התקרתיים באולמות החניון) בדופן סלמות הכבלים חסיני האש. 
במידות: 199x70 מ"מ; עובי דופן: 1.5 מ"מ, כולל ברגים וכל הדרוש 

להתקנת תושבת הקופסא הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0305

************מכלולי הולכה בתוואי מעבר התשתיות המקשר בין מפלס 
-1 של אולם החניון לבין מרכז האנרגיה המזרחי של החניון ובתוואי מעבר 

התשתיות המקשר בין מפלס -1 של אולם החניון לבין מרכז האנרגיה 
המערבי של החניון****************************

39,567.00 109.00 363.00 מ"א סולם כבלים חסין אש E90 במימדים 400x60x1.5mm תלוי מהתקרה עם 
מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג 

מוטות תלייה לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, 
הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל 

הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0320

4,704.00 49.00 96.00 מ"א תעלת פח במימדים 200x60x1mm לתלייה על הקיר עם זרועות ו/או בכל 
שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זרועות .2m התעלה כוללת 

מכסה המוצמד אליה עם תפסנים ובורג אבטחה לנעילת המכסה לתעלה, 
כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים,

מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל . 
מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0330

82,560.00 215.00 384.00 מ"א סולם כבלים במימדים 700x100x1.5mm לתלייה על הקיר עם זרועות ו/או
בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג זרועות ,2m כולל 
חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, 
מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. 

מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0340

7,296.00 19.00 384.00 מ"א מחיצה זזה גובה mm, 100 כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל 
במכלול ההולכה כמפורט בתוכניות.

7.8.99.0350

5,434.00 13.00 418.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0360
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7,176.00 13.00 552.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 

בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,
חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 

לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 
לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 

מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0370

************מכלולי הולכה בתוואי שכיוונו ניצב לציר הנסיעה 
באולמות החניון כולל בתוואי שלאורך ציר הנסיעה במעברים וכולל 

באזור הכניסות לפירים ****************************

354,228.00 14.00 25,302.00 יח' Cable Hanger (קליפס/תפסן) חסין אש E90 (לכבלים חסיני אש) במידות: 
100x120x82 מ"מ, עובי דופן 1.5mm להתקנה בצמוד לתקרה ו/או בכל 
שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג Cable Hangers 0.45 מ', 

כולל חיזוקי ברזל, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים 
ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצ רת 

BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0390

167,050.00 13.00 12,850.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0400

565,446.00 14.00 40,389.00 יח' Cable Hanger (קליפס/תפסן) במידות: 100x120x82 מ"מ, עובי דופן 
1.5mm להתקנה בצמוד לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. 

מרחק בין זוג Cable Hangers0.4 5 מ', כולל חיזוקי ברזל, הסתעפויות, 
מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת 

מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0410

268,372.00 13.00 20,644.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0420

440,912.00 136.00 3,242.00 מ"א סולם כבלים במימדים 600x100x1.5mm תלוי מהתקרה עם מוטות הברגה 
ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג מוטות תלייה 

לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, 
תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול 

ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0430

61,598.00 19.00 3,242.00 מ"א מחיצה זזה גובה ,100mm כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל 
במכלול ההולכה כמפורט בתוכניות.

7.8.99.0440

48,477.00 13.00 3,729.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0450
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367,548.00 109.00 3,372.00 מ"א סולם כבלים חסין אש E90 במימדים 400x60x1.5mm תלוי מהתקרה עם 

מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג 
מוטות תלייה לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, 

הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל 
הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0460

50,414.00 13.00 3,878.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0470

7,920.00 80.00 99.00 מ"א סולם כבלים חסין אש E90 במימדים 100x60x1.5mm תלוי מהתקרה עם 
מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג 

מוטות תלייה לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, 
הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל 

הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0480

1,482.00 13.00 114.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0490

720.00 90.00 8.00 מ"א סולם כבלים חסין אש E90 במימדים 200x60x1.5mm תלוי מהתקרה עם 
מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג 

מוטות תלייה לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, 
הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל 

הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0500

130.00 13.00 10.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0510

9,996.00 98.00 102.00 מ"א סולם כבלים במימדים 200x100x1.5mm תלוי מהתקרה עם מוטות הברגה 
ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג מוטות תלייה 

לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, 
תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול 

ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0520

1,938.00 19.00 102.00 מ"א מחיצה זזה גובה mm, 100 כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל 
במכלול ההולכה כמפורט בתוכניות.

7.8.99.0530

1,534.00 13.00 118.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0540



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019163

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,348.00 108.00 31.00 מ"א סולם כבלים במימדים 300x100x1.5mm תלוי מהתקרה עם מוטות הברגה 

ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג מוטות תלייה 
לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, 

תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול 
ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0550

589.00 19.00 31.00 מ"א מחיצה זזה גובה ,100mm כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל 
במכלול ההולכה כמפורט בתוכניות.

7.8.99.0560

468.00 13.00 36.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0570

45,300.00 302.00 150.00 מ"א שני סולמות כבלים חסיני אש ,E90 כ"א במימדים 400x60x1.5mm תלויים 
מהתקרה זה מעל זה עם מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט 

בתוכניות. מרחק בין זוג מוטות תלייה לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, 
קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי 
הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת KS BA או 

ש"ע מאושר.

7.8.99.0580

2,249.00 13.00 173.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0590

31,120.00 389.00 80.00 מ"א  600x100x1.5mm -600 וx100x1.5mm שני סולמות כבלים, במימדים
תלויים מהתקרה זה מעל זה עם מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת 

כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג מוטות תלייה לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי 
ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים 
 S ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת

BAK או ש"ע מאושר.

7.8.99.0600

3,040.00 19.00 160.00 מ"א מחיצה זזה גובה ,100mm כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל 
במכלול ההולכה כמפורט בתוכניות.

7.8.99.0610

1,196.00 13.00 92.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0620

4,080.00 136.00 30.00 מ"א סולם כבלים במימדים 600x100x1.5mm תלוי מהתקרה עם מוטות הברגה 
ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג מוטות תלייה 

לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, 
תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול 

ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0630

570.00 19.00 30.00 מ"א מחיצה זזה גובה ,100mm כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל 
במכלול ההולכה כמפורט בתוכניות.

7.8.99.0640
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
455.00 13.00 35.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 

בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,
חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 

לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 
לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 

מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0650

*******מכלולי הולכה בחדר שבמפלס -5 בסמוך לפאה המערבית של 
המקלט (תוואי אופקי)*******

4,320.00 108.00 40.00 מ"א סולם כבלים חסין אש E90 במימדים 400x60x1.5mm לתלייה על הקיר עם
זרועות ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג זרועות 

,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, 
מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה 

הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0670

4,300.00 215.00 20.00 מ"א סולם כבלים במימדים 700x100x1.5mm לתלייה על הקיר עם זרועות ו/או
בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג זרועות ,2m כולל 
חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, 
מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. 

מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0680

2,200.00 110.00 20.00 מ"א תעלת רשת במימדים 300x60mm לתלייה על הקיר עם זרועות ו/או בכל 
שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג זרועות 2m; המסוגלת 

לשאת עד 30 ק"ג למטר, כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, 
מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת 

מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0690

520.00 13.00 40.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0700

520.00 13.00 40.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0710

*****מכלולי הולכה במרכזי האנרגיה (מבני המערכות התת"ק) 
המזרחיים והמערביים של החניון*****

16,400.00 41.00 400.00 מ"א תעלת רשת ברוחב 100 מ"מ וגובה צד 85 מ"מ לפחות, עשויה מחוטי פלדה
בקוטר 3.9 מ"מ עם גילוון בטבילה באבץ חם, תוצרת מולק-לפידות או ש"ע
מאושר. התעלה מותקנת לקיר ו/או לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט

בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור

7.8.99.0730

10,200.00 51.00 200.00 מ"א תעלת רשת ברוחב 200 מ"מ וגובה צד 85 מ"מ לפחות, עשויה מחוטי פלדה
בקוטר 3.9 מ"מ עם גילוון בטבילה באבץ חם, תוצרת מולק-לפידות או ש"ע
מאושר. התעלה מותקנת לקיר ו/או לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט

בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור

7.8.99.0740
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,600.00 56.00 100.00 מ"א תעלת רשת ברוחב 300 מ"מ וגובה צד 85 מ"מ לפחות, עשויה מחוטי פלדה

בקוטר 4.4 מ"מ עם גילוון בטבילה באבץ חם, תוצרת מולק-לפידות או ש"ע
מאושר. התעלה מותקנת לקיר ו/או לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט

בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור

7.8.99.0750

43,200.00 108.00 400.00 מ"א סולם כבלים עשוי מפח עם גילוון בטבילה באבץ חם, ברוחב 400 מ"מ, 
תוצרת מולק-לפידות או ש"ע מאושר. הסולם מותקן לקיר ו/או לתקרה 

ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים ותמיכות 
לפי חישוב קונסטרוקטור כלול במחיר, קשתות, הסתעפויות וזויות אוריגי

7.8.99.0760

43,200.00 96.00 450.00 מ"א סולם כבלים עשוי מפח עם גילוון בטבילה באבץ חם, ברוחב 200 מ"מ, 
כדוגמת תוצרת מולק-לפידות או ש"ע מאושר. הסולם מותקן לקיר ו/או 

לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים 
ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור כלול במחיר, קשתות, הסתעפויות 

וזויות אוריגי

7.8.99.0770

16,800.00 48.00 350.00 מ"א תעלת PVC 120*60 מ"מ בגוון "לבן - קרם", דגם ותוצרת כאמור 
במפרטים, עם מחיצת הפרדה, כולל מכסה, התקנים לתפיסת כבלים, 

אביזרים וסופיות. להתקנה במפלסים שונים.

7.8.99.0780

12,600.00 36.00 350.00 מ"א תעלות PVC 60*60 מ"מ בגוון "לבן - קרם", דגם ותוצרת כאמור במפרטים 
כולל מכסה, התקנים לתפיסת כבלים, אביזרים וסופיות. להתקנה 

במפלסים שונים ולהפרדה פנימית בתעלות.

7.8.99.0790

80,000.00 40.00 2,000.00 מ"א תעלת "אצבע" 2.5X2.5 ס"מ חסינת אש, תוצרת BETTERMAN או ש"ע 
מאושר. ממתכת מגולוונת או צינור פלדה מגלוון בקוטר "1 עם חוט משיכה

מנילון שזור 8 מ"מ ואביזרי חיבור לצנרת כולל כל הדרוש להתקנה על 
קיר.

7.8.99.0800

320,260.00 239.00 1,340.00 מ"א תעלת כבלים חסינת אש מחורצת עשוי מפח מגולוון בטבילה באבץ חם, 
ברוחב 400 מ"מ, גובה צד 60 מ"מ, ע"ד 1.5 מ"מ לפחות. התעלה מותקנת 

לקיר ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים 
ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור ,קשתות, הסתעפויות וזויות 
אוריגינליות, ברגי לחיזוק והתקנה וכל חומרי העזר הנדרשים.

7.8.99.0810

175,000.00 175.00 1,000.00 מ"א תעלת כבלים חסינת אש מחורצת עשוי מפח מגולוון בטבילה באבץ חם, 
ברוחב 300 מ"מ, גובה צד 60 מ"מ, ע"ד 1.5 מ"מ לפחות. התעלה מותקנת 

לקיר ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים 
ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור ,קשתות, הסתעפויות וזויות 
אוריגינליות, ברגי לחיזוק והתקנה וכל חומרי העזר הנדרשים.

7.8.99.0820

26,440.00 1,322.00 20.00 מ"א ארבע תעלות כבלים חסינות אש מחורצות עשויות מפח מגולוון בטבילה 
באבץ חם, ברוחב 400 מ"מ ושתי תעלות כבלים חסינות אש מחורצות 

עשויות מפח מגולוון בטבילה באבץ חם, ברוחב 300 מ"מ, גובה צד 60 
מ"מ, ע"ד 1.5 מ"מ לפחות, התעלות מותקנות על תומך משותף בקומות. 

התעלה מותקנת לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. המחי ר
כולל חיזוקים ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור ,קשתות, הסתעפויות 

וזויות אוריגינליות, ברגי לחיזוק והתקנה וכל חומרי העזר הנדרשים.

7.8.99.0830

*******מכלולי הולכה למקטעי הכבילה הסופיים בין מכלול ההולכה 
הסמוך לגופי התאורה המצויים בתקרת המיסעות לאורך אולמות החניון 

על כלל מפלסיו התת"ק לבין גופי תאורה אלה*******
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,800.00 13.00 3,600.00 יח' Cable Clip חסין אש E90 (לכבלים חסיני אש) בקוטר עד 14 מ"מ עפ"י 

תוכניות ועפ"י המפרט הטכני המיוחד, עובי דופן 1.2mm לפחות להתקנה 
בצמוד לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג 0.5
Cable Clips מ'. כולל חיזוקי ברזל, ברגים, הסתעפויות, מחברים, תמיכות,

מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנ ת מכלול ההולכה 
הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0850

23,400.00 13.00 1,800.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

7.8.99.0860

9,888,418.009,888,418.009,888,418.009,888,418.00 מכלולי הולכהמכלולי הולכהמכלולי הולכהמכלולי הולכה 8.998.998.998.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

38,821,114.8038,821,114.8038,821,114.8038,821,114.80 מערכות חשמלמערכות חשמלמערכות חשמלמערכות חשמל 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני מיזוג אוויר 15 פרק:

חדרי חשמל מזרח 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,470.00 221.00 70.00 מ"ר עטיפה של תעלות במחיצת אש עמידה ב-250 מעלות למשך שעתיים ע"י 

לוחות פיירפלוס או שו"ע, ע"ג שלד פלדה כולל קונסטרוקציה נדרשת 
וצביעה בצבע עפ"י דרישות האדריכל. המחיר הינו למחיצה מותקנת לא 

למ"ר לוח פיירפלוס

7.15.1.0001

4,514.00 4,514.00 1.00 נקודה מפוח צירי לספיקה של עד CFM, 700 מוגן התפוצצות עמיד ב-250 מעלות 
למשך שעתיים כולל אל חוזר.

7.15.1.0010

5,310.00 5,310.00 1.00 יח' מפוח צנטרפטגלי לספיקה של CFM. 1400 עמיד ב-250 מ"צ לשעתיים, 
מוגן התפוצצות.

7.15.1.0020

247,800.00 123,900.00 קומפלט2.00 יחידת עבוי VRF משאבת חום, כדוגמאת מיצובישי מודל PUHY או שו"ע, 
הספק פעיל של BYU/hr, 423,000 כולל קיט חיבור מושלמת על כל 

אביזריה במפלס 799

7.15.1.0030

29,650.00 2,965.00 10.00 יח' מאייד קירי בהספק קירור נומינלי של 19,100BTU\hr כדוגמאת מיצובישי 
או שו"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

7.15.1.0040

18,852.00 3,142.00 6.00 יח' מאייד קירי בהספק קירור נומינלי של 27,100BTU\hr כדוגמאת מיצובישי 
או שו"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

7.15.1.0050

28,320.00 3,540.00 8.00 יח' מאייד מיני מרכזי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr 38,200 כדוגמאת 
מודל מיצובישי או ש"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

7.15.1.0060

9,292.00 4,646.00 2.00 יח' מאייד מיני מרכזי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr 76,400 כדוגמאת 
מודל מיצובישי או ש"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

7.15.1.0070

7,080.00 3,540.00 קומפלט2.00 מאייד מיני מרכזי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr 19,100 כדוגמאת 
מודל מיצובישי או ש"ע, מודל ,50VHM כולל טרמוסטט וחיבור לכח 

ופיקוד

7.15.1.0080
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55,250.00 221.00 250.00 מ"א צנרת גז ל-VRF מיחידת העיבוי ליחידות הקצה כולל אביזרי צנרת, 

מפצלים, בידוד, מילוי קרר, שמן וכל מה שנדרש על פי הוראות יצרן 
להפעלה מלאה של ציוד מ"א.

7.15.1.0100

9,520.00 119.00 80.00 מ"ר תעלות פח מגולוון להוצאת עשן בעובי פח 1.25 מ"מ. 7.15.1.0130

2,832.00 177.00 16.00 יח' תריסי שחרור אוויר בשטח קטן מ-0.25 מ"ר 7.15.1.0140

24,784.00 3,098.00 8.00 יח' מדף עשן ממונע ,SD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הקטן מ-0.25 מ"ר, 
כולל מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט כולל 2 מספקי גבול, יכולת בקרה, 

נתיך תרמואלקטרי חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף עשן.

7.15.1.0180

23,368.00 2,921.00 8.00 יח' מדף אש ממונע ,FD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הקטן מ-0.25 מ"ר, 
כולל מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט כולל 2 מספקי גבול, נתיך 

תרמואלקטרי חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף אש.

7.15.1.0190

8,632.00 664.00 13.00 יח' טרמוסטט מותקן על קיר, כולל חיווט לבקרת מבנה 7.15.1.0220

3,984.00 664.00 6.00 יח' גלאי מימן מותקן בתקרה, כולל חיווט לבקרת מבנה 7.15.1.0230

494,658.00494,658.00494,658.00494,658.00 חדרי חשמל מזרחחדרי חשמל מזרחחדרי חשמל מזרחחדרי חשמל מזרח 15.115.115.115.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חדרי חשמל מערב 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,260.00 221.00 60.00 מ"ר עטיפה של תעלות במחיצת אש עמידה ב-250 מעלות למשך שעתיים ע"י 

לוחות פיירפלוס או שו"ע, ע"ג שלד פלדה כולל קונסטרוקציה נדרשת 
וצביעה בצבע עפ"י דרישות האדריכל. המחיר הינו למחיצה מותקנת לא 

למ"ר לוח פיירפלוס

7.15.2.0001

4,868.00 4,868.00 1.00 יח' מפוח צירי לאורור חדרי חשמל FAN לספיקה של CFM. 2700 עמיד ב-250 
מ"צ לשעתיים, מוגן התפוצצות.

7.15.2.0020

80,535.00 80,535.00 קומפלט1.00  PUHY משאבת חום, כדוגמאת מיצובישי או ש"ע, כגון VRF יחידת עבוי
הספק פעיל של BTU/hr, 344,000 כולל קיט חיבור מושלמת על כל 

אביזריה במפלס 799

7.15.2.0030

32,745.00 32,745.00 קומפלט1.00  PUHY משאבת חום, כדוגמאת מיצובישי או ש"ע, מודל VRF יחידת עבוי
הספק פעיל של BYU/hr, 136,500 כולל קיט חיבור מושלמת על כל 

אביזריה במפלס 799

7.15.2.0035

7,080.00 1,770.00 4.00 יח' מאייד עילי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr 7,500 כדוגמאת מודל 
מיצובישי או ש"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

7.15.2.0036

2,213.00 2,213.00 1.00 יח' מאייד עילי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr 9,100 כדוגמאת מודל 
מיצובישי או ש"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

7.15.2.0037

5,930.00 2,965.00 2.00 יח' מאייד עילי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr 19,100 כדוגמאת מודל 
מיצובישי או ש"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

7.15.2.0040
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,142.00 3,142.00 1.00 יח' מאייד עילי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr 27,000 כדוגמאת מודל 

מיצובישי או ש"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד
7.15.2.0042

13,984.00 3,496.00 4.00 יח' מאייד עילי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr 38,000 כדוגמאת מודל 
מיצובישי או ש"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

7.15.2.0044

7,080.00 3,540.00 2.00 יח' מאייד מיני מרכזי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr 19,100 כדוגמאת 
מודל מיצובישי או ש"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

7.15.2.0046

7,612.00 3,806.00 2.00 יח' מאייד מיני מרכזי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr 47,800 כדוגמאת 
מודל מיצובישי או ש"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

7.15.2.0050

16,816.00 4,204.00 4.00 יח' מאייד מיני מרכזי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr 54,400 כדוגמאת 
מודל מיצובישי או ש"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

7.15.2.0060

30,940.00 221.00 140.00 מ"א צנרת גז מיחידת העיבוי ליחידות הקצה כולל אביזרי צנרת, מפצלים, 
בידוד, מילוי קרר, שמן וכל מה שנדרש על פי הוראות יצרן להפעלה מלאה

של ציוד מ"א.

7.15.2.0090

2,400.00 80.00 30.00 מ"ר תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.8 מ"מ. 7.15.2.0100

16,660.00 119.00 140.00 מ"ר תעלות פח מגולוון להוצאת עשן בעובי פח 1.25 מ"מ. 7.15.2.0120

885.00 177.00 5.00 יח' תריסי שחרור אוויר בשטח קטן מ-0.25 מ"ר 7.15.2.0130

1,121.90 1,726.00 0.65 מ"ר תריס אוויר צח עם רשת נגד חרקים בשטח הגדול מ-0.25 מ"ר 7.15.2.0150

24,784.00 3,098.00 8.00 יח' מדף עשן/אש ממונע ,SD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הקטן מ-0.25 מ"ר 
כולל מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט כולל 2 מספקי גבול, יכולת בקרה, 

נתיך תרמואלקטרי חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף עשן.

7.15.2.0170

1,682.00 841.00 2.00 יח' רגש מימן, כולל חיווט לבקרה 7.15.2.0200

7,304.00 664.00 11.00 יח' טרמוסטט מותקן על קיר, כולל חיווט לבקרה 7.15.2.0215

281,041.90281,041.90281,041.90281,041.90 חדרי חשמל מערבחדרי חשמל מערבחדרי חשמל מערבחדרי חשמל מערב 15.215.215.215.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חניון 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
732,780.00 12,213.00 60.00 טון תכנון ואספקה של קונסטרוקציית פלדה להתקנת מפוחים, כולל מונורייל 

להרמת המפוחים, מדרגות, משטח דריכה, פתח ודלתות, מעקות, ביסוס 
ועיגון המפוחים כמתואר בתוכניות ובמפרט

7.15.3.0001

13,275.00 2,655.00 5.00 יח' מפוח צירי לספיקה של עד CFM, 500 כולל אל חוזר. 7.15.3.0005
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,132,800.00 283,200.00 קומפלט4.00 מפוחי אוורור VF-1-4-W הממוקמים בצד המערבי של החניון לספיקה של 

,80m3/sec כולל מנוע, גמישים, מתאמים, בולמי רעידות, ו-VSD להתקנה
בלוח.

7.15.3.0010

1,132,800.00 283,200.00 קומפלט4.00 מפוחי אוורור VF-1-4-E הממוקמים בצד המערבי של החניון לספיקה של 
,80m3/sec כולל מנוע, גמישים, מתאמים, בולמי רעידות, ו-VSD להתקנה

בלוח.

7.15.3.0020

212,400.00 26,550.00 8.00 יח' כונס התפשטות למפוח TVF המתוכנן ע"י ספק המפוחים, עמיד ב-250 
מעלות למשך שעתיים כולל קונסטרוקציית תמך.

7.15.3.0022

371,700.00 371,700.00 קומפלט1.00 מערכת מדידת CO ו-LPG כוללת 55 רגשים מכל סוג, כולל רכזת לאיסוף 
נתונים והעברתם בפורמט EXCLE לחברת הנהול, חיווט נדרש, מערכת 

בקרה והתממשקות לבקרת מבנה, כולל קבלת אישור הרשויות לתקינות 
המערכת, לרבות כיול והפעלה.

7.15.3.0030

349,160.00 1,505.00 232.00 מ"ק משתיקי קול דגם H באורך 2 מ'. 7.15.3.0050

876,480.00 1,328.00 660.00 מ"ק משתיקי קול דגם L באורך 3.5 מ'. 7.15.3.0055

378,480.00 1,328.00 285.00 מ"ק משתיקי קול דגם L באורך 3 מ'. 7.15.3.0056

1,703,800.00 4,868.00 350.00 מ"ר מדף עשן ממונע SD (לפירי היניקה), כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הגדול
מ-0.25 מ"ר.

7.15.3.0060

477,936.00 6,638.00 72.00 מ"ר מדף אש ממונע SD (למפוחי VF) ללא מנוע, בשטח כולל הגדול מ-0.25 
מ"ר, כולל קונסטרוקציית תמך.

7.15.3.0070

141,600.00 4,425.00 32.00 יח' מנוע AUMA או שו"ע, כולל 2 מספקי גבול, נתיך תרמואלקטרי, כולל 
 Nm, 4 חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף עשן. עם מומנט נומינלי של

למדפים מעל 0.25 מ"ר, כולל חיפוי המנוע בשמיכות תרמיות להגנה של 
250 מעלות לשעתיים.

7.15.3.0080

6,640.00 1,328.00 5.00 יח' מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט, כולל 2 מספקי גבול, נתיך תרמואלקטרי, 
כולל חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף עשן. עם מומנט נומינלי של 

Nm, 10 למדפים מעל 5.02 מ"ר.

7.15.3.0090

229,180.00 1,637.00 140.00 יח' מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט, כולל 2 מספקי גבול, נתיך תרמואלקטרי, 
כולל חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף עשן. עם מומנט נומינלי של 

Nm, 20 למדפים מעל 5.02 מ"ר.

7.15.3.0100

212,400.00 26,550.00 קומפלט8.00 לוח חשמל להזנת מפוח TVF ומדפי אש, כולל אינסטלציה חשמלית וחיווט
חשמלי חסין אש לכוח פיקוד ובקרה בלוחץ

7.15.3.0130

44,250.00 44,250.00 קומפלט1.00 אינסטלציה חשמלית, כולל חיווט חשמלי חסין אש לכוח פיקוד ובקרה 
ללוח PAC-W1 במערב וכל הרכיבים הקשורים אליו, מפוחים, מדפי אוויר 

ובקרה

7.15.3.0140

44,250.00 44,250.00 קומפלט1.00 אינסטלציה חשמלית, כולל חיווט חשמלי חסין אש לכוח פיקוד ובקרה 
ללוח PAC-E1 במזרח וכל הרכיבים הקשורים אליו, מפוחים, מדפי אוויר 

ובקרה.

7.15.3.0150
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,850.00 8,850.00 קומפלט1.00 הזמנת מכון התקנים וקבלת אישור לתקינות המערכות 7.15.3.0160

3,200.00 80.00 40.00 מ"ר תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.8 מ"מ. 7.15.3.0999

1,770.00 177.00 10.00 יח' תריסי שחרור אוויר בשטח קטן מ-0.25 מ"ר 7.15.3.1000

8,073,751.008,073,751.008,073,751.008,073,751.00 חניוןחניוןחניוןחניון 15.315.315.315.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מקלט אב"כ 15.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכות אוורור וסינון מאושרות בהתאם לדרישות ת"י  4570 חלק  4

456,660.00 22,833.00 20.00 יח' אוויר פילטר אב"כ HF1200E לספיקה של 1200 מק"ש כדוגמת תוצרת 
"תעשיות בית אל" או שו"ע.

7.15.4.0010

247,800.00 61,950.00 4.00 יח' מכלול 6,000 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "20 לחיבור בין 5 
מסנני 1,200 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק 

מתקן, לא כולל המסננים

7.15.4.0020

99,120.00 12,390.00 קומפלט8.00 מפוח אב"כ דגם "L 6000", כולל משתיק קול תואם 7.15.4.0030

106,200.00 8,850.00 קומפלט12.00 שסתום הדף עם מסנן קדם דגם ESVF 3603 כדוגמת תוצרת "תעשיות 
בית-אל" לספיקת אוויר של עד 5,000 מק"ש.

7.15.4.0040

30,975.00 4,425.00 7.00 יח' שסתום פרפר ידני מאושר פיקוד העורף בקוטר ",14 כולל תמסורת וקיט 
אוגנים להתקנה.

7.15.4.0050

2,036.00 2,036.00 1.00 יח' שסתום פרפר ידני מאושר פיקוד העורף בקוטר ",10 כולל תמסורת וקיט 
אוגנים להתקנה.

7.15.4.0052

1,505.00 1,505.00 1.00 יח' שסתום פרפר ידני מאושר פיקוד העורף בקוטר "8 כולל תמסורת וקיט 
אוגנים להתקנה.

7.15.4.0055

61,950.00 1,239.00 50.00 מ"א צנרת פלדה קוטר "20 7.15.4.0060

15,930.00 5,310.00 3.00 יח' שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A1803" או שו"ע. 7.15.4.0070

67,707.00 7,523.00 9.00 יח' שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A3603" או שו"ע. 7.15.4.0080

11,949.00 3,983.00 3.00 יח' שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A803" או שו"ע. 7.15.4.0090

21,248.00 1,328.00 קומפלט16.00 שסתום וויסות לחץ דגם "Z600" או שו"ע. 7.15.4.0100
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
150,450.00 75,225.00 קומפלט2.00 יחידת אוורור בעלת דופן כפולה ומדפי ממונעים בכניסה ויציאת אוויר 

לספיקה של 30,000 מק"ש הכולל מערכת סינון  שתי דרגות  ראשוני ושני.
7.15.4.0110

8,400.00 84.00 100.00 מ"ר תעלות פח מגולוון העובי של 1 מ"מ עם אוגנים 7.15.4.0120

8,000.00 80.00 100.00 מ"ר תעלות פח מגולוון העובי של 0.8 מ"מ 7.15.4.0130

1,500.00 75.00 20.00 מ"א גמיש בקוטר "14 מאושר תקן 1001 7.15.4.0131

4,426.00 2,213.00 קומפלט2.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AWL לספיקה של 450cfm אביזרי 
פיקוד ובקרה לוח חשמל, גחח, לוחית הפעלה מרחוק דיגיטלית מותקנת 
תחת הטיח, חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות למערכת בקרת מבנה, 

(שסתום בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד).

7.15.4.0132

2,390.00 2,390.00 קומפלט1.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AWL לספיקה של 600cfm אביזרי 
פיקוד ובקרה לוח חשמל,  לוחית הפעלה מרחוק דיגיטלית מותקנת תחת 
הטיח, חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות למערכת בקרת מבנה, (שסתום

בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד)

7.15.4.0133

5,134.00 2,567.00 קומפלט2.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AWL לספיקה של 600cfm אביזרי 
פיקוד ובקרה לוח חשמל, גח"ח, לוחית הפעלה מרחוק דיגיטלית מותקנת 
תחת הטיח, חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות למערכת בקרת מבנה, 

(שסתום בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד)

7.15.4.0134

3,098.00 3,098.00 קומפלט1.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AWL לספיקה של 800cfm אביזרי 
פיקוד ובקרה לוח חשמל, גח"ח, לוחית הפעלה מרחוק דיגיטלית מותקנת 
תחת הטיח, חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות למערכת בקרת מבנה, 

(שסתום בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד)

7.15.4.0135

5,664.00 5,664.00 קומפלט1.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AWV לספיקה של 3000cfm אביזרי 
פיקוד ובקרה לוח חשמל, טרמוסטט חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות 

למערכת בקרת מבנה, (שסתום בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד)

7.15.4.0136

14,868.00 2,478.00 קומפלט6.00 אלמנט חיבור, תעלה עגולה קוטר 500 מ"מ, כולל מכסה וחבק חבית 7.15.4.0140

21,070.00 1,505.00 14.00 מ"ק M משתיק קול מסוג 7.15.4.0150

7,968.00 1,328.00 6.00 מ"ר תריסי שחרור אוויר בשטח הגדול מ-0.25 מ"ר 7.15.4.0160

2,125.00 425.00 5.00 יח' מפזר אוויר ''15*''15 עם ווסת כמות 7.15.4.0162

2,480.00 496.00 5.00 יח' תריסי אוויר חוזר עם מסנן נפתחים על ציר בשטח קטן מ-0.36 מ"ר 7.15.4.0165

36,514.50 2,213.00 16.50 מ"ר מדפי ויסות אוויר כפות מנוגדות בשטח הגדול מ-0.25 מ"ר 7.15.4.0170

1,328.00 664.00 2.00 יח' מדפי ויסות אוויר כפות מנוגדות בשטח קטן מ-0.25 מ"ר 7.15.4.0175
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,452.00 212.00 21.00 יח' תריסי שחרור אוויר בשטח קטן מ-0.25 מ"ר, כולל וסת כמות 7.15.4.0180

11,506.00 5,753.00 קומפלט2.00 מפוח אוורור  צירי לספיקה של cfm, 1000 מותקן בתא אקוסטי, כולל 
חיווטים ופנל הפעלה

7.15.4.0190

5,487.00 5,487.00 קומפלט1.00 מפוח אוורור  צירי לספיקה של cfm, 300 מותקן בתא אקוסטי, כולל 
חיווטים ופנל הפעלה

7.15.4.0200

13,500.00 27.00 500.00 מ"א כבל פלדת אל חלד 6 מ"מ תמוך כל 2 מטר מותקן לאורך החניון 7.15.4.0210

3,186.00 531.00 6.00 יח' קשת מגולוונת בקוטר 700 מ"מ, כולל אלמנט תליה 7.15.4.0220

442,500.00 885.00 500.00 מ"א תעלות בד לפיזור אוויר בקוטר 70 ס"מ, כאשר השרוולים עומדים בבדיקות
 NFPA 1 על פי דרישות למגבלות בערה ופיזור עשן. UL :התקנים הבאים

.90A/1993 .2 דרגה DINB1 ,B. 2 .3 מכון התקנים הישראלי - ת"י 755

7.15.4.0230

5,844.00 974.00 6.00 יח' אביזר לתעלת בד לפיזור אוויר בקוטר 70 ס"מ, כאשר השרוולים עומדים 
בבדיקות התקנים הבאים: UL .1 על פי דרישות למגבלות בערה ופיזור 

עשן .NFPA 90A/1993 .2 דרגה .B1 ,B2 DIN .3 מכון התקנים הישראלי - 
ת"י 755

7.15.4.0240

7,080.00 885.00 8.00 יח' מד לחץ הפרשי דגם "MAGNEHELIC" תחום מדידה 0-25 מ"מ, כולל מחזק
לקיר, מותקן בתוך קופסת נירוסטה על הקיר.

7.15.4.0320

6,195.00 6,195.00 1.00 יח' לוח הפעלה למערכות אוורור במקלט 7.15.4.0330

35,400.00 35,400.00 קומפלט1.00 לוח חשמל למערכת אוורור המקלט כולל חיווטים בלוח 7.15.4.0340

26,550.00 26,550.00 קומפלט1.00 בקר למערכת אוורור המקלט כולל חיווטים בלוח כולל התחברות למערכת
בקרת מבנה

7.15.4.0342

26,550.00 26,550.00 קומפלט1.00 חיווט לכח ובקרה מלוח החשמל בחדר מכונות מקלט למערכות המשורתות
על ידו, כולל הרצה והפעלה.

7.15.4.0345

4,425.00 4,425.00 קומפלט1.00 בדיקת התקנה למכלול ציוד ומערכות ע"י מעבדה מאושרת/ מת"י 7.15.4.0349

22,200.00 111.00 200.00 מ"א צנרת מים שחורה ללא תפר למים קרים/חמים סקדיול 40 בקוטר "3 7.15.4.0350

3,160.00 79.00 40.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "2 7.15.4.0360

6,600.00 66.00 100.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1/2 1 7.15.4.0370

1,240.00 62.00 20.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר ''1/4 1 7.15.4.0380

580.00 58.00 10.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1 7.15.4.0390
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,600.00 56.00 100.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "3/4 7.15.4.0400

1,328.00 664.00 2.00 יח' טרמוסטט מותקן על קיר, כולל חיווט לבקרה 7.15.4.0461

2,544.00 106.00 24.00 יח' אביזרי צנרת קשתות היסתעפויות T מוכנות, סקדיול 40 לקוטר "3 7.15.4.0500

1,204.00 602.00 2.00 יח' שסתום מטיפוס "פרפר" עם תמסורת חלזונית לצנרת מים קרים/חמים 
לרבות אוגנים בקוטר "3

7.15.4.0520

566.00 283.00 2.00 יח' שסתום כדורי עם חיבורי הברגה בקוטר "2 7.15.4.0530

848.00 212.00 4.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "1½ 7.15.4.0540

266.00 133.00 2.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "1¼ 7.15.4.0555

1,869.00 89.00 21.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "3/4 7.15.4.0560

2,334.00 389.00 6.00 יח' שסתום בקרה לא תלוי לחץ, ליחידות AW לספיקה של עד GPM 5.7 פתוח 
סגור, כולל חיווי כדוגמת תוצרת "בלימו" או שו"ע.

7.15.4.0570

1,416.00 1,416.00 1.00 יח'  GPM 28.5 לספיקה של עד AW שסתום בקרה לא תלוי לחץ, ליחידות
פרופציונלי, כולל חיווי כדוגמת תוצרת "בלימו" או שו"ע.

7.15.4.0576

3,400.00 85.00 40.00 מ"א בידוד צנרת בקוטר "3 ע"י תחבושות "דואל טמפ" עטוף פח מגולון 0.6 
מ"מ.

7.15.4.1003

1,840.00 46.00 40.00 מ"א בידוד צנרת בקוטר "2 ע"י שרוולי וידופלקס בעובי 3/4 לרבות עטיפה 
בתחבושות טבולות סילפס בחפיפה של %50

7.15.4.1010

3,700.00 37.00 100.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1½ 7.15.4.1020

700.00 35.00 20.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1¼ 7.15.4.1025

330.00 33.00 10.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1 7.15.4.1030

3,300.00 33.00 100.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "3/4 7.15.4.1040

212.00 106.00 2.00 יח' בידוד אביזרי צנרת בקוטר "3 כגון ברזים, מסננים, גמישים וכו' ע"י דואל 
טמפ' עטופות תחבושות סילפס.

7.15.4.1060

2,056,407.502,056,407.502,056,407.502,056,407.50 מקלט אב"כמקלט אב"כמקלט אב"כמקלט אב"כ 15.415.415.415.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

10,905,858.4010,905,858.4010,905,858.4010,905,858.40 מתקני מיזוג אווירמתקני מיזוג אווירמתקני מיזוג אווירמתקני מיזוג אוויר 15151515 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שילוט 29 פרק:
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כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

שילוט 29.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
109,330.00 1,885.00 58.00 יח' דגם N - שלט מס' קומה ע"ג קיר מול המעלית 7.29.1.0010

17,444.00 89.00 196.00 יח' דגם NS - שלט מס' קומה על צד משקוף מעלית 7.29.1.0020

2,581.00 89.00 29.00 יח' דגם O - מחסן (מפלסים ,-3 -5) 7.29.1.0030

2,900.00 100.00 29.00 יח' דגם R - חדרי משרדים וחדר כללי 7.29.1.0040

21,645.00 1,443.00 15.00 יח' דגם T - שירותים כללי 7.29.1.0050

1,443.00 1,443.00 1.00 יח' דגם TM - שירותי גברים (מפלס -5) 7.29.1.0070

1,443.00 1,443.00 1.00 יח' דגם TW - שירותי נשים (מפלס -5) 7.29.1.0080

14,430.00 1,443.00 10.00 יח' דגם TC - שירותי נכים 7.29.1.0090

7,215.00 1,443.00 5.00 יח' דגם TMC - שירותי גברים ונכים 7.29.1.0100

7,215.00 1,443.00 5.00 יח' דגם TWC - שירותי נשים ונכים 7.29.1.0110

443.00 443.00 1.00 יח' דגם TX - מקלחות (מפלס -5) 7.29.1.0120

886.00 443.00 2.00 יח' דגם TT - חדר טיפולים (מפלס -5) 7.29.1.0140

חירום

890.00 89.00 10.00 יח' דגם EML - שלט חרום מילוט צא שמאל 7.29.1.0150

3,204.00 89.00 36.00 יח' דגם EMR - שלט חרום מילוט צא ימינה 7.29.1.0160

4,984.00 89.00 56.00 יח' דגם QN - שלט חרום- בשעת שריפה השתמש במדרגות 7.29.1.0200

7,832.00 89.00 88.00 יח' דגם S - שלט חרום- ע"ג דלת אש, החזק סגורה 7.29.1.0210

58,800.00 1,200.00 49.00 יח' דגם SN - שלט מס' קומה בחדר מדרגות, כולל צביעת קיר 7.29.1.0220
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כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,335.00 89.00 15.00 יח' דגם EW - אינסטלציה 7.29.1.0230

7,298.00 89.00 82.00 יח' דגם EE - חשמל 7.29.1.0240

6,764.00 89.00 76.00 יח' דגם EC - תקשורת 7.29.1.0250

12,015.00 89.00 135.00 יח' דגם EF - אש 7.29.1.0260

צביעת חניון

474,320.00 70.00 6,776.00 מ"א דגם SW - צביעת רקע + פס 7.29.1.0270

486,396.00 354.00 1,374.00 יח' דגם SWL - צביעת מס' אזור חניה ומס' חניה 7.29.1.0280

49,560.00 1,770.00 28.00 יח' דגם SWP - צביעת הכוונה למעבר מפלס 7.29.1.0290

150,450.00 1,770.00 85.00 יח' דגם SWN - צביעת ע"ג קיר - מס' קומה 7.29.1.0300

76,995.00 2,655.00 29.00 יח' דגם SWE - צביעת ע"ג קיר - יציאה 7.29.1.0310

9,296.00 1,328.00 7.00 יח' דגם SWC - צביעת ע"ג קיר - חניות נכים (מפלס -1) 7.29.1.0320

5,487.00 177.00 31.00 יח' דגם SWH - צביעת חניות נכים + סמל (מפלס -1) 7.29.1.0330

77,888.00 4,868.00 16.00 יח' דגם SYD - מואר ומפוקד כללי כולל יח' מפוקדת PN וחץ מתחלף 
ימין/שמאל (מפלסים ,-2 ,-3 ,-4 -5)

7.29.1.0340

24,340.00 4,868.00 5.00 יח' דגם SYF - מואר ומפוקד כללי כולל יח' מפוקדת PN וחץ מתחלף 
ימין/שמאל

7.29.1.0350

4,425.00 885.00 5.00 יח' A שלט מואר בכניסה ללובי - SET דגם 7.29.1.0360

53,100.00 1,770.00 30.00 יח' דגם SEE - עיצוב קיר כניסה ללובי מואר 7.29.1.0370

194,700.00 4,425.00 44.00 יח' דגם SYY - כללי הכוונה ליציאות וכניסות לובאים (מפלסים ,-2 ,-3 ,-4 -5) 7.29.1.0380

17,700.00 4,425.00 4.00 יח' דגם SYK - כללי הכוונה ליציאות וכניסות לובאים (מפלסים ,-2 ,-3 ,-4 -5) 7.29.1.0390

53,100.00 1,770.00 30.00 יח' דגם SCB - שלט מואר פנימי בלובי הכוונה לאזורים 7.29.1.0400
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
136,290.00 1,770.00 77.00 יח' דגם SYS - שלט הכוונה להולכי רגל אל הלובאים או לאזורים דו צדדי 7.29.1.0410

42,480.00 3,540.00 12.00 יח' דגם SYZ - שלט על עמוד מואר, הזנה ברצפה (מפלסים ,-2 ,-3 ,-4 -5) 7.29.1.0420

17,700.00 4,425.00 4.00 יח' דגם SYP - שלט על עמוד מואר ומפוקד. הזנה ברצפה (מפלסים ,-2 ,-3 ,-4 
(5-

7.29.1.0430

2,655.00 2,655.00 1.00 יח' דגם SXX - הדגשת יציאה לשד' הנשיא ה 6 מואר (מפלס -2) 7.29.1.0440

4,425.00 4,425.00 1.00 יח' דגם BHT - מגביל גובה (מפלס -2) 7.29.1.0450

8,850.00 4,425.00 2.00 יח' דגם SYB - תמרור LCS מפוקד על עמוד (נתן) (מפלס -1) 7.29.1.0460

30,975.00 4,425.00 7.00 יח' דגם SYC - מואר תלוי לחניה, לובי, נכים. הכוונה ליציאות צד ב' אין 
כניסה (מפלס -1)

7.29.1.0470

7,966.00 3,983.00 2.00 יח' דגם SYX - שלט על קיר הדגשת יציאות (מפלס -1) 7.29.1.0480

1,062.00 1,062.00 1.00 יח' דגם SYG - הכוונה ליציאה מחניית נכים (מפלס -1) 7.29.1.0490

28,765.00 5,753.00 5.00 יח' דגם SMT - מחירון ותקנון (מפלסים ,-1 -2) 7.29.1.0500

2,249,022.002,249,022.002,249,022.002,249,022.00 שילוטשילוטשילוטשילוט 29.129.129.129.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,249,022.002,249,022.002,249,022.002,249,022.00 שילוטשילוטשילוטשילוט 29292929 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות גילוי וכיבוי עשן ואש 34 פרק:

מערכת גילוי אש משולבת כריזת חרום 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות כלליות

כל הסעיפים בכתב הכמויות שלהלן כוללים גם אספקה ,הובלה, טעינה 
ופריקה, התקנה, הנחה ,השחלה ,חיבור והתקנה מושלמת של כל 

האביזרים אלא אם צוין אחרת במפורש לרבות כל הבדיקות והניסיים ואת 
כל הנדרש לסיום העבודה ומסירתה למזמין כנדרש במפרט הטכני גם אם 

לא באו לביטוי בכתב הכמיות.

כל הציוד בחניון יהיה מוגן מים בדרגת הגנה IP65 לפחות.

מערכת גילוי אש ועשן ממוענת אנלוגית 
*************************************
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
47,790.00 15,930.00 3.00 יח' מרכזית גילוי אש תוצרת נוטפייר מסוג  NFS או ש"ע המיועדת ל- 1000 

כתובות לפחות, כולל ספק כוח ומצברים ולוח תצוגה עם 80 תווים 
בעברית

7.34.1.0050

15,930.00 3,186.00 5.00 יח' לוח משנה אלפא נומרי עברית מותאם לחיבור ברשת הכולל 640 תווים 
לפחות או ש"ע

7.34.1.0060

5,975.00 1,195.00 5.00 יח' מתאם חיבור לרשת גילוי אש NFN - מתאים לחיבור סיב אופטי 7.34.1.0070

1,595.00 319.00 5.00 יח' קופסא אחורית, כולל דלת שקופה להשקעת לוח המישנה לרבות חציבה 7.34.1.0080

33,480.00 279.00 120.00 יח' מודול כניסה אלקטרוני בעל יחידת כתובת המסוגל לקבל כניסת מגע יבש 
מתוצרת נוטפיר דגם  FMM או ש"ע

7.34.1.0090

25,110.00 279.00 90.00 יח' מודול יציאה אלקטרוני כתובתי לבקרה והפעלה מתוצרת נוטפיר דגם 
FCM או ש"ע

7.34.1.0100

27,900.00 279.00 100.00 יח' גלאי עשן אנלוגי ממוען אופטי מתוצרת נוטפייר מדגם FSP-851 או ש"ע 7.34.1.0110

5,580.00 279.00 20.00 יח' גלאי קצב עלית טמפ' אנלוגי ממוען מתוצרת חברת נוטפייר  מדגם 
FST-751 או ש"ע

7.34.1.0130

27,900.00 279.00 100.00 יח' גלאי עשן אנלוגי ממוען אופטי להתקנה בלוחות חשמל מתוצרת נוטפייר 
מדגם FSP-851 או ש"ע

7.34.1.0140

15,932.00 3,983.00 4.00 יח' מערכת גלאי יניקה בעלת ערוץ אחד הכוללת גלאי לייזר אנלוגי ממוען 
מסוג LASD-1  או ש"ע

7.34.1.0150

7,168.00 3,584.00 2.00 יח' גלאי עשן מוגן התפוצצות לחדרי מצברים מסוג ,Intrinsically Safe כולל 
חוצץ ויחידת כתובת מסוג EIS-2151 או שו"ע

7.34.1.0160

8,000.00 40.00 200.00 מ"א צנרת יניקה עד 25 מ"מ מסוג ,CPVC כולל קידוח חורים מתאים עפ"י 
תוכנת הרצה עבור מערכת היניקה

7.34.1.0170

6,975.00 279.00 25.00 יח'  2A מודול יציאת ממסר אלקטרוני כתובתי להפעלה ע"י מגע יבש עד
מתוצרת נוטפיר דגם FRM או ש"ע

7.34.1.0180

33,600.00 28.00 1,200.00 מ"א PROTECTOWIRE גלאי חום מדגם חוט להתקנה בתעלות כבלים מתוצרת
 או שו"ע מאושר ,UL כולל את כל האביזרים הדרושים, לרבות יחידות 

IP65 כתובת לכל אזור באורך עד 50 מטר בתוך קופסה מוגנת

7.34.1.0190

25,060.00 358.00 70.00 יח' צופר התראה אור קולי מוגן מים כולל יחידת כתובת תוצרת 
SPECTRALERT דגם P2475  או ש"ע בזמן השתקת צופר- על הנצנץ 

להמשיך להבהב!!

7.34.1.0200

7,970.00 797.00 10.00 יח' יחידות כתובת להפעלה וניתוק מפוח באופן ידני כולל אינדיקציות על 
מצב המפוח (פעיל, מנותק, תקלה) קומפלט לכל מפוח - חיבור הפיקוד 

חשמלי יבוצע ע"י אחרים

7.34.1.0210

8,800.00 88.00 100.00 יח' מנורת סימון  מדגם  TE- 802A מאושרת תקן ישראלי או ש"ע 7.34.1.0220
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,090.00 303.00 30.00 יח' לחצן שבירה כולל יחידת כתובת  תוצרת נוטפיר מדגם M- 500KAC  או 

ש"ע - מוגן מים
7.34.1.0230

31,860.00 3,186.00 10.00 יח'  N.C - N.O) גלאי מימן לחדר מצברים הגלאי יהיה בעל 3 מוצאים לפחות
כ"א)   - מוצא אחד ב- 10% והשני ב- 20% מ- LEL , מוצא שלישי לתקלה

7.34.1.0240

398.00 398.00 1.00 יח' DL-125 חייגן אוטומטי מאושר ע"י יצרן המערכת ומשרד התקשורת דגם 7.34.1.0250

17,920.00 3,584.00 5.00 יח' ספק כוח ,6A כולל מצברים לגיבוי כללי למשך 48 שעות לפחות 7.34.1.0260

956.00 478.00 2.00 יח'   TI יחידת הגנה נגד מתחי יתר וברקים במעגלים מבודדים מוגנים כדוגמת
או ש"ע לכל עניבה ברכזת

7.34.1.0270

14,894.00 677.00 22.00 יח' מחזיק דלת אלקטרו מגנטי בעל כוח החזקה 800 ניוטון, לרבות ספק כוח 
ויחידות מודול כניסה לרכזת גילוי אש ולחצני שבירה כתובתיים כדוגמת 

נוטפיר או ש"ע

7.34.1.0280

4,062.00 677.00 6.00 יח' יחידת בידוד על קו הגלאים להמשך פעולת הלופ במקרה של קצר בקו 
מדגם ISO-X או שו"ע

7.34.1.0290

עמדת שליטה גראפית ממוחשבת 
***********************************

151,336.00 75,668.00 קומפלט2.00 עמדת תצוגה ושליטה גראפית MMI (כולל שליטה על כריזת החרום 
 WINDOWS-2000 מרחוק) כולל  מחשב ומסך "19 עם מערכת הפעלה

לפחות הכוללת את כל המרכיבים הדרושים להפעלת התוכנה הגראפית 
מאושרת UL ומהווה חלק אינטגראלי מרשת גילוי האש - כולל תמיכה 

בעברית, לרבות מסך 32'' עבור מפה סינופטית

7.34.1.0310

1,200.00 80.00 15.00 יח' הכנת מסכים גראפיים להצגת האביזרים השונים במערכת השליטה 
הגראפית MMI כולל שירטוטי CAD של הקומה או חלק ממנה (ל-100 

אביזרים לפחות)

7.34.1.0320

3,983.00 3,983.00 1.00 יח' מתאם חיבור לרשת גילוי האש עבור מערכת MMI - מתאים לחיבור כבל 
תקשורת נחושת או סיב אופטי

7.34.1.0330

540,464.00540,464.00540,464.00540,464.00 מערכת גילוי אש משולבת כריזת חרוםמערכת גילוי אש משולבת כריזת חרוםמערכת גילוי אש משולבת כריזת חרוםמערכת גילוי אש משולבת כריזת חרום 34.134.134.134.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

FM-200 מערכת כיבוי בגז 34.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
****************************** 200-FM מערכות כיבוי בגז

כל המערכות יכללו מיכלים שסתומי פריקה מהירה הפעלה חשמלית 
(סולונויד) הפעלה ידנית, מד לחץ ומפסק לחץ לביקורת, נחירי פיזור עד 

 UL 1 חובק ומחבר יציאה תואם. כל הציודים הנדרשים להיות מאושרים,"
ו- FM ובעלי אישור תאימות לרכזת הגילוי.

מערכת כיבוי ללוחות חשמל *******************************



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019179

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,928.00 3,584.00 17.00 יח' כנ"ל אך במשקל של עד 3KG  ללוחות חשמל לנחיר אחד 7.34.2.0040

45,402.00 7,567.00 6.00 יח' כנ"ל אך במשקל של עד 12KG לארבעה נחירי פיזור 7.34.2.0060

29,750.00 119.00 250.00 מ"א צנרת נחושת  Type-L  בקוטר עד "1 כולל כל האביזרים הדרושים 7.34.2.0070

מערכות כיבוי בהצפה לחדרים *****************************

91,994.00 13,142.00 7.00 יח' מערכת כיבוי בגז FM-200 בהתאם למפרט, כולל את כל האביזרים 
הדרושים, אך לחדרי תקשורת ובקרה במשקל עד 35 ק"ג.

7.34.2.0090

52,171.00 52,171.00 1.00 יח' מערכת כיבוי בגז FM-200 בהתאם למפרט, כולל את כל האביזרים 
הדרושים, אך לחדרי תקשורת ובקרה במשקל עד 140 ק"ג.

7.34.2.0110

133,812.00 33,453.00 4.00 יח' מערכת כיבוי בגז FM-200 בהתאם למפרט, כולל את כל האביזרים 
הדרושים, אך לחדרי תקשורת ובקרה במשקל עד 90 ק"ג.

7.34.2.0120

10,740.00 358.00 30.00 יח' יחידת הפעלה מכותבת ומבוקרת מהרכזת מאושרת תקן UL כ- 
RELEASING DEVICE

7.34.2.0130

10,740.00 358.00 30.00 יח' UL מכותבת מאושרת תקן ABORT  יחידת ביטול כיבוי 7.34.2.0140

11,500.00 115.00 100.00 יח' נחירי פיזור עד "2 מתוכנתים מתואמים- הרצת מחשב 7.34.2.0150

10,500.00 175.00 60.00 יח' מנורת פינוי מהבהבת לכיבוי הופעל כולל שילוט ויחידת כתובת 7.34.2.0160

1,912.00 239.00 8.00 יח' צופר התראה אור קולי כולל יחידת כתובת תוצרת SPECTRALERT דגם 
P2475  או ש"ע בזמן השתקת צופר- על הנצנץ להמשיך להבהב!!

7.34.2.0170

29,750.00 119.00 250.00 מ"א צנרת סקדיואל 40  בקוטר עד ",2 כולל כל האביזרים הדרושים 7.34.2.0180

35,844.00 11,948.00 קומפלט3.00 מערכת כיבוי לחדר גנרטור באבקה יבשה במשקל עד 15 ק"ג  מסוג 
IND-45 תוצרת KIDDE ארה"ב כולל את כל האביזרים הנלווים, כולל 

UL-17 יחידת כתובת  מאושרת תקן

7.34.2.0190

19,116.00 9,558.00 קומפלט2.00 כנ"ל אך עבור חדרי שנאים אך במשקל עד 10 ק"ג מסוג IND-21 תוצרת 
KIDDE ארה"ב או שו"ע

7.34.2.0200

23,880.00 398.00 60.00 יח' מנורת כיבוי הופעל תקנית, כולל שילוט ויחידת כתובת 7.34.2.0210

3,585.00 1,195.00 3.00 יח' גלאי להבה UV לחדרי גנראטור להתקנה פנימית דגם HF-24 או שווה ערך
כולל יחידת כתובת

7.34.2.0220

571,624.00571,624.00571,624.00571,624.00 FM-200 מערכת כיבוי בגזFM-200 מערכת כיבוי בגזFM-200 מערכת כיבוי בגזFM-200 מערכת כיבוי בגז 34.234.234.234.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כריזת חרום 34.3 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019180

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כריזת חרום ********************************

14,338.00 7,169.00 2.00 יח' עמדת כריזה ראשית בחדר בקרה הכוללת תמיכה בטלפון כבאים משולבת 
NOTIFIER תוצרת DVC במרכז הבקרה הכוללת מחולל הודעות דיגיטאלי

ארה"ב או שווה ערך להעברת 10 הודעות אוטומטיות לפחות כולל 
מיקרופון פנימי - מאושר 9UL ומת"י

7.34.3.0020

66,912.00 2,788.00 24.00 יח' מגבר הספק דיגיטאלי DAA תוצרת NOTIFIER ארה"ב או שווה ערך  בעל 
הספק של  70VRMS/ 50W לפחות מותאם להתקנה בתוך מארז (המארז 

כלול במחיר המגבר)

7.34.3.0030

28,680.00 1,195.00 24.00 יח' מתאם רשת למגבר 7.34.3.0040

9,560.00 1,195.00 קומפלט8.00 יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה - ל-12 אזורים לפחות, כולל 
מיקרופון מקומי מותאמת להתקנה בלוח בקרה או במסד ציוד.

7.34.3.0050

2,390.00 2,390.00 קומפלט1.00 כנ"ל אך יחידת שליטה מרוחקת 7.34.3.0060

71,700.00 478.00 150.00 יח'  15W מוגן מים מותקן על הטיח בהספק עד Outdoor  רמקול שופר חיצוני
ועוצמה של ,105dB כולל קופסא אחורית מתאימה

7.34.3.0070

12,750.00 255.00 50.00 יח' כנ"ל אך רמקול פנימי 7.34.3.0080

10,740.00 358.00 30.00 יח' נצנץ להתקנה חיצונית בעוצמה של 175cd לפחות 7.34.3.0090

7,966.00 3,983.00 2.00 יח' ספק כוח עד ,10W כולל מעברים לגיבוי מגברי ההספק למשך 48 שעות 
לפחות ב-Standby + 30 דקות בזמן הפעלה.

7.34.3.0100

3,108.00 518.00 6.00 יח' יחידת סנכרון נצנצים דגם DSM או שווה ערך 7.34.3.0110

12,432.00 518.00 24.00 יח' יחידת כתובת להפעלת רמקולים עפ"י אזורי כריזה 7.34.3.0120

3,108.00 518.00 6.00 יח' כנ"ל אך עבור הפעלת נצנצים 7.34.3.0130

2,390.00 1,195.00 2.00 יח' יחידת מיקרופון מרוחקת עם  PTT כולל מארז עם דלת שקופה, כולל 
יחידת כתובת לזיהוי מיקום היחידה באתר

7.34.3.0140

97,350.00 97,350.00 קומפלט1.00 תוספת עבור מערכת כריזה לבקרה, הכוללת תחנת מחשוב ושליטה 
מרחוק, בעלת אפשרות התממשקות למערכת בקרת המבנה, כולל תוכנת 

שליטה להעברת הודעות קוליות, שמע רדיו וכד', באמצעות חיבור 
לאינטרנט, כולל אחריות ל-24 חודשים מיום מסירת המתקן, הכולל 

התממשקות מלאה עם מערכת כריזת החירום, כולל התקנה, הובלה, הרצה
וכל הדרוש ל הפעלה תקינה עפ"י האמור לעיל.

7.34.3.0150

343,424.00343,424.00343,424.00343,424.00 כריזת חרוםכריזת חרוםכריזת חרוםכריזת חרום 34.334.334.334.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טלפון כבאים 34.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
טלפון כבאים *******************************

15,530.00 1,553.00 10.00 יח' יחידת טלפון כבאים אינטגראלית כוללת מארז עם דלת ויחידת כתובת 
לזיהוי העמדה מסוג AFAWS תוצרת NOTIFIER או שו"ע

7.34.4.0020

5,180.00 518.00 10.00 יח' שקע טלפון מסוג FPJ כולל יח' כתובת לזיהוי מיקום השקע או ש"ע 7.34.4.0030

9,558.00 9,558.00 1.00 יח' יחידת שליטה ומיתוג לטלפון כבאים במרכזי השליטה - ל-24 נקודות 
טלפון דגם ACM-24AT תוצרת NOTIFIER ארה"ב  או שו"ע

7.34.4.0040

3,580.00 358.00 10.00 יח' יחידות סינון רעש על קווי הטלפון - מקורית של יצרן הציוד למניעת רעשי 
רקע

7.34.4.0050

1,592.00 398.00 4.00 יח' מגברי קו Repeater  להגברת האות בין יחידות הטלפון 7.34.4.0060

35,440.0035,440.0035,440.0035,440.00 טלפון כבאיםטלפון כבאיםטלפון כבאיםטלפון כבאים 34.434.434.434.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פנל כבאים 34.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פנל כבאים *********************************

59,739.00 19,913.00 3.00 יח' פנל כבאים מאושר  יכלול : לוח משנה למערכת אש, טלפון כבאים, 
מיקרופון, פיקוד לכריזת חרום והכל בהתאם למפרט הטכני

7.34.5.0020

119,476.00 59,738.00 2.00 יח' עמדת UUKL שליטה לפיקוד על מפוחי עשן כחלק אינטגראלי ממערכת 
 (ON, OFF ,MANUAL בעלי 3 מצבים) גילוי האש הכוללת עד 8 הפעלות
NFPA-502 מהדורה 9 ודרישות UL מאושרת Smoke Control Station מסוג

כדוגמת SCS-8 מתוצרת נוטיפייר או ש"ע מאושר

7.34.5.0030

812,430.00 23,895.00 34.00 יח' תוספת מחיר לסעיף הקודם (34.05.0030) עבור הרחבת הפנל לשליטה 
בעוד 8 הפעלות.

7.34.5.0040

107,529.00 35,843.00 3.00 יח' מפה סינופטית לתצוגת מצב מערכת פינוי עשן, כולל חיווים מגנרטורים 
NFPA110 ע"פ תקן

7.34.5.0050

4,779.00 1,593.00 3.00 יח' ארון פח או פלסטי מוגן מים הכולל דלת להתקנת כל הציוד בפנל הכבאים
יהיה עמיד אש

7.34.5.0060

2,391.00 797.00 קומפלט3.00 NFPA110 לפי LED פנל חיווי גנרטור עם נוריות 7.34.5.0090

1,434.00 478.00 קומפלט3.00 לוח פיקוד לחשמל וגנרטור לרבות מפסקי ניתוק: -STOP חשמל בלתי 
 STOP \גנרטור להפעלה עם מפתח STOP- \ (בקופסא לשבירה) חיוני

-UPS להפעלה עם מפתח

7.34.5.0100

1,107,778.001,107,778.001,107,778.001,107,778.00 פנל כבאיםפנל כבאיםפנל כבאיםפנל כבאים 34.534.534.534.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חווט ותעוד 34.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פרק - חווט ותעוד **************************

24,000.00 4.00 6,000.00 מ"א חווט רמקולים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של  16AWG לפחות 
ובהתאם לדרישות היצרן ובעלי מעטה מותאם לדרישות הכלליות לפרויקט

זה.

7.34.6.0020

5,000.00 5.00 1,000.00 מ"א כבל לחווט בין יחידות המגברים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של 
14AWG לפחות בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה מתאים לדרישות 

הכלליות בפרויקט זה.

7.34.6.0030

2,500.00 5.00 500.00 מ"א חווט עמדת מיקרופון בעזרת כבל מתח ופיקוד בעל מספר גידים כנדרש 
ע"י היצרן, כולל בידוד כפול

7.34.6.0040

84,000.00 6.00 14,000.00 מ"א  18AWG כבל לחווט בין יחידות כתובת בזוג חוטים מוצלב בחתך של
לפחות בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה מתאים לדרישות הכלליות 

בפרויקט זה.

7.34.6.0050

5,000.00 5.00 1,000.00 מ"א כבל לחווט בין יחידות טלפון חרום בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של 
14AWG לפחות בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה מתאים לדרישות 

הכלליות בפרויקט זה.

7.34.6.0060

40,000.00 8.00 5,000.00 מ"א כבל לחווט בין יחידות טלפון כבאים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של
14AWG לפחות, חסין אש ל-90 דקות, בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה

מתאים לדרישות הכלליות בפרויקט זה.

7.34.6.0070

16,000.00 16.00 1,000.00 מ"א כבל סיב אופטי ,MM כולל 12 סיבים לפחות עם מעטה להתקנה חיצונית - 
לתקשורת בין יחידות הבקרה

7.34.6.0080

1,062.00 1,062.00 קומפלט1.00 תיעוד המערכת ב-4 עותקים, כולל תוכניות ,AS-MADE רשימת ציוד 
והוראות הפעלה ובדיקה.

7.34.6.0090

177,562.00177,562.00177,562.00177,562.00 חווט ותעודחווט ותעודחווט ותעודחווט ותעוד 34.634.634.634.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ממשקים 34.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,125.00 22,125.00 קומפלט1.00 ממשק בין מערכת גילוי וכיבוי עשן ואש של החניון לבין מערכת הבקרה 

המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב
7.34.7.0010

22,125.0022,125.0022,125.0022,125.00 ממשקיםממשקיםממשקיםממשקים 34.734.734.734.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,798,417.002,798,417.002,798,417.002,798,417.00 מערכות גילוי וכיבוי עשן ואשמערכות גילוי וכיבוי עשן ואשמערכות גילוי וכיבוי עשן ואשמערכות גילוי וכיבוי עשן ואש 34343434 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועה 78 פרק:

מערכות שונות וסיבים לבקרה 78.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
275,200.00 32.00 8,600.00 מ"א כבל אופטי להתקנה חיצונית ,OTDR משוריין עבור תת"ק או עילי ע"פ 

 LOOSE בקוטר 9 מיקרון, בצינורית במארז S.M דרישת הלקוח, 36 סיבים
.TUBE הכבל יכיל ג'ל בתוך הצינורית ובין הצינוריות. כדוגמת 

LDB-9-06*4-D-ZPBP-DD-BK תוצרת טלדור או ש"ע. משמש עבור גיבוי 
חם בין בקרים ראשיים במרכז האנרגיה ומרכז האוורור, לרבות בדיק ה 

ושילוט.

7.78.12.0150

41,000.00 100.00 קומפלט410.00 מגשר FO גמיש ל-SM ל-2 סיבים באורך עד 5 מטר 7.78.12.0190

130,095.00 2,655.00 קומפלט49.00 מחבר (קלואז'ר) אופטי ל-36 זוג להתקנה חיצונית לשני כבלים כולל 
בדיקות OTDR וכל הדרוש לביצוע החיבורים, כולל ריתוכים והפעלה.

7.78.12.0230

6,400.00 4.00 קומפלט1,600.00 כבל תקשורת-מבנה ,UTP תואם לסטנדרט CAT5-E ארבעה זוגות שזורים 
23AWG נבדק ל-,150MHZ מעטה ,HFFR כולל התקנה, השחלה, סימון 

בשני הקצוות, לרבות אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה 
בדרישות התקן.

7.78.12.0290

142,800.00 6.00 23,800.00 מ"א  (4x(2x23 AWG 7 GIGADOR Outdoor Cat. מדגם CAT-7, כבל תקשורת
Part Number: ,  S/FTP LSZH/PE double jacket 9929705101 או שווה 

ערך.

7.78.12.0300

192,076.00 3,098.00 62.00 יח' מתגי פנים access - לא מוקשחים, כולל מגשרים אופטיים, כבילה, חשמל 
ותקשורת,  לרבות ספק כוח 48/230V או ש"ע מאושר.

7.78.12.0310

13,604.00 358.00 קומפלט38.00  LC, פנל ניתוב אופטי ל-12 סיבים (6 מחברים), לרבות מתאמים למחברי
מגש לעודפי סיבים עם אמצעי סידור וקשירה + מגש ל-Splices עם פנל 

עיוור בגובה U1 לשמירת רווח עליון לגישה (אופציונלי להתקנה), סימון 
קומפלט, סידור קשירת כבל אופטי בכניסה לפנל  וכיסויים למתאמים 

שאינם בשימוש

7.78.12.0320

184,984.00 4,868.00 קומפלט38.00 או"ה ארון תקשורת במידות 650/600/2100 מ"מ, כולל בסיס והתקנה. 7.78.12.0330

986,159.00986,159.00986,159.00986,159.00 מערכות שונות וסיבים לבקרהמערכות שונות וסיבים לבקרהמערכות שונות וסיבים לבקרהמערכות שונות וסיבים לבקרה 78.1278.1278.1278.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרה מרכזית 78.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*******מערך תקשורת********

172,044.00 86,022.00 2.00 יח'  hours 240,000 < Backbone switches dual power supply .MTBF
EXTREME VSP7200 כדוגמת סדרה

7.78.13.0010

107,528.00 107,528.00 1.00 יח' IMC NETWORK MANAGMENT HP מערכת ניהול תקשורת כדוגמת 7.78.13.0020

21,506.00 21,506.00 1.00 יח' שעון זמן לסנכרון מערכות 7.78.13.0030

43,012.00 21,506.00 2.00 יח' FORTINET מתוצרת Firewall 7.78.13.0040

87,500.00 175.00 500.00 יח' יציאות דיסקרטיות, כל סוג. 7.78.13.0050
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,000.00 80.00 500.00 יח' כניסות דיסקרטיות, כל סוג. 7.78.13.0060

119,475.00 119,475.00 קומפלט1.00 ממשק מלא למערכת המרכזית לניהול ובקרת חניונים של מנת"י ו/או 
קישור למערכות סמוכות, כולל מערכת בקרת מבנה ומערכות ניהול חניון.

7.78.13.0070

119,478.00 19,913.00 קומפלט6.00 עמדת עבודה לשליטה/צפייה בחדר הבקרה המקומי לניהול בקרת המבנה 
והשליטה בחניון הכוללת את כל הרישיונות והתוכנות הנדרשות לשם 

הפעלה מלאה של החניון דרך חדר השליטה המקומי כגיבוי לעמדת 
הפעלה במנת"י, כולל אספקה התקנה וחיבור מחשב לתחנת עבודה - 

,CLIENT כולל מסך "LED 23 לרבות UPS מקומי או חומרה ש"ע עבור 
 Microsoft תקופת הזמ ן המקבילה מחיר החומרה כולל תוכנות כדוגמת
OFFICE 2016 ו-Microsoft Windows .10 הציוד יהיה בעל נתוני איכות 

מירביים לזמן האספקה ולא פחות מהנדרש בנתונים הנ"ל וללא שינוי 
במחיר.

7.78.13.0080

23,895.00 23,895.00 קומפלט1.00 ערכת פיתוח -הכוללת את כל הדרייברים, מותקנת על שרת ומשולבת 
בשקיפות מלאה למערכת השליטה והבקרה המרכזית במנת"י

7.78.13.0090

7,965.00 7,965.00 קומפלט1.00 עדכון מסכים קיימים בתוכנת השליטה ובקרה המרכזית של מנת"י 7.78.13.0100

52,569.00 17,523.00 3.00 יח' שרתי מערכת, כולל מערכת גיבוי חם, מותקן בארון תקשורת, כולל חיבור 
למערכת גיבוי מתח, וממשק לשעון אסטרונומי - כולל כל המתגים 

הנדרשים לקבלת יתירות מלאה, מסד ראשי .45U המחיר כולל מערכת 
הפעלה לשרתים כדוגמת MICROSOFT SERVER .2016 הציוד יהיה בעל
נתוני איכות מירביים לזמן האספקה ולא פחות מהנדרש בנתונים הנ"ל ול 

לא שינוי במחיר, לרבות הרצה.

7.78.13.0120

254,880.00 21,240.00 קומפלט12.00 מסד ראשי ,45U להתקנה בחדר שרתים, בו מותקנים מחשבי ה-בקרת מבנה
של החניון, שרת היסטוריה, מערכות התקשורת, אבטחת מידע, כולל 

,PATCH PANEL הזנות חשמל כפולות וכל הנדרש לפעולה מלאה של 
ציוד המחשוב במסד (מערכת שקעים כפולה- 6 שקעים לכל הזנה), לרבות 
התקנת המסד בחדר ייעודי המשמש למערכת בקרת תאורה כולל אספקת 

עכבר , מקלדת מסך LCD, 19 כל חומרי העזר, הפעלה והרצה, לרבות 
מערכת קירור אינהרנטית, מערכת פתיחה אוטומטית ומערכת כיבוי 

אינהרנטית.

7.78.13.0130

13,541.00 13,541.00 1.00 יח' הקמת תשתית לרשת תקשורת מרכזית כולל כל החומרים ואביזרי העזר, 
פריסתה במרכז הבקרה ושילובה עם הרשת, כולל התחשבות בצרכי 

אבטחת המידע, לא כולל ציוד וכבילה, כולל אינטגרציה של המערכת.

7.78.13.0140

7,173.00 797.00 9.00 יח' KVM למיתוג  3 מחשבים לפחות SWITCH WIEW מתוצרת CYBEX או 
ש"ע, כולל חיבורים כבלים וכו'.

7.78.13.0150

63,720.00 31,860.00 2.00 יח'  License CONTROL MAESTRO 'דוג SCADA רשיונות לתוכנת
Development Server או ש"ע

7.78.13.0210

71,685.00 4,779.00 15.00 יח' Web לתוכנת בקרת המבנה של החניון לשרת View פלאג 7.78.13.0220

238,950.00 238,950.00 1.00 יח' פיתוח תוכנות בקרת מבנה ותנועה להתקנה על שרתים ראשיים, לטיפול 
בכל אביזרי בקרת המבנה והתנועה, כולל גלאים, מצלמות, התראות 
ממצלמות, שלטים אלקטרוניים וכו' מכל הסוגים, מחסומים הכל לפי 

תכנון ראשוני במסמך הפעלה, מערכות בקרת מבנה וגילוי אש, רשיונות 
התקנה על שרת ראשי, לרבות תיכנות מסכים, אפליקציות, ניהול דוחו ת, 
הפעלות הרצה, אינטגרציה וכול הנדרש לקבלת נתוני תכניות הזמנים בזמן

אמת במרכז הבקרה, לניהול המערכת ולדרשות המפרט, כולל כל 
הרשיונות, מסכים נדרשים, תקשורת וכל הנדרש להפעלה.

7.78.13.0250
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,520.00 1,752.00 10.00 יח' תוספת מסך למערכת בקרת מבנה 7.78.13.0260

23,895.00 23,895.00 קומפלט1.00 התקנה מלאה ואינטגרציה של מכלול הקיר, לרבות בקר וקוביות 
ומפענחים בחדר הבקרה המקומי בחניון, כולל מסבך תליה והתקנה בחדר 

בקרה מקומי.

7.78.13.0390

143,370.00 143,370.00 1.00 יח' בקר NetPix 4900 או כל אחד אחר שווה ערך כולל התקנה, כבילה, כל 
התאמה ותמיכה נדרשת למערכת ופעולת הפעלה מלאה של כל 

המקורות\מבואות (מצלמות, מחשבים, מערכות וכדומה), הדרכה 
ואינטגרציה

7.78.13.0400

25,488.00 25,488.00 1.00 יח' NPX4x00-IPD32 יח' פענוח לאותו דיגיטליים מסוג 7.78.13.0410

318,600.00 31,860.00 10.00 יח' קובייה חדשה/מסך  "/50"60 על פי הגדרות המפרט 7.78.13.0420

47,790.00 47,790.00 קומפלט1.00 ריהוט עבור חדר בקרה על פי דרישות המפרט הכולל 2 עמדות עבודה 
מלאות לתפעול שליטה ובקרה על מערכות החניון ומנהרה

7.78.13.0430

**********מערך בקרים**********

35,046.00 17,523.00 קומפלט2.00 מבנה לוח בקר ראשי במרכז אנרגיה בנוי מפח דקופירט 2 מ"מ ,צבוע בצבע
RAL 7032 ,בעל אטימות IP54 במידות רוחב 2.0 מ' עומק 0.6 גובה 2.2 מ',

כולל: סוכל, ספקי כוח, מתאמים, מחברים, שילוט, מהדקים וכל הציוד 
הנדרש לתפעול הבקר, מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך. מבנה הלוח 
כולל הפרדה מתכתית בין התאים כולל גישה ודלתות מל פנים ,הלוח 

כולל את כל האלמנטים הנמדדים בנפרד להלן, כולל העמסתו, הובלתו, 
 OLM פריקתו, הכנסתו והעמדתו בחדר כולל חיזוקו לריצפה. כולל רכיב

הממיר סיגנלים אנאלוגים/דיגיטלים לאופטים (המחיר לא כולל בקר)

7.78.13.0450

111,510.00 111,510.00 קומפלט1.00 בקר ראשי עם גיבוי חם על פי מפרט טכני, כולל ציוד תקשורת וכל הנדרש
לשם חיבור הבקרים ל-I/O לא כולל כבילה. המחיר כולל 2 יחידות בקרים 

להתקנה בנפרד.

7.78.13.0460

15,930.00 15,930.00 1.00 יח' רשת תיקשורת כפולה לבקר ראשי עם בקר גיבוי חם ולגיבוי כל כרטיסי 
ה-,I\O כולל כרטיסי תיקשורת וכל הציוד ואביזרי העזר הדרושים לחיבור 

בין הבקרים הראשים לנקודות .I\O לפי  מפרט טכני מיוחד.

7.78.13.0470

286,740.00 23,895.00 12.00 יח' בקר משני  כדוגמת ET-200N או S7-1500 מתוצרת סימנס או ש"ע להתקנה
בחדרי חשמל במעברים, בגודל המתאים למפרט והיקף בפרוייקט לפי 

מפרט טכני מיוחד

7.78.13.0480

162,492.00 13,541.00 קומפלט12.00 מבנה לוח בקר משני בחדר חשמל \נישות בחניון בנוי מפח דקופירט 2 מ"מ 
,צבוע בצבע RAL 7032 ,בעל אטימות IP54 במידות רוחב 2.0 מ' עומק 0.6
גובה 2.2 מ', כולל: סוכל, ספקי כוח, מתאמים, מחברים, שילוט, מהדקים 

וכל הציוד הנדרש לתפעול הבקר, מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך. 
מבנה הלוח, כולל הפרדה מתכתית בין התאים כולל גי שה ודלתות 
מלפנים, הלוח כולל את כל האלמנטים הנמדדים בנפרד להלן, כולל 
העמסתו, הובלתו, פריקתו, הכנסתו והעמדתו בחדר, לרבות חיזוקו 

לריצפה (המחיר לא כולל בקר)

7.78.13.0490

159,300.00 159,300.00 קומפלט1.00 תכנה בבקר ראשי ובקרי המשנה (כולל בקרי המשנה השייכים למבנה פירי
מעליות ו/או מדרגות ולולאות רכב G ו- A ולמבנה המעבר המסחרי 

התת"ק להולכי רגל) למערכת בקרת התנועה וכל שאר מערכות המתקן.

7.78.13.0500
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,792,602.002,792,602.002,792,602.002,792,602.00 מערכת בקרה מרכזיתמערכת בקרה מרכזיתמערכת בקרה מרכזיתמערכת בקרה מרכזית 78.1378.1378.1378.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקשורת חירום 78.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד.

354,000.00 354,000.00 קומפלט1.00 הקצב (לפי בקשת יועץ בטיחות האש) לעמידה בדרישה לכיסוי מלא 
בחניון של "מערכת ניצן"

7.78.14.0020

354,000.00354,000.00354,000.00354,000.00 תקשורת חירוםתקשורת חירוםתקשורת חירוםתקשורת חירום 78.1478.1478.1478.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בקרת מבנה ובקרת תנועה- אספקת חומרים לצורך תחזוקה 78.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
86,022.00 86,022.00 1.00 יח'  hours 240,000 < Backbone switches dual power supply .MTBF

7200 EXTREME V510 כדוגמת
7.78.16.0010

38,712.00 6,452.00 6.00 יח' מתגי פנים access - לא מוקשחים 7.78.16.0020

29,208.00 4,868.00 קומפלט6.00 ארון תקשורת במידות 650/600/2100 מ"מ. 7.78.16.0030

23,895.00 23,895.00 1.00 יח' בקר משני  כדוגמת ET-200N או S7-1500 מתוצרת סימנס או ש"ע להתקנה
בחדרי חשמל במעברים, בגודל המתאים למפרט והיקף בפרוייקט לפי 

מפרט טכני מיוחד

7.78.16.0040

13,541.00 13,541.00 קומפלט1.00 מבנה לוח בקר משני בחדר חשמל/נישות בחניון בנוי מפח דקופירט 2 מ"מ, 
צבוע בצבע RAL ,7032 בעל אטימות IP54 במידות רוחב 2.0 מ' עומק 0.6 
גובה 2.2 מ' כולל: סוכל, ספקי כוח, מתאמים, מחברים, שילוט, מהדקים 

וכל הציוד הנדרש לתפעול הבקר, מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך. 
מבנה הלוח כולל הפרדה מתכתית בין התאים כולל גישה ודלתות מלפנים,

הלוח כולל את כל האלמנטים הנמדדים בנפרד להלן, כולל העמסתו, 
הובלתו, פריקתו, הכנסתו והעמדתו בחדר כולל חיזוקו לריצפה (המחיר 

לא כולל בקר)

7.78.16.0050

191,378.00191,378.00191,378.00191,378.00 בקרת מבנה ובקרת תנועה- אספקת חומרים לצורך תבקרת מבנה ובקרת תנועה- אספקת חומרים לצורך תבקרת מבנה ובקרת תנועה- אספקת חומרים לצורך תבקרת מבנה ובקרת תנועה- אספקת חומרים לצורך ת 78.1678.1678.1678.16 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ממשקים 78.19 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,250.00 44,250.00 קומפלט1.00 ממשק בין מערכת הבקרה המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב 

למערכות הבקרה של כל אחד ואחד בניפרד מבין לוחות החשמל החכמים 
הראשיים והמשניים במ"נ ולוחות החשמל החכמים לחלוקת גנרטור 

במרכזי האנרגיה בחניון

7.78.19.0010

8,850.00 8,850.00 קומפלט1.00 ממשק בין מערכת הבקרה המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב 
לבין מערכת גילוי וכיבוי עשן ואש של החניון, הפירים ולולאות הרכב

7.78.19.0020

8,850.00 8,850.00 קומפלט1.00 ממשק בין מערכת הבקרה המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב 
לבין כל מערכות בקרת התאורה בחניון, בפירים ובלולאות הרכב

7.78.19.0040
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כתב כמויות למכרז מספר 229/2018
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,275.00 13,275.00 קומפלט1.00 ממשק בין מערכת הבקרה המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב 

לכלל המערכות הבאות: טמ"ס, מצלמות אבטחה, מצלמות בקרה ושליטה, 
תקשורת, שו"ב, גילוי פריצה וכריזה

7.78.19.0050

17,700.00 17,700.00 קומפלט1.00 ממשק בין מערכת הבקרה המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב 
לבין כל אחת ואחת (בניפרד) מבין המערכות הבאות: מערכת הכוונה - 
אדום ירוק, מערכת בקרת חניון, מערכת חניה ומערכת שילוט אלקטרוני

7.78.19.0060

92,925.0092,925.0092,925.0092,925.00 ממשקיםממשקיםממשקיםממשקים 78.1978.1978.1978.19 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הקצב עבור מערכת "ברק כתום" 78.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד.

פריסת מערכת במתחם החניון

398,250.00 398,250.00 קומפלט1.00 הקצב לנושא מערכת "ברק כתום" 7.78.20.0030

398,250.00398,250.00398,250.00398,250.00 הקצב עבור מערכת "ברק כתום"הקצב עבור מערכת "ברק כתום"הקצב עבור מערכת "ברק כתום"הקצב עבור מערכת "ברק כתום" 78.2078.2078.2078.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חדרי שרתים 78.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
79,656.00 6,638.00 12.00 יח' ארון ,45U כולל כל הרכיבים ותתי המערכות על פי סעיף 1.7 במפרט 

הטכני.
7.78.21.0010

72,564.00 6,047.00 12.00 יח' מנגנון פתיחה אוטומטי לארונות 7.78.21.0020

24,426.00 4,071.00 6.00 יח' יחידות קירור 7.78.21.0030

176,646.00176,646.00176,646.00176,646.00 חדרי שרתיםחדרי שרתיםחדרי שרתיםחדרי שרתים 78.2178.2178.2178.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיישני הצפה 78.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,540.00 177.00 קומפלט20.00 חיישן הצפה במארז קשיח לעבודה בתנאי עבודה קשים ולאורך זמן. אטום 

למים. עשוי ברזל בציפוי אבץ ואלקטרוניקה ביציקת אפוקסי כולל מגע 
יבש. עבודה ב- יפעל  במתח 48 ,24 ,12 וולט. כולל יציאת אופקית של 

כבל של 2 מטר לפחות. בהתאם למפרט הטכני

7.78.22.0010

14,604.00 4,868.00 קומפלט3.00 בקר אנלוגי לחיישני הצפה. הבקר יידע לקבל עד 8 כניסות אנלוגיות. 
 Vdc, 10-30 הצריכה של הבקר היא בסביבות 8 וואט ומתח העבודה הוא

שניתן להתקינו על מסילה DIN מתוכנת לחיבור עד 8 כניסות אנלוגיות  24
 Daisy) בחיבור משורשר RJ-45 2 כניסות LAN:-דגימות לשנייה. חיבור ל

 Watchdog 1.6 יכולת  RS-232/485,(10/100Base-T(x חיבור (chain
IP68 שניות, כולל הספק המתאים עבורו. הבקר יעמוד בתקן

7.78.22.0020
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

18,144.0018,144.0018,144.0018,144.00 חיישני הצפהחיישני הצפהחיישני הצפהחיישני הצפה 78.2278.2278.2278.22 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,010,104.005,010,104.005,010,104.005,010,104.00 מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועה 78787878 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תשתיות חשמל לבקרה, מע' בקרת אנרגיה ותאורה 79 פרק:

תשתיות חשמל לבקרה 79.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,808.00 1,726.00 8.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 

טון לפי ת''י 489 עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג 
המערכת.  התא בקוטר 80 ס''מ ובעומק עד 0.5 מ', עם שלבי טיפוס, כולל 

חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

7.79.8.0140

2,800.00 7.00 400.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 50 מ"מ דגם "מגנום" או 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 

בקוטר 8 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.

7.79.8.0150

1,300.00 13.00 100.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 75 מ"מ דגם "מגנום" או 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 

בקוטר 8 מ"מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.

7.79.8.0160

3,900.00 13.00 300.00 מ"א כבל פיקוד מסוג XLPE בחתך 12X1.5 ממ"ר מונח על תעלה או מושחל 
בצינור

7.79.8.0460

5,400.00 18.00 300.00 מ"א כבל פיקוד מסוג XLPE בחתך 16X1.5 ממ"ר מונח על תעלה או מושחל 
בצינור

7.79.8.0470

19,000.00 19.00 1,000.00 מ"א כבל פיקוד מסוכך רב גידי בגונים שונים 1.5*12 ממ"ר מושחל בצינור ו/או
מושחל בתוך עמוד על הכתר ובזרוע בעליה למצלמה בהשחלה, כולל 

צינור שרשורי משוריין על הכתר.

7.79.8.0490

32,000.00 32.00 1,000.00 מ"א כבל פיקוד מסוכך רב גידי בגונים שונים 1.5*24 ממ"ר מושחל בצינור ו/או
מושחל בתוך עמוד על הכתר ובזרוע בעליה למצלמה בהשחלה, כולל 

צינור שרשורי משוריין על הכתר.

7.79.8.0500

78,208.0078,208.0078,208.0078,208.00 תשתיות חשמל לבקרהתשתיות חשמל לבקרהתשתיות חשמל לבקרהתשתיות חשמל לבקרה 79.879.879.879.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות בקרת תאורה 79.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ממשקים פנימיים בין מערכות בקרת התאורה בחניון, בפירים ובלולאות 

הרכב יהיו כמפורט במפרט המיוחד

הערה :1 אספקת מערכת בקרת תאורה מרכזית משולבת לתאורת החירום, 
ולגלאי תנועה/לחצנים, בתקשורת ,DALI לרבות: א'. מערכת גיבוי חשמלי 
10KVA מרכזי, תלת פאזית כניסה ויציאה, לתאורת החירום בהספק של עד

ולזמן גיבוי חשמלי של 90 דקות לפחות בהספק של ,2KW בהתאם 
לדרישות תקן EN50171 כולל: מצברים אורך חיים 10 שנים (המותקנ ים 

בארון של מערכת הגיבוי החשמלי), ממיר ממתח ישר למתח חילופין תלת 
פאזי 230V 50HZ*,3 מטען מצברים, בקר ייעודי ולוח בקרה הכולל: מעגלי
מוצא תלת פאזיים מוגנים עבור שלטי ההכוונה ומעגלי מוצא תלת פאזיים

מוגנים לתאורת החירום, מערכת תקשורת ,DALI עד 256 כתובות, 
להפעלת תאורת החירום במשטר חד תכליתי או דו תכליתי
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המאפשרת שליטה על עוצמת ההארה של כל גוף תאורה.

הערה :2 בחירום או בפעולה רגילה, כולל יכולת התחברות ושליטה על 
תאורת חירום ושלטי הכוונה עם סוללות עצמאיות הכוללים ממשק 
תקשורת ,DALI וביצוע בדיקות תקינות ואוטומטיות בהתאם לתקן 
IEC62034 וקבלת חיווי תקלות/תקינות ממערכת הגיבוי החשמלי, 

מצברים, מגופי התאורה וקבלת חיווי תקלות בתשתית החשמל הייעודית 
(כבל מנותק). המערכת כוללת כניסות ויציאות דיגיטליות לסנכרון הפעלת

גופי תאורת החירום המוזנים ממערכות סמוכות ולהפעלת התאורה 
ממפסקים חיצוניים.

הערה :3 ב'. מערכת בקרה לגלאי התנועה ולחצנים (כתובתיים) בתקשורת
DALI המאפשרת שליטה על עד 30 גלאים ולחצנים, המאפשרים שליחת 
סיגנל למערכת הבקרה המרכזית לצורך ביצוע הדלקה, כיבוי או עמעום 

התאורה בהתאם לדרישות התכנון. ג'. מחשב מרכזי ותוכנת ניהול ייעודית
המאפשרת שליטה על כל מערכות בקרת התאורה, לרבות הצעת 

סטאטוסים, קביעת זמני פעולה, בדיקות אוטומטיות והעברת הודעות על 
תקלות וכו', כמפורט במפרט הטכני.

318,600.00 79,650.00 4.00 יח'  EN-CBSD-3P-10KVA-2KW-90 :(מק"ט/) המערכת הנדרשת כדוגמת דגם
מתוצרת אנלטק בע"מ העונה לדרישות המפרט הטכני המצ"ב או שווה ערך

ואיכות מאושר ע"י המתכנן {המערכת מיועדת עבור מרכזי האנרגיה של 
החניון ועבור חדרי המדרגות בפירים}. תאור סעיף זה כולל את הערות ,1 
,2 .3 מחיר הסעיף כולל את תתי-סעיפים ב' ו-ג' המפורטים ל הלן בלבד. 

מערכת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהמערכת המופיעה במבנה הנוכחי 
בסעיף 08.51.0010 (מערכת אחודה).

7.79.14.0010

70,800.00 17,700.00 קומפלט4.00 ממשק חיבור בין מערכת בקרת התאורה הנ"ל לבין מערכת הבקרה 
המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב

7.79.14.0015

7,975.00 725.00 11.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי של 12x12 מ' ובעל Detection angle אפקטיבית של 180 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על הקי ר. 
{הגלאי מיועד למרכזי האנרגיה של החניון}.

7.79.14.0020

12,325.00 725.00 17.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי בקוטר 8m ובעל Detection angle אפקטיבית של 360 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על 
התקרה. {הגלאי מיועד למרכזי האנרגיה של החניון}.

7.79.14.0030

13,062.00 311.00 42.00 יח' כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI המאפשר כתובת דיגיטלית 
DALI ללחצנים, לגלאי תנועה ולמגעים יבשים {המיועדים למרכזי 

האנרגיה של החניון}.

7.79.14.0040

800.00 80.00 10.00 יח' קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים לחיבור גלאי תנועה / לחצן 
{המיועד למרכזי האנרגיה של החניון}.

7.79.14.0050

3,388.00 121.00 28.00 נקודה נקודת חשמל ותקשורת/פיקוד לגלאי תנועה {המיועד למרכזי האנרגיה של
 15x15 החניון} המותקן על הקיר או התקרה, הכוללת: קופסת חיבורים

ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור הכבלים לגלאי התנועה, 
התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI (מחיר 
הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפי ם "כבה 

מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות קופסאות וחומרי 
עזר, כבלי נחושת מסוג N2XY לחשמל בחתך 3X1.5 ממ"ר וכבלי נחושת 

(שחורים) מסוג NYY (PVC) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים 
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפ

7.79.14.0060
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2,086.00 149.00 14.00 נקודה נקודת תקשורת/פיקוד ללחצן {המיועד למרכזי האנרגיה של החניון} 
המיועד להתקנה על הקיר (מעל או מתחת לטיח), הכוללת: לחצן זרחני 

בתקשורת DALI; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה 
בתקשורת DALI; הלחצן מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין 

כרטיס זה בתוך קופסת החיבורים הסמוכה ללחצן. הנקודה הנ"ל כוללת בנ
וסף: קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור
הכבלים ללחצן, התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת 

ה-DALI (מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים 
כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות 

NY קופסאות וחומרי עזר וכבלי נחושת (שחורים) מסוג

7.79.14.0070

(PVC) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על 
סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, 

שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

31,892.00 1,139.00 28.00 יח'  DALI המאפשרת תפעול של עד 64 יחידות קצה REPEATER DALI יחידת
והמוגדרת לקו תקשורת DALI באורך מרבי של 300 מטרים נוספים 

מהנקודה שבה הותקנה, כדוגמת דגם: ALIEN-REP-D המשווק ע"י אנלטק 
בע"מ או שווה ערך ואיכות מאושר ע"י המתכנן והעונה לכל דרישות 

 DALI המפרט הטכני המצ"ב {עבור מערכות בקרת התאורה בתקשורת
המיועדות למרכזי האנרגיה של החניון}.

7.79.14.0080

31,892.00 1,139.00 28.00 יח'  DALI, המאפשרת תפעול של עד 64 יחידות קצה DALI יחידת ספק כוח
כדוגמת דגם: EN-PS-DALI המשווק ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך 

ואיכות מאושר ע"י המתכנן והעונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב 
{עבור מערכות בקרת התאורה בתקשורת DALI המיועדות למרכזי 

האנרגיה של החניון}.

7.79.14.0090

24,848.00 3,106.00 8.00 יח' תוספת ערוץ תקשורת DALI לגלאי תנועה, לחצנים ומפסקים (כתובתיים) 
ו/או לתאורת חירום ו/או לשלטי הכוונה ו/או לתאורה רגילה {עבור 

מערכות בקרת התאורה בתקשורת IDAL המיועדות למרכזי האנרגיה של 
החניון}.

7.79.14.0100

הערה :4 אספקת מערכת בקרת תאורה מרכזית משולבת לתאורת החירום, 
לתאורה הרגילה ולגלאי תנועה/לחצנים, בתקשורת ,DALI לרבות: א'. 

מערכת גיבוי חשמלי מרכזי, תלת פאזית כניסה ויציאה, לתאורת החירום 
בהספק של עד 10KVA ולזמן גיבוי חשמלי של 90 דקות לפחות בהספק של
,2KW בהתאם לדרישות תקן EN50171 כולל: מצברים אורך חיים 0 1 שנים

(המותקנים בארון של מערכת הגיבוי החשמלי), ממיר ממתח ישר למתח 
חילופין תלת פאזי 230V 50HZ*,3 מטען מצברים, בקר ייעודי ולוח בקרה 

הכולל: מעגלי מוצא תלת פאזיים מוגנים עבור שלטי ההכוונה ומעגלי 
מוצא תלת פאזיים מוגנים לתאורת החירום, מערכת תקשורת ,DALI עד 

256 כתובות, להפעלת תאורת החירום במשטר חד תכליתי

801,440.00 80,144.00 10.00 יח' המערכת הנדרשת כדוגמת דגם (/מק"ט): 
EN-CBSD-3P-10KVA-2KW-90/S מתוצרת אנלטק בע"מ העונה לדרישות 
המפרט הטכני המצ"ב או שווה ערך ואיכות מאושר ע"י המתכנן {המערכת

מיועדת עבור מפלסי החניון השונים, דהיינו עבור המפלסים: 
-1,-2,-3,-4,-5}. תאור סעיף זה כולל את הערות ,4 ,5 .6 מחיר הסעיף כולל

את הערה 6 המפורטת להלן בלבד. מערכת זו מהווה חלק בלתי נפרד 
מהמערכת המופיעה במבנה הנוכחי בסעיף 08.51.0020 (מערכת אחודה).

7.79.14.0110

177,000.00 17,700.00 קומפלט10.00 ממשק חיבור בין מערכת בקרת התאורה הנ"ל לבין מערכת הבקרה 
המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב

7.79.14.0115

65,250.00 725.00 90.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי בקוטר 8m ובעל Detection angle אפקטיבית של 360 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על 
התקרה. {הגלאי מיועד למפלסים -2,-3,-4 בחניון}.

7.79.14.0120
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,250.00 725.00 50.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת

range אפקטיבי בקוטר 8m ובעל Detection angle אפקטיבית של 360 
מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על 
התקרה. {הגלאי מיועד למפלס -1 בחניון}.

7.79.14.0130

19,575.00 725.00 27.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי של 12x12 מ' ובעל Detection angle אפקטיבית של 180 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על הקי ר. 
{הגלאי מיועד למפלס -1 בחניון}.

7.79.14.0140

16,675.00 725.00 23.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי בקוטר 8m ובעל Detection angle אפקטיבית של 360 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על 
התקרה. {הגלאי מיועד למפלס -5 בשטחים שאינם שייכים לטריטוריית 

החניון}.

7.79.14.0150

37,320.00 311.00 120.00 יח' כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI המאפשר כתובת דיגיטלית 
DALI ללחצנים, לגלאי תנועה ולמגעים יבשים {המיועדים למפלסים 

-2,-3,-4 בחניון}.

7.79.14.0160

27,057.00 311.00 87.00 יח' כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI המאפשר כתובת דיגיטלית 
DALI ללחצנים, לגלאי תנועה ולמגעים יבשים {המיועדים למפלס -1 

בחניון}.

7.79.14.0170

9,641.00 311.00 31.00 יח' כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI המאפשר כתובת דיגיטלית 
DALI ללחצנים, לגלאי תנועה ולמגעים יבשים {המיועדים למפלס -5 

בשטחים שאינם שייכים לטריטוריית החניון}.

7.79.14.0180

960.00 80.00 12.00 יח' קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים לחיבור גלאי תנועה / לחצן 
{המיועד למפלסים -2,-3,-4 בחניון}.

7.79.14.0190

800.00 80.00 10.00 יח' קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים לחיבור גלאי תנועה / לחצן 
{המיועד למפלס -1 בחניון}.

7.79.14.0200

800.00 80.00 10.00 יח' קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים לחיבור גלאי תנועה / לחצן 
{המיועד למפלס -5 בשטחים שאינם שייכים לטריטוריית החניון}.

7.79.14.0210

10,890.00 121.00 90.00 נקודה נקודת חשמל ותקשורת/פיקוד לגלאי תנועה {המיועד למפלסים -2,-3,-4 
 15x15 בחניון} המותקן על הקיר או התקרה, הכוללת: קופסת חיבורים

ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור הכבלים לגלאי התנועה, 
התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI (מחיר 
הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפים "כבה 

מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות קופסאות וחומרי 
עזר, כבלי נחושת מסוג N2XY לחשמל בחתך 3X1.5 ממ"ר וכבלי נחושת 

(שחורים) מסוג NYY (PVC) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים 
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפו

7.79.14.0220

ת ראש כבל.
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9,317.00 121.00 77.00 נקודה נקודת חשמל ותקשורת/פיקוד לגלאי תנועה {המיועד למפלס -1 בחניון} 

המותקן על הקיר או התקרה, הכוללת: קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם 
מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור הכבלים לגלאי התנועה, התקנה 

וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI (מחיר הסעיף 
אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מא ליו", 

"פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות קופסאות וחומרי עזר, 
כבלי נחושת מסוג N2XY לחשמל בחתך 3X1.5 ממ"ר וכבלי נחושת 

(שחורים) מסוג NYY(PVC ) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים 
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כ

7.79.14.0230

ל.

2,783.00 121.00 23.00 נקודה נקודת חשמל ותקשורת/פיקוד לגלאי תנועה {המיועד למפלס -5 בשטחים 
שאינם שייכים לטריטוריית החניון} המותקן על הקיר או התקרה, 

הכוללת: קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה 
ולחיבור הכבלים לגלאי התנועה, התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני 
להתחברות למערכת ה-DALI (מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס 

זה), צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, 
 N2XY סמויים או גלויים, לרבות קופסאות וחומרי עזר, כבלי נחושת מסוג

 ( NYY(PVC 3 ממ"ר וכבלי נחושת (שחורים) מסוגX1.5 לחשמל בחתך
לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות 

או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, שילו

7.79.14.0240

ט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

4,470.00 149.00 30.00 נקודה נקודת תקשורת/פיקוד ללחצן {המיועד למפלסים -2,-3,-4 בחניון} המיועד 
להתקנה על הקיר (מעל או מתחת לטיח), הכוללת: לחצן זרחני בתקשורת 

DALI; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הלחצן מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 
בתוך קופסת החיבורים הסמוכה ללחצן. הנקודה הנ"ל כוללת בנו סף: 
קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור 

הכבלים ללחצן, התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת 
ה-DALI (מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים 
כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות 

NY קופסאות וחומרי עזר וכבלי נחושת (שחורים) מסוג

7.79.14.0250

(PVC) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על 
סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, 

שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

1,490.00 149.00 10.00 נקודה נקודת תקשורת/פיקוד ללחצן {המיועד למפלס -1 בחניון} המיועד להתקנה
 ;DALI על הקיר (מעל או מתחת לטיח), הכוללת: לחצן זרחני בתקשורת

 ;DALI הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת
הלחצן מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה בתוך 

קופסת החיבורים הסמוכה ללחצן. הנקודה הנ"ל כוללת בנוסף: קופס ת 
חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור הכבלים 

 DALI-ללחצן, התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה
(מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפים 
"כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות קופסאות 

( NYY(PVC וחומרי עזר וכבלי נחושת (שחורים) מסוג

7.79.14.0260

תקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט 

הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

1,192.00 149.00 8.00 נקודה נקודת תקשורת/פיקוד ללחצן {המיועד למפלס -5 בשטחים שאינם שייכים 
לטריטוריית החניון} המיועד להתקנה על הקיר (מעל או מתחת לטיח), 

הכוללת: לחצן זרחני בתקשורת DALI; הכולל מגעים יבשים; מחובר 
למערכת בקרת תאורה בתקשורת DALI; הלחצן מחובר ע"י כרטיס כתובת 

DALI; ניתן להתקין כרטיס זה בתוך קופסת החיבורים הסמוכה ללחצן . 
הנקודה הנ"ל כוללת בנוסף: קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל 

הדרוש להתקנה ולחיבור הכבלים ללחצן, התקנה וחיבור של כרטיס 
אלקטרוני להתחברות למערכת ה-IDAL (מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר 
כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ,

סמויים או גלויים, לרבות קופסאות וחומרי עזר וכבלי

7.79.14.0270
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
נחושת (שחורים) מסוג NYY(PVC ) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר 
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 
לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

153,765.00 1,139.00 135.00 יח'  DALI המאפשרת תפעול של עד 64 יחידות קצה REPEATER DALI יחידת
והמוגדרת לקו תקשורת DALI באורך מרבי של 300 מטרים נוספים 

מהנקודה שבה הותקנה, כדוגמת דגם: ALIEN-REP-D המשווק ע"י אנלטק 
בע"מ או שווה ערך ואיכות מאושר ע"י המתכנן והעונה לכל דרישות 

 DALI המפרט הטכני המצ"ב {עבור מערכות בקרת התאורה בתקשורת
המיועדות למפלסים -1,-2,-3,-4,-5 בחניון}.

7.79.14.0280

153,765.00 1,139.00 135.00 יח'  DALI, המאפשרת תפעול של עד 64 יחידות קצה DALI יחידת ספק כוח
כדוגמת דגם: EN-PS-DALI המשווק ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך 

ואיכות מאושר ע"י המתכנן והעונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב 
{עבור מערכות בקרת התאורה בתקשורת DALI המיועדות למפלסים 

-1,-2,-3,-4,-5 בחניון}.

7.79.14.0290

93,180.00 3,106.00 30.00 יח' תוספת ערוץ תקשורת DALI לגלאי תנועה, לחצנים ומפסקים (כתובתיים) 
ו/או לתאורת חירום ו/או לשלטי הכוונה ו/או לתאורה רגילה {עבור 

מערכות בקרת התאורה בתקשורת IDAL המיועדות למפלסים 1,-2,-3,-4,-5-
בחניון}.

7.79.14.0300

59,738.00 59,738.00 1.00 יח' מערכת בקרת תאורה מרכזית משולבת לתאורה רגילה, לתאורת חירום, 
לשלטי הכוונה ולגלאי תנועה/לחצנים, בתקשורת ,DALI לרבות: לוח 

בקרת תאורה בתקשורת DALI לתפעול של עד 256 גופי תאורה רגילה, עד 
256 גופי תאורת חירום (ג"ת עם סוללות עצמאיות) ושלטי הכוונה עם 

סוללות עצמאיות ועד 90 גלאי תנועה/לחצנים, בתקשורת DALI והמאפ 
שרת: שליטה על עוצמת ההארה של כל גוף תאורה וקבלת חיוויי 
תקלות/תקינות מכל גוף תאורה, התחברות למערכת בקרת המבנה 
 (DALI בתקשורת) והתחברות לממשק תקשורת של חיישני התנועה

המאפשרים הדלקה, כיבוי ועמעום גופי התאורה. המערכת כוללת לוח 
הכולל את כל רכיבי הבקרה, התקשורת, מחשב ותוכנת ניהול ייעודי, 

7.79.14.0310

: EN-CDC-20/1 מתוצרת אנלטק בע"מ העונה לדרישות המפרט הטכני 
המצ"ב והמאושר ע"י המתכנן או שווה ערך ואיכות מאושר ע"י המתכנן 

{המערכת מיועדת עבור טריטוריית המקלט}.

17,700.00 17,700.00 קומפלט1.00 ממשק חיבור בין מערכת בקרת התאורה הנ"ל לבין מערכת הבקרה 
המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב

7.79.14.0315

8,700.00 725.00 12.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי של 12x12 מ' ובעל Detection angle אפקטיבית של 180 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על הקי ר. 
{הגלאי מיועד עבור טריטוריית המקלט}.

7.79.14.0330

21,750.00 725.00 30.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי בקוטר 8m ובעל Detection angle אפקטיבית של 360 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על 
התקרה. {הגלאי מיועד עבור טריטוריית המקלט}.

7.79.14.0340

16,172.00 311.00 52.00 יח' כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI המאפשר כתובת דיגיטלית 
DALI ללחצנים, לגלאי תנועה ולמגעים יבשים {המיועדים עבור 

טריטוריית המקלט}.

7.79.14.0350

800.00 80.00 10.00 יח' קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים לחיבור גלאי תנועה / לחצן 
{המיועד עבור טריטוריית המקלט}.

7.79.14.0360
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,082.00 121.00 42.00 נקודה נקודת חשמל ותקשורת/פיקוד לגלאי תנועה {המיועד עבור טריטוריית 

 15x15 המקלט} המותקן על הקיר או התקרה, הכוללת: קופסת חיבורים
ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור הכבלים לגלאי התנועה, 
התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI (מחיר 
הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפים "כ בה 

מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות קופסאות וחומרי 
עזר, כבלי נחושת מסוג N2XY לחשמל בחתך 3X1.5 ממ"ר וכבלי נחושת 

(שחורים) מסוג NYYPV(C ) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים 
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות

7.79.14.0370

אש כבל.

1,490.00 149.00 10.00 נקודה נקודת תקשורת/פיקוד ללחצן {המיועד עבור טריטוריית המקלט} המיועד 
להתקנה על הקיר (מעל או מתחת לטיח), הכוללת: לחצן זרחני בתקשורת 

DALI; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הלחצן מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 
בתוך קופסת החיבורים הסמוכה ללחצן. הנקודה הנ"ל כוללת בנוסף: 

קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור 
הכבלים ללחצן, התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת 

ה-DALI (מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים 
כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות 

 NYY(C קופסאות וחומרי עזר וכבלי נחושת (שחורים) מסוג

7.79.14.0380

PV) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על 
סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, 

שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

15,946.00 1,139.00 14.00 יח'  DALI המאפשרת תפעול של עד 64 יחידות קצה REPEATER DALI יחידת
והמוגדרת לקו תקשורת DALI באורך מרבי של 300 מטרים נוספים 

מהנקודה שבה הותקנה, כדוגמת דגם: ALIEN-REP-D המשווק ע"י אנלטק 
בע"מ או שווה ערך ואיכות מאושר ע"י המתכנן והעונה לכל דרישות 

 DALI המפרט הטכני המצ"ב {עבור מערכות בקרת התאורה בתקשורת
המיועדות עבור טריטוריית המקלט}.

7.79.14.0390

15,946.00 1,139.00 14.00 יח'  DALI, המאפשרת תפעול של עד 64 יחידות קצה DALI יחידת ספק כוח
כדוגמת דגם: EN-PS-DALI המשווק ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך 

ואיכות מאושר ע"י המתכנן והעונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב 
{עבור מערכות בקרת התאורה בתקשורת DALI המיועדות עבור טריטוריית

המקלט}.

7.79.14.0400

9,318.00 3,106.00 3.00 יח' תוספת ערוץ תקשורת DALI לגלאי תנועה, לחצנים ומפסקים (כתובתיים) 
ו/או לתאורת חירום ו/או לשלטי הכוונה ו/או לתאורה רגילה {עבור 
מערכות בקרת התאורה בתקשורת IDAL המיועדות עבור טריטוריית 

המקלט}.

7.79.14.0410

2,313,930.002,313,930.002,313,930.002,313,930.00 מערכות בקרת תאורהמערכות בקרת תאורהמערכות בקרת תאורהמערכות בקרת תאורה 79.1479.1479.1479.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות בקרת לוחות חשמל 79.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוח חשמל חכם לניהול אנרגיה של המתקן בעזרת מערכות תקשורת 

מתקדמות לניטור ושליטה תוך אינטגרציה מושלמת בעזרת  בקר ייעודי 
כדוגמת AS-B תוצרת שניידר אלקטריק או שוו"ע מאושר על ידי היועץ.

כל הסעיפים בפרק זה כוללים אספקה, הובלה, התקנה וחיווט הלוח על 
כל רכיביו כולל נקודת תקשורת IP פנימית בלוח לחבור תקשורת חיצונית.

התקנה וחיבור הכבלים היוצאים והנכנסים, כולל הזנת הלוחות (נחושת)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
סוג הציוד המוגדר בלוח חכם מתייחס לבקר חכם ייעודי המותקן על ידי 

יצרן הלוחות, הבקר יכלול כחלק אינטגראלי 7 מכלולי תקשורת IP מובנים
בפרוטוקול usLonTalk ,Modb ו-,BACnet כולל תקשורות RS-485 כחלק 
אינטגרלי של הבקר וזאת על מנת לחסוך מתאמים ונקודות כישלון הבקר 
יכלול זיכרון של ,4G כולל I/O 36 וצג דיגיטלי מובנה עם יכולת גלישה 

של WEB SERVER מובנה ורחב מאד, הבקר יכלול הגנת  Cyber בתצורת 
DIARMF

פרק זה מתייחס למערכת בקרת ציוד בלוחות חשמל. הפיכת ציוד לוחות 
רגיל לציוד חכם ומבוקר מסוג SMART PANEL . הסעיפים בפרק זה הם 
השלמות לסעיפי המפסקים והציוד המפורטים במבנה 01 פרק 08 בפרקי 

לוחות החשמל הראשיים, וסעיפים נוספים להשלמת המערכת.

29,220.00 1,461.00 20.00 יח' תוספת מחיר עבור יחידת הגנה עבור מפסק NSX630N עם עקומת ניתוק 
מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת
רב מודד מתקדם עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול 
לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת
תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יח ידת ההגנה 

תהיה כדוגמת Micrologic 5.3E/630A מתוצרת Schneider Electric או 
שווה ערך מאושר

7.79.15.0050

47,634.00 1,401.00 34.00 יח' תוספת מחיר עבור יחידת הגנה עבור מפסק NSX400N עם עקומת ניתוק 
מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת
רב מודד מתקדם עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול 
לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת
תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יח ידת ההגנה 

תהיה כדוגמת Micrologic 5.3E/400A מתוצרת Schneider Electric או 
שווה ערך מאושר

7.79.15.0060

43,038.00 797.00 54.00 יח' מתאם תקשורת BSCM המראה מצב מגעים (פתוח/סגור/תקלה) של 
(24VDC) המפסקים היצוקים הנ"ל

7.79.15.0070

21,520.00 1,345.00 16.00 יח' תוספת מחיר עבור יחידת הגנה עבור מפסק NSX250N עם עקומת ניתוק 
מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת
רב מודד מתקדם עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול 
לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת
תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יח ידת ההגנה 

תהיה כדוגמת Micrologic 5.2E/250A מתוצרת Schneider Electric או 
שווה ערך מאושר

7.79.15.0080

12,752.00 797.00 16.00 יח' מתאם תקשורת BSCM המראה מצב מגעים (פתוח/סגור/תקלה) של 
(24VDC) המפסקים היצוקים הנ"ל

7.79.15.0090

26,900.00 1,345.00 20.00 יח' תוספת מחיר עבור יחידת הגנה עבור מפסק NSX160N עם עקומת ניתוק 
מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת
רב מודד מתקדם עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול 
לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת
תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יח ידת ההגנה 

תהיה כדוגמת Micrologic 5.2E/160A מתוצרת Schneider Electric או 
שווה ערך מאושר

7.79.15.0100

15,940.00 797.00 20.00 יח' מתאם תקשורת BSCM המראה מצב מגעים (פתוח/סגור/תקלה) של 
(24VDC) המפסקים היצוקים הנ"ל

7.79.15.0110

27,500.00 1,250.00 22.00 יח' תוספת מחיר עבור יחידת הגנה עבור מפסק NSX100N עם עקומת ניתוק 
מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת
רב מודד מתקדם עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול 
לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת
תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יח ידת ההגנה 

תהיה כדוגמת Micrologic 5.2E/100A מתוצרת Schneider Electric או 
שווה ערך מאושר

7.79.15.0120
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,500.00 1,250.00 14.00 יח' תוספת מחיר עבור יחידת הגנה עבור מפסק NSX40N עם עקומת ניתוק 

מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת
רב מודד מתקדם עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול 
לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת
תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחי דת ההגנה 
תהיה כדוגמת Micrologic 5.2E/40A מתוצרת Schneider Electric או שווה

ערך מאושר

7.79.15.0130

30,286.00 797.00 38.00 יח' תוספת מחיר עבור מתאם תקשורת BSCM המראה מצב מגעים 
(24VDC) (פתוח/סגור/תקלה) של המפסקים היצוקים הנ"ל

7.79.15.0140

25,472.00 1,592.00 16.00 יח' יחידת תקשורת Ethernet Smartlink 9 Acti ותוכנה ל-7 כניסות לציוד 
מודולארי ו-1 אנלוגית (יח' הפעלה וניטור), כולל חיווט וכבלים לחיבור 

בין יחידות ההפעלה ליחידת התקשורת, תוצרת Schneider-electric או 
שוו"ע מאושר.

7.79.15.0150

15,920.00 1,592.00 10.00 יח' יחידת תקשורת Modbus Smartlink 9 Acti ותוכנה ל-11 כניסות לציוד 
מודולארי (יח' הפעלה וניטור), כולל חיווט וכבלים לחיבור בין יחידות 

ההפעלה ליחידת התקשורת, תוצרת Schneider-electric או שוו"ע מאושר.

7.79.15.0160

4,941.00 81.00 61.00 יח' מגע עזר (יח' הפעלה) בתקשורת למאמ"ת או למתנע תרמו-מגנטי מצב 
מגעים ותקלה מתוצרת Schneider-electric או שוו"ע מאושר.

7.79.15.0170

2,835.00 81.00 35.00 יח'  IC60+iID מגע עזר (יח' הפעלה) בתקשורת למא"ז מצב מגעים ותקלה
.IOF+SD24

7.79.15.0180

7,565.00 1,513.00 5.00 יח' תוספת יחידת הגנה תהיה עם עקומת ניתוק מסוג LSI עם צג LCD הכולל 
תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת רב מודד מתקדם עם צג עבור 
כל מדידות האנרגיה, יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת העמסה של 3
הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס יתר, קצר, לא 

יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה למפסק האוויר הנ"ל תהיה 
כדוגמת Micrologic 5.0H/1600A מתוצרת Schneider Electric או שווה 

ערך מאושר

7.79.15.0190

74,470.00 1,354.00 55.00 יח' יחידת תקשורת (Modbus) IFE ליחידות הגנה מיקרולוג'יק מכל דגם 
שיידרש (מפסקי אויר) והגדרת כתובות עבור המפסק כולל תושבת עבור 

היחידה לשרשור בין היחידות.

7.79.15.0200

102,016.00 797.00 128.00 יח' יחידת תקשורת (Modbus) IFM ליחידות הגנה מיקרולוג'יק E עבור 
המפסקים היצוקים הנ"ל  והגדרת כתובות עבור המפסק כולל תושבת 

עבור היחידה לשרשור בין היחידות.

7.79.15.0210

528.00 88.00 קומפלט6.00 נגד סוף קו לכלל אביזרי התקשורת של הלוח החכם הנ"ל (סט של 10 יח') 7.79.15.0220

26,920.00 5,384.00 5.00 יח' בקר AS-B36 ייעודי SmartStruxure או שווה ערך מאושר הכולל 36 
נקודות לקבלת חיוויים מקומים כולל 7 תקשורות מובנות כפי שמפורטים 

לעיל בפרק נשוא זה

7.79.15.0230

39,330.00 207.00 190.00 יח' אספקה ובנייה של תמונות סינופטיות גרפיות דינמיות המציגות את כלל 
המפסקים בלוחות החכמים,כולל מסכים תלת מימד ודינמיים  על פי כמות 

המפסקים בלוח הכוללים ניטור, מדידה והיסטוריית נתונים ממערכת 
הבקרה. המערכת תאפשר קפיצת חלונות התראה, כולל אופצייה שליחת 
SMS בפרוטוקול Modbus ליעדים על פי דרישת הלקוח. (מודם סלו לרי, 

כולל  SIM יסופק ע"י המזמין)

7.79.15.0240
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,945.00 2,589.00 קומפלט5.00 אספקה והטמעת פרוטוקול תקשורת ובניית בסיסי הנתונים של כל מערך 

התקשורת בלוח החשמל להצגת נתוני המפסקים על גבי מסכים עם תכנית 
קווית מושלמת בקבצי אוטוקד הנדרשת להטמעת המערכת כולל בניית 

בסיסי נתונים פרמטרים

7.79.15.0250

21,745.00 4,349.00 קומפלט5.00 חיווט מושלם, רכיבי הבקרה והתקשורת בלוח החשמל החכם כולל מפסקי 
אויר, מפסקים יצוקים, יחידות Micrologic חכמות או שו"ע מאושר.

7.79.15.0260

18,120.00 3,624.00 קומפלט5.00 בדיקת הלוח ומרכיביו בעזרת תוכנת Ecoreach או שוו"ע מאושר כולל 
הדמייה ממוחשבת של אופיין עבודת הלוח כולל דו"ח טכני מושלם עבור 

כל רכיב ומפסק בלוח החשמל החכם.

7.79.15.0270

58,212.00 2,646.00 22.00 יח'  5.7. 3 QVGA" רב מודד ל-8 מפסקים חכמים הכולל צג צבעוני בגודל
חיבור Ethernet ישיר, כולל תוכנת סנכרון וקריאת נתונים אוטומטית של 
כל המפסקים וכן כבל תקשורת מקורי, המוזן מספק כוח ,24VDC כדוגמת 

FDM128 תוצרת Schneider Electric או שוו"ע מאושר.

7.79.15.0280

10,755.00 1,195.00 9.00 יח' ספק כוח מיוצב 10A כולל סינון הרמוניות לרבות מא"ז פיקוד וחיווט 
תוצרת שניידר אלקטריק או שווה ערך מאושר

7.79.15.0290

27,027.00 3,003.00 9.00 יח' מתג תקשורת TCSESU083FN0 תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע מאושר. 7.79.15.0300

בקר DDC יכלול WEB SERVER כחלק אינטגראלי כולל מכלול תקשורות
מובנות בפרוטוקול תקשורת LonTalk ,Modbus ו-SNMP ,BACnet ,כל 7 

הפרוטוקולים יכללו באופן מובנה גם תקשורות( RJ45) P * I2 וגם 
תקשורות RS-485 כחלק אינטגרלי של הבקר וזאת על מנת לחסוך 

במתאמים ונקודות כישלון של המערכת, הבקר יכלול לוחות זמנים 
באופיין k Outloo ללא הגבלה וזיכרון של 4G , הבקר יכלול כרטיסי 
הרחבה עם יכולת גלישה של מלאה של WEB SERVER לכל כרטיס 

הרחבה ע"פ המפורט במפרט הטכני תנאי הכרחי הגשת מכתב מלוה של 
 Defense הכולל מערך אבטחת מידע מוצפן של DDC יצרן הבקרים לבקר

 - .(DIARMF) Information Assurance Risk Management Framework

21,905.00 4,381.00 5.00 יח'  Schneider תוצרת Smartstruxure כמפורט במפרט הטכני דגם  DDC בקר
Electric או שווה ערך מאושר הכולל 7 פרוטוקולי תקשורת מובנים כחלק 
Modbus RTU ,Modbus IP, 3 t/IPSNMP Ver : אינטגרלי מהבקר כמתואר

 Web הבקר הנו BAcnet\MSTP, BAcne, , LON FT-10 ,Lonwork IP,
Srever הכולל לפחות זיכרון 4 ג'יגה כולל תוכנת HMI מובני ת על הבקר 
זהה לתוכנת עמדת צפייה, הבקר יכלול גיבוי חם פנימי ויהיה בעל כתובת
,IPV6 הבקר יכלול אפליקצית שליחת מיילים לכל התראה שתוגדר בבקר 

ובעמדת צפייה ובעל יכולת החלפה חמה HOTSWAP ללא ניתוק מתח 
הזנה, הבקר ידע להמיר קבצי גרפים ונתונים לקבצי אקסל באופן עצמאי 

ללא צורך בעמדת צפייה, כולל אפשרות  לגלישה בע

7.79.15.0320

רת אפליקציית היצרן, הבקר יוכל לאחסן בתוכו היסטוריית נתונים של 
2GB

25,800.00 1,075.00 24.00 יח' כרטיס הרחבה 12 יציאות דיגיטליות ממסר כוללל עוקף ידני\אוטומטי 7.79.15.0330

27,252.00 757.00 36.00 יח' כרטיס הרחבה  16 כניסות  דיגיטליות כולל לדים לציון מצב כניסה 7.79.15.0340

11,472.00 956.00 12.00 יח' כרטיס הרחבה  משולב 8  כניסות אנלוגיות + 4 יציאות  דיגיטליות ממסר 
כולל עוקף ידני/ אוטומטי

7.79.15.0350
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,156.00 1,513.00 12.00 יח' תוספת מחיר עבור יחידת הגנה תהיה עם עקומת ניתוק מסוג LSI עם צג 

LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת רב מודד מתקדם
עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת 
העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס 
יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה למפ סק האוויר 

 Schneider Electric מתוצרת Micrologic 5.0H/2000A הנ"ל תהיה כדוגמת
או שווה ערך מאושר

7.79.15.0360

6,052.00 1,513.00 4.00 יח' תוספת מחיר עבור יחידת הגנה תהיה עם עקומת ניתוק מסוג LSI עם צג 
LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת רב מודד מתקדם
עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת 
העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס 
יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה למפ סק האוויר 

 Schneider Electric מתוצרת Micrologic 5.0H/2500A הנ"ל תהיה כדוגמת
או שווה ערך מאושר

7.79.15.0370

50,775.00 2,031.00 25.00 יח' תוספת כרטיס תקשורת EcoModbus למפסק הנ"ל עבור ניטור מלא של 
יחידת ההגנה, מתוצרת Schneider-electric או שוו"ע מאושר.

7.79.15.0380

41,420.00 2,071.00 20.00 יח' צג ייעודי בתקשורת ULP עבור יח' הגנה Micrologic להצגת ניטור 
ומדידות המפסק, כולל כיסוי אחורי כדוגמת FDM121 תוצרת שניידר 

אלקטריק או שו"ע מאושר.

7.79.15.0390

11,076.00 2,769.00 4.00 יח' יחידת הגנה תהיה עם עקומת ניתוק מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת 
נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת רב מודד מתקדם עם צג עבור כל 

מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת העמסה של 3 
הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס יתר, קצר, לא 

יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה למפסק האוויר הנ"ל ת היה 
כדוגמת Micrologic 5.0H/4000A מתוצרת Schneider Electric או שווה 

ערך מאושר

7.79.15.0400

שני הסעיפים הבאים מתייחסים ללוחות החכמים ולציוד המיתוג החכם 
הקיים הן במרכז האנרגיה המזרחי והן במרכז האנרגיה המערבי של החניון

******************************************

39,825.00 39,825.00 קומפלט1.00 8.0 PME) Power Monitoring Expert) :אספקת והטמעת המערכת הכוללת
(או שוו"ע מאושר) רישיון לשרת ראשי לכמות של רישיונות 250 מכשירי 
מדידה\מפסקים חכמים לצורך התייעלות אנרגטית ותחזוקת ההתייעלות 
המערכת כוללת צפייה ויצירת דוחות חדשים רישיון ל-clientWeB יצירת 

מסכים בתוכנה לכל רב מודד המראה זרמים,מתחים, הספקים, אנרגיה, 
מקדם הספק,איכות חשמל, אנליזות, תעו"ז, ועוד', בנוסף ניתנת האפשרות 
לתכנון ויצירת מסכים ואפליקציות מבוקשות לניהול מערך האנרגיה כגון: 

דיאגרמה חד קווית, מסכי PQ שונים לאיכות החשמל, גרפים וכו'. פאנל 
וכל המצויין במפרט הטכני המלווה מכרז נשוא זה

7.79.15.0420

9,560.00 239.00 קומפלט40.00 אספקת והתקנת תוכנה אפליקטיבית לבקרים. כולל את מחיר הזנת 
הנתונים בבקרים, כולל כניסות ויציאות, כולל כל העבודה הדרושה 

לכתיבת התוכנה המקשרת מכלול הבקרים השונים חשמל ומיזוג אויר 
ושאר המערכות המחוברות לבקרים

7.79.15.0430

984,384.00984,384.00984,384.00984,384.00 מערכות בקרת לוחות חשמלמערכות בקרת לוחות חשמלמערכות בקרת לוחות חשמלמערכות בקרת לוחות חשמל 79.1579.1579.1579.15 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת הרחקת עטלפים 79.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019199

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,396.00 907.00 28.00 יח' יחידת קצה להרחקת עטלפים להפרדה מפלסית, משולבת טכנולוגיית 

,LED בעלת הגברה עצמית בטווח תדרים משתנה ,45-55kHz בעלת 
 IK10 רמת מיגון db30-73, אפשרות לדפוסי שידור משתנים, בעצימות

,,IP66 כולל אחריות ל-24 חודשים מעת מסירת המתקן, כדוגמת 4M לבן 
תוצרת מגנור או ש"ע מאושר ע"י המתכנן, כולל התקנה, הרצה, הובלה 

וכיוצ "ב להתקנה תקינה של המוצר.

7.79.16.0010

18,140.00 907.00 20.00 יח' יחידת קצה להרחקת עטלפים מפלס ,P1 משולבת טכנולוגיית ,LED בעלת 
הגברה עצמית בטווח תדרים משתנה ,45-55kHz בעלת אפשרות לדפוסי 

שידור משתנים, בעצימות ,30-73db רמת מיגון ,IK10 ,IP66 כולל אחריות 
ל-24 חודשים מעת מסירת המתקן, כדוגמת 4M לבן תוצרת מגנור או ש"ע 
מאושר ע"י המתכנן, כולל התקנה, הרצה, הובלה וכיוצ"ב להת קנה תקינה

של המוצר.

7.79.16.0020

9,070.00 907.00 10.00 יח' יחידת קצה להרחקת עטלפים מפלס ,P2 משולבת טכנולוגיית ,LED בעלת 
הגברה עצמית בטווח תדרים משתנה ,45-55kHz בעלת אפשרות לדפוסי 

שידור משתנים, בעצימות ,30-73db רמת מיגון ,IK10 ,IP66 כולל אחריות 
ל-24 חודשים מעת מסירת המתקן, כדוגמת 4M לבן תוצרת מגנור או ש"ע 
מאושר ע"י המתכנן, כולל התקנה, הרצה, הובלה וכיוצ"ב להת קנה תקינה

של המוצר.

7.79.16.0030

10,884.00 907.00 12.00 יח' יחידת קצה להרחקת עטלפים מפלס ,P3 משולבת טכנולוגיית ,LED בעלת 
הגברה עצמית בטווח תדרים משתנה ,45-55kHz בעלת אפשרות לדפוסי 

שידור משתנים, בעצימות ,30-73db רמת מיגון ,IK10 ,IP66 כולל אחריות 
ל-24 חודשים מעת מסירת המתקן, כדוגמת 4M לבן תוצרת מגנור או ש"ע 
מאושר ע"י המתכנן, כולל התקנה, הרצה, הובלה וכיוצ"ב להת קנה תקינה

של המוצר.

7.79.16.0040

10,884.00 907.00 12.00 יח' יחידת קצה להרחקת עטלפים מפלס ,P4 משולבת טכנולוגיית ,LED בעלת 
הגברה עצמית בטווח תדרים משתנה ,45-55kHz בעלת אפשרות לדפוסי 

שידור משתנים, בעצימות ,30-73db רמת מיגון ,IK10 ,IP66 כולל אחריות 
ל-24 חודשים מעת מסירת המתקן, כדוגמת 4M לבן תוצרת מגנור או ש"ע 
מאושר ע"י המתכנן, כולל התקנה, הרצה, הובלה וכיוצ"ב להת קנה תקינה

של המוצר.

7.79.16.0050

10,884.00 907.00 12.00 יח' יחידת קצה להרחקת עטלפים מפלס ,P5 משולבת טכנולוגיית ,LED בעלת 
הגברה עצמית בטווח תדרים משתנה ,45-55kHz בעלת אפשרות לדפוסי 

שידור משתנים, בעצימות ,30-73db רמת מיגון ,IK10 ,IP66 כולל אחריות 
ל-24 חודשים מעת מסירת המתקן, כדוגמת 4M לבן תוצרת מגנור או ש"ע 
מאושר ע"י המתכנן, כולל התקנה, הרצה, הובלה וכיוצ"ב להת קנה תקינה

של המוצר.

7.79.16.0060

10,884.00 907.00 12.00 יח' יחידת קצה להרחקת עטלפים בלולאות הרכב ,G+A משולבת טכנולוגיית 
,LED בעלת הגברה עצמית בטווח תדרים משתנה ,45-55kHz בעלת 

 IK10 30-73 רמת מיגוןdb, אפשרות לדפוסי שידור משתנים, בעצימות
,,IP66 כולל אחריות ל-24 חודשים מעת מסירת המתקן, כדוגמת 4M לבן 

תוצרת מגנור או ש"ע מאושר ע"י המתכנן, כולל התקנה, הרצה, הובלה וכ
יוצ"ב להתקנה תקינה של המוצר.

7.79.16.0065

4,744.00 593.00 8.00 יח' רכזת למערכת בקרת הרחקת עטלפים לחיבור עד ל-87 יחידות קצה, בעלת
מסך ,HMI בעל אפשרות לבחירת תוכניות ופונקציות הרחקה ייעודיות 

שיגיעו מובנות במערכת, כולל אחריות ל-24 חודשים מעת מסירת המתקן, 
כדוגמת תוצרת מגנור Central Unit-MA 87 או שווה ערך מאושר ע"י 

המתכנן, כולל התקנה, הרצה, הובלה וכיוצ"ב להתקנה תקינה של המוצר.

7.79.16.0070

1,144.00 11.00 104.00 יח' תושבות אינטגראליות להתקנת יחידות הקצה. 7.79.16.0080

7,280.00 70.00 104.00 יח' התקנה, קיבוע וחיווט יחידות הקצה. 7.79.16.0090

5,310.00 885.00 קומפלט6.00 ממשק בין מערכת הבקרה של הרחקת העטלפים לבין מערכת הבקרה 
המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב. כמו כן גם הפרדה מפלסית.

7.79.16.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019200

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

114,620.00114,620.00114,620.00114,620.00 מערכת הרחקת עטלפיםמערכת הרחקת עטלפיםמערכת הרחקת עטלפיםמערכת הרחקת עטלפים 79.1679.1679.1679.16 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ארון בזק 79.18 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,186.00 1,593.00 קומפלט2.00 הקצב לארון בזק (תהר בזק) 7.79.18.0010

3,186.003,186.003,186.003,186.00 ארון בזקארון בזקארון בזקארון בזק 79.1879.1879.1879.18 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ממשקים 79.19 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
177,000.00 35,400.00 קומפלט5.00 ממשק בין מערכת הבקרה של לוח חשמל חכם לבין מע' הבקרה המרכזית 

של החניון, הפירים ולולאות הרכב (עבור כל אחד ואחד בניפרד מבין 
לוחות החשמל החכמים הראשיים והמשניים במ"נ ולוחות החשמל 

החכמים לחלוקת גנרטור במרכזי האנרגיה בחניון)

7.79.19.0010

177,000.00177,000.00177,000.00177,000.00 ממשקיםממשקיםממשקיםממשקים 79.1979.1979.1979.19 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,671,328.003,671,328.003,671,328.003,671,328.00 תשתיות חשמל לבקרה, מע' בקרת אנרגיה ותאורהתשתיות חשמל לבקרה, מע' בקרת אנרגיה ותאורהתשתיות חשמל לבקרה, מע' בקרת אנרגיה ותאורהתשתיות חשמל לבקרה, מע' בקרת אנרגיה ותאורה 79797979 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מע' בקרת חניון, מע' חניה, מע' הכוונה ומע' שילוט אלקט' 80 פרק:

מערכת הכוונה - אדום ירוק 80.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד.

898,300.00 691.00 קומפלט1,300.00 גלאי + סמן 7.80.1.0010

61,065.00 2,655.00 קומפלט23.00 SDD יח' תצוגה מפוקדת 7.80.1.0020

53,100.00 53,100.00 קומפלט1.00 תוכנה 7.80.1.0030

13,275.00 13,275.00 קומפלט1.00 עמדת ניהול 7.80.1.0040

460,200.00 17,700.00 קומפלט26.00 (KIO קיוסקים) עמדות מידע 7.80.1.0050

106,200.00 106,200.00 קומפלט1.00 שילוט ואביזרים 7.80.1.0060

177,000.00 35,400.00 קומפלט5.00 כבילה 7.80.1.0070

1,769,140.001,769,140.001,769,140.001,769,140.00 מערכת הכוונה - אדום ירוקמערכת הכוונה - אדום ירוקמערכת הכוונה - אדום ירוקמערכת הכוונה - אדום ירוק 80.180.180.180.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרת חניון ומערכת חניה 80.2 תת פרק:
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
309,750.00 61,950.00 קומפלט5.00 עמדת כניסה PIN (כולל: מחסום, מצלמת ,LPR יח' תקשורת כניסה, 

גלאים, 2 עמודוני מיגון, 2 פסי האטה)
7.80.2.0010

424,800.00 70,800.00 קומפלט6.00 עמדת יציאה PEX (כולל: מחסום, מצלמת ,LPR יח' תקשורת יציאה, 
גלאים, 2 עמודוני מיגון, 2 פסי האטה) ואימות כרטיסי רב קו/נייר לרק"ל 

במידה ונדרש.

7.80.2.0020

1,416,000.00 70,800.00 קומפלט20.00 PST עמדת תשלום 7.80.2.0030

212,400.00 35,400.00 קומפלט6.00 PSC עמדת תשלום בכרטיסי אשראי בלבד 7.80.2.0040

21,240.00 10,620.00 קומפלט2.00 BAR מחסומי יציאה לחרום 7.80.2.0050

17,700.00 8,850.00 קומפלט2.00 (LCS) תמרורים מפוקדים 7.80.2.0060

106,200.00 106,200.00 קומפלט1.00 מערכת מידע ובקרה מרכזית (מכלול) 7.80.2.0070

39,825.00 13,275.00 קומפלט3.00 עמדות מוקד (מכלול) 7.80.2.0080

17,700.00 8,850.00 קומפלט2.00 עמדות ניהול (מכלול) 7.80.2.0090

30,975.00 30,975.00 קומפלט1.00 מערך אינטרקום משולב טמ"ס (מכלול) 7.80.2.0100

123,900.00 30,975.00 קומפלט4.00 PCEC ארון תקשורת 7.80.2.0110

2,720,490.002,720,490.002,720,490.002,720,490.00 מערכת בקרת חניון ומערכת חניהמערכת בקרת חניון ומערכת חניהמערכת בקרת חניון ומערכת חניהמערכת בקרת חניון ומערכת חניה 80.280.280.280.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת שילוט 80.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד.

258,066.00 1,593.00 קומפלט162.00 שלט תלוי מואר 7.80.23.0010

16,992.00 1,062.00 קומפלט16.00 שלט תלוי לא מואר 7.80.23.0020

48,686.00 2,213.00 קומפלט22.00 שלט מואר ומפוקד 7.80.23.0030

116,820.00 531.00 קומפלט220.00 גרפיקה 7.80.23.0040
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כתב כמויות למכרז מספר 229/2018
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,480.00 10,620.00 קומפלט4.00 מגבילי גובה 7.80.23.0050

483,044.00483,044.00483,044.00483,044.00 מערכת שילוטמערכת שילוטמערכת שילוטמערכת שילוט 80.2380.2380.2380.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מע' בקרת חניון, מע' חניה, מע' הכוונה ומע' שילוט אלקטמע' בקרת חניון, מע' חניה, מע' הכוונה ומע' שילוט אלקטמע' בקרת חניון, מע' חניה, מע' הכוונה ומע' שילוט אלקטמע' בקרת חניון, מע' חניה, מע' הכוונה ומע' שילוט אלקט4,972,674.004,972,674.004,972,674.004,972,674.00 80808080 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות ביטחון 81 פרק:

מערכת טמ"ס 81.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד.

מערכות הביטחון והאביזרים שיותקנו בפרויקט יהיו מתוצרת חברות 
ידועות ומוכרות בתחום הביטחון. בעלי תו תקן או אישור מכון התקנים. 
המחיר הנקוב יכלול רכישה, הספקה, התקנה והפעלה על פי התוכניות 

ודרישות המפרט, כולל חיווט/ציוד עזר והתקנים הדרושים להפעלה. 
ההצעה תכלול תיעוד מלא, הדרכה ואחריות ל-24 חודשים לכל מערכת .

 NVR טמ"ס - מערכת ניהול וידאו והקלטה דיגיטלית - CCTV
,MULTICASTING הכוללת תוכנת הפעלה, הקלטה ורישיונות. שרת 

הקלטה בתצורת raid 5 בנפח הנדרש לפי המפרט ("19) ביצועים בהתאם 
 DEVTEL, ON SSI ,JENETEC לדרישות המפרט. יצרן חברת

,.MILLSTON לתמיכה ב-300 ערוצים / מצלמות לפחות. תמיכה במצלמות 
FHD ו-MPIXEL על תשתית תקשורת יעודית .TCPIP המצלמות יחוברו 

.(PoE) למתח 220 וולט (תקע) וחלקן ברשת תקשורת יעודית

36,816.00 9,204.00 קומפלט4.00 שרת מערכת והקלטה ",19 כולל תוכנה, מערכת הפעלה ורישיונות מסוג 
DELL R740/760 עם מערכת הפעלה SERVER מותקנת על 2 דיסקים 

RAID 5 או שו"ע, לרבות ציוד היקפי לרבות דיסק קשיח של 30 טרה לכל 
שרת.

7.81.1.0030

141,600.00 708.00 קומפלט200.00 הספקת רשיון יצרן רשיון הפעלה למצלמות המערכת 7.81.1.0040

31,860.00 7,965.00 קומפלט4.00 עמדת עבודה - קליינט  הכוללת חומרה ותוכנה, 2 מוניטורים "24 סוני 
פנסוניק ומחשב מסוג  DELL 7010 מעבד I7 + כרטיס מסך כפול כולל 

אביזרים ורישיונות DVD איכותי. תוכנה לצפיה במצלמות בכל מסך 
באיכות שאינה נופלת מ-F/S  HD 25 בשני מסכים שונים כולל מערכת 
הפעלה ורישיונות. (תכונות נדרשות למחשב ראה מפרט). המסכים תומ 

.FHD כים ברזולוציה

7.81.1.0060

13,276.00 6,638.00 קומפלט2.00 עמדת צפיה  הכוללת מחשב I7 ומוניטור אחד לתצוגה של מצלמות כנ"ל 
(2 מסכים לעמדה), סוני / פנסוניק / סמסונג "22 באיכות ,FHD כולל 

רישיונות תוכנה/ הפעלה.

7.81.1.0080

23,010.00 11,505.00 קומפלט2.00 עמדת צפיה (מסך גדול) - לחדר בקרה על בסיס מסך אחד "50 לכל עמדה 
כולל מחשב + תוכנה + גויסטיק, כולל רישיונות תוכנה/ הפעלה.

7.81.1.0090

23,010.00 11,505.00 קומפלט2.00 עמדת צפיה כנ"ל לחדר בקרה בחירום. 7.81.1.0100

2,124.00 1,062.00 2.00 יח' ספקי כח 12/24 וולט מקוטבים איכותיים מתוצרת גמאטרוניקס או אדוויס 
להזנת מתח למצלמות ,PTZ להתקנה במסד וריכוז ציוד איזורי 6-12 

.PTZ יציאות לכל ספק כח. לחילופין ספק כח לכל מצלמה

7.81.1.0110
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,000.00 4.00 2,000.00 מ"א כבל לבן שזור מסוג 6005 תוצרת טלדור או שו"ע, לאספקת מתח למצלמות

.PTZ
7.81.1.0120

279,696.00279,696.00279,696.00279,696.00 מערכת טמ"סמערכת טמ"סמערכת טמ"סמערכת טמ"ס 81.181.181.181.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצלמות אבטחה 81.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד.

 (FullHD כל המצלמות תהינה מצלמות - FHD מצלמות ביטחון - מצלמות
IP) מתוצרת חברות ידועות בעלות מוניטין מהיצרנים הבאים: 

BOSCH ,FLIR,סמסונג  AXIS ,SONY,(HD)PANASONIC ,

63,720.00 10,620.00 קומפלט6.00 מצלמה PTZ יום לילה תואמת X 20 יכולת ,WDR כולל זרוע מתכת 
מותאמת ליעוד או אביזרי נשיאה מתוצרת בוש, ,SONY, AXIS פנסוניק או

סמסונג (מצלמת סריקה) (קבוצה C) או לחילופין מצלמות H.D תואמות 
ביצועים מחברות מוכרות בעלות מוניטין. המצלמות לעמידה בתנאי 

עבודה קשים (IP 65), להתקנה באיזורי בידוק.

7.81.2.0010

185,850.00 3,717.00 קומפלט50.00 מצלמת גוף קבועה מוגנת (OUTDOOR)  יום לילה WDR אנטי ונדאלית 
התקנה באמצעות זרוע או אביזרים אחרים צמצם אוטומטי תואמת עדשה 

55 מ"מ - 15 מ"מ.  בהתאם ליעוד, כולל מיגון (HOUSEING) והתקן 
.(B קבוצה) להתקנה מתוצרת כנ"ל. המצלמות מיועדות לצפיה בחשיכה

7.81.2.0020

525,780.00 2,921.00 קומפלט180.00 מצלמת כיפה או גוף לכיסוי אזורים ציבורים, מעברים או אזורים רגישים 
עדשה 2-12 מ"מ לפחות מתוצרת בוש, סוני, סמסונג, פנסוניק, כולל אביזרי

 HD) אנטי ואנדלית  2 מגה פיקסל (A קבוצה) (תקרה או קיר) התקנה
.FLIR)

7.81.2.0030

132,750.00 8,850.00 15.00 יח' מצלמה X20(Outdoor) PTZ  להתקנה במפלסי החניון ובהפרדה המפלסית. 7.81.2.0040

908,100.00908,100.00908,100.00908,100.00 מצלמות אבטחהמצלמות אבטחהמצלמות אבטחהמצלמות אבטחה 81.281.281.281.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקשורת 81.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד.

רשת תקשורת יעודית לטמ"ס - פריסת רשת תקשורת יעודית לטמ"ס 
הכוללת מתג ראשי, מתגים בחדרי תקשורת, מסדים, כבילה תשתיות 

ואביזרים לנ"ל כולל הנחת התשתית (פסיבית) ובדיקה טכנית (תשתית 
למערכות ביטחון). הנ"ל במסגרת ציוד תקשורת.

17,523.00 1,593.00 11.00 יח' KVM לשליטה על מחשב רחוק. 7.81.4.0030

17,523.0017,523.0017,523.0017,523.00 תקשורתתקשורתתקשורתתקשורת 81.481.481.481.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת שו"ב 81.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד. מערכת בקרה ושליטה (שו"ב) - רכישה והתקנה 
של חומרה ותוכנה למערכת שליטה ובקרה וניהול התרעות. המערכת 

תתמוך ב-100 דלתות לפחות ותכלול שרת מתאים ובקרי כניסה, רישיונות, 
קורא לימוד (X2) ומודול הפעלה. המערכת תכלול ממשק (ותוכנה) לבקרת
כניסה וממשק למערכת לגילוי פריצה. יכולת קבלת התרעות בזמן אמיתי 
ושליפת דוחות ב התאם לצורך. הציוד יהיה מתוצרת חברות מוכרות כגון: 

לנל, ,PCSC סימנס, ריסקו או מערכת פתוחה שו"ע. מסד הנתונים יהיה 
בעברית. המחיר המוצע יכלול רכישה, הפעלה והדרכה. מערכת קומפלט.

24,780.00 24,780.00 קומפלט1.00  HP או שו"ע מתוצרת  DELL 320  מקצועי תוצרת R חומרה - שרת יעודי
 . 1 RAID מערכת הפעלה עדכנית ורישיון. שני  2 דיסק קשיח בתצורת
המחשב יסופק עם אביזרים (מסך, עכבר, מקלדת וכד') אחריות היצרן 

לשלוש שנים לרבות דיסק קשיח 10 טרה.

7.81.5.0010

6,638.00 6,638.00 קומפלט1.00 עמדת עבודה -הכוללת מחשב I7 ומוניטור "22 סוני פנסוניק ומחשב מסוג  
DELL 7010 מעבד ,I7 כולל רישיון ותוכנת קלינט.

7.81.5.0020

26,550.00 26,550.00 קומפלט1.00 תוכנה למערכת בקרת כניסה ל-100 דלתות, כולל רישיונות,  קורא לימוד 
להנפקת תגים (כולל בקר).

7.81.5.0030

88,500.00 88,500.00 קומפלט1.00 מערכת לאיסוף וניהול התרעות מסוג סינופסיס של ריסקו או מערכת שו"ב
שו"ע (קומפלט), לרבות התקנת מפות סינופטיות לתצוגה 15 מפות) וממשק

למערכת בקרת כניסה כולל החומרה הנדרשת. המחיר יכלול רכישה, 
התקנה, הפעלה והדרכה.

7.81.5.0040

39,825.00 39,825.00 קומפלט1.00 בקרים וקוראים לדלתות כולל ספק כח ואביזרים בדלת או לחילופין בקר 
ראשי. התקנת 30 דלתות מבוקרות קומפלט לרבות חיבור למערכת גילוי 

אש, גיבוי למקרה של נפילת רשת החשמל.

7.81.5.0050

1,862.00 266.00 7.00 יח' לחצן פתיחת דלת התקנת פנל נירוסטה שקוע או על טיח (לדלתות בנעילת
אלקטרומגנט), כולל חיווט וחיבור.

7.81.5.0060

7,080.00 885.00 8.00 יח' לחצן פתיחת מחסומי עצירה לרכב (כולל נקודת רשת בקצה) או פנל 
לחצנים לנ"ל.

7.81.5.0070

884.00 221.00 4.00 יח' לחצן פתיחת דלת - מזכירה התקנת לחצן פתיחה בשולחן עבודה או 
בדלפקי מזכירות, לרבות כבילה.

7.81.5.0080

2,656.00 1,328.00 2.00 יח' פנל לחצני פתיחת דלת יצור פנל אלומיניום או נירוסטה, כולל 5 לחצנים 
(לבקרה).

7.81.5.0090

22,000.00 22.00 1,000.00 יח' תג עובד/מבקר, כולל תמונה. הכנה, צילום, רישום ויצור תגים. 7.81.5.0100

12,216.00 2,036.00 6.00 יח' פנקוד שקוע הספקת פנקוד לדלת מתוצרת ITS (אנלוגי או IP), כולל 
חיבורים וכבילה.

7.81.5.0110

26,550.00 1,062.00 קומפלט25.00 אלקטרומגנט רכישה והתקנה של אלקטרומגנט 600 ק"ג דחיפה + אביזרים 
(לדלת מבוקרת (לחצני פתיחה/ניפוץ) ודלת מוטרדת), לרבות זמזם דלת 

מוטרדת. למתקנים רגישים.

7.81.5.0120

3,101.00 443.00 קומפלט7.00 .KABA אבלוי או וואן דופרין או FF מנעול חשמלי מסוג 7.81.5.0140

45,000.00 9.00 5,000.00 מ"א חיווט וכבילה למערכת בקרת כניסה (כבל CAT 5-6 או כבל יעודי) ל-עד 
50 דלתות נק' רשת לכל אביזר.

7.81.5.0150
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
53,100.00 1,770.00 קומפלט30.00 לחצני מצוקה. 7.81.5.0155

309,750.00 30,975.00 קומפלט10.00 שער זיהוי חפצים חשודים מסוג מגנומטר (אופציונלי) 7.81.5.0160

177,000.00 17,700.00 קומפלט10.00 קרוסלות/סבסבות/שער אלקטרוני להולכי רגל (אופציונלי) 7.81.5.0170

88,500.00 8,850.00 קומפלט10.00 שער נכים. 7.81.5.0180

935,992.00935,992.00935,992.00935,992.00 מערכת שו"במערכת שו"במערכת שו"במערכת שו"ב 81.581.581.581.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גילוי פריצה 81.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד.

מערכת גילוי פריצה מתוצרת חברה מוכרת שעומדת בכל התנאים 
והתקנים הנדרשים לגילוי פריצה או להתראה בתקני חברות הביטוח. 512 
אזורי פריצה (לפחות 8 קבוצות) עם חייגן מתאים לדיווח וחיבור למודול 

אלחוטי ומודול SMS ברמת ביטחון הגבוהה ביותר (HIGH SEC) מתוצרת 
ריסקו או שו"ע לרבות ממשק למערכת שו"ב.

6,638.00 6,638.00 קומפלט1.00 מערכת גילוי פריצה מסוג רוקונט 512 איזורים כוללת סוללה ,20W צופר 
חיצוני עוצמה גבוהה, חייגן SMS ו-KB (SIM באחריות המזמין). חיבור 

מערכת UPS מרכזי.

7.81.6.0010

3,098.00 3,098.00 קומפלט1.00 מערכת גילוי פריצה תקן 1337. 7.81.6.0020

4,070.00 407.00 10.00 יח' KB / פנל הפעלה למערכת גילוי פריצה (מקשי מגע) 7.81.6.0030

14,610.00 487.00 30.00 יח' כרטיסי הרחבה 16 אזורים למערכת גילוי פריצה. 7.81.6.0040

7,293.00 221.00 33.00 יח' .UL או תקן אירופאי (מוכח) או גלאי תקרה תקן UL גלאי נפח תקן 7.81.6.0050

6,200.00 310.00 20.00 יח' גלאי אנטי מסק תקן UL כנ"ל. 7.81.6.0060

5,930.00 593.00 10.00 יח' גלאי חיצוני משולב 2 פעולות מסוג WATCH OUT רוקונט או ש"ע. 7.81.6.0070

29,835.00 221.00 135.00 יח' גלאי סף מגנט HD לדלתות מתכת עם צנור שרשורי, כולל התקנה או מגנט
שקוע לדלתות מתכת / אלומיניום מתוצרת סנטרול או ש"ע.

7.81.6.0080

43,758.00 221.00 קומפלט198.00 גלאי א.א. פסיביים (חיצוני/פנימי), גלאים אקטיביים (זעזועים, שבר 
וזכוכית), גלאי טמפר (הגנה מפני ונדליזם), גלאים מיוחדים להגנה על 

מצלמות/ארונות תקשורת/התקנים אחרים, גלאים סיסמיים, גלאים 
סמויים.

7.81.6.0085
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תת כתב: מערכות מבנה -01 חניון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,425.00 885.00 קומפלט5.00 ספק כח למערכת גילוי פריצה (רוקונט) עם מצבר (בתוך תיבה מוגנת + 

טמפר).
7.81.6.0090

2,655.00 177.00 15.00 יח' מגנט קל (שקוע) מסוג סנטרול. 7.81.6.0110

2,124.00 531.00 קומפלט4.00 כרטיס ממסרים. 7.81.6.0120

13,020.00 372.00 35.00 יח' לחצן מצוקה משולב (נייח ונייד) אנטי ונדלי, תלוי, כולל מערכת גילוי 
ולחצן. אופציה לא לחישוב.

7.81.6.0130

2,210.00 221.00 10.00 יח' צופר  למערכת אזעקה (OUT DOOR) עוצמה גבוהה db, 130 כולל פנס 
הבהוב לעמידה בתנאי חוץ למצבר גיבוי.  מיקום בתיאום עם האדריכל.

7.81.6.0140

2,210.00 221.00 10.00 יח' צופר להתקנה פנימית במערכת למערכת גילוי פריצה (מעל התקרה) 
עוצמה גבוהה בתיבת פח מוגנת + פנס מהבהב.

7.81.6.0150

75,000.00 5.00 15,000.00 מ"א כבילה וחיווט חיבור לגלאים ואביזרי מערכת גילוי פריצה. כבל נחושת 
שזור מסוג 6005 איכותי 6 גידי לפחות מתוצרת טלדור או שו"ע (לכל 

אביזר).

7.81.6.0160

13,275.00 13,275.00 קומפלט1.00 .SIM-מערכת בקרת סיור כוללת 3 טלפונים חכמים ו 7.81.6.0170

212,400.00 212,400.00 קומפלט1.00 מערכת לחצני מצוקה (IP) לכל מפלס החניון, כולל רכזת בקרה 98 
ערוצים, 60 יחידות קצה אנטי ונדליות, צופר ונצנץ לכל יחידה.

7.81.6.0180

448,751.00448,751.00448,751.00448,751.00 גילוי פריצהגילוי פריצהגילוי פריצהגילוי פריצה 81.681.681.681.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כללי 81.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד.

תקופת אחריות לתחזוקת המערכות (שנת בדק = 24 חודשים) ללא תשלום.
כלול בהצעה.

17,700.00 17,700.00 קומפלט1.00 מחסום דוקרנים חד כיווני. 7.81.7.0030

17,700.0017,700.0017,700.0017,700.00 כלליכלליכלליכללי 81.781.781.781.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,607,762.002,607,762.002,607,762.002,607,762.00 מערכות ביטחוןמערכות ביטחוןמערכות ביטחוןמערכות ביטחון 81818181 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

82,609,018.2082,609,018.2082,609,018.2082,609,018.20 מערכות מבנה -01 חניוןמערכות מבנה -01 חניוןמערכות מבנה -01 חניוןמערכות מבנה -01 חניון 7777 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

מתקני תברואה 7 פרק:

מים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,500.00 310.00 50.00 מ"א צנורות פלדה עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת-שכבתי ועטיפה 

חיצונית בטון דחוס, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, מונחים בקרקע
בעומק עד 1.25 מ' עם ריפוד חול, קוטר הצינור "4 , עובי דופן "3/16

8.7.1.0001

2,130.00 71.00 30.00 מ"א צנורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליבוטילן דוגמת תוצרת "פולירול"
דגם FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים לרבות ספחים 

ואביזרי תליה בקוטר 20 מ"מ.

8.7.1.0002

2,400.00 80.00 30.00 מ"א צנורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליבוטילן דוגמת תוצרת "פולירול"
דגם FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים לרבות ספחים 

ואביזרי תליה בקוטר 25 מ"מ.

8.7.1.0003

7,120.00 89.00 80.00 מ"א צנורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליבוטילן דוגמת תוצרת "פולירול"
דגם FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים לרבות ספחים 

ואביזרי תליה בקוטר 32 מ"מ.

8.7.1.0004

37,200.00 124.00 300.00 מ"א צנורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליבוטילן דוגמת תוצרת "פולירול"
דגם FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים לרבות ספחים 

ואביזרי תליה בקוטר 50 מ"מ.

8.7.1.0005

11,050.00 221.00 50.00 מ"א צנורות פלדה עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת-שכבתי ועטיפה 
חיצונית בטון דחוס, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, מונחים בקרקע

בעומק עד 1.25 מ' עם ריפוד חול, קוטר הצינור "2 , עובי דופן "5/32.

8.7.1.0006

16,800.00 168.00 100.00 מ"א צנורות פלדה בקוטר "2 עובי דופן "3/16 עם ציפוי פנים מלט צמנט 
וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על קיר או על אדני בטון (לרבות 

ספחים, חבקים ו/או אדני הבטון).

8.7.1.0007

34,580.00 266.00 130.00 מ"א צנורות פלדה בקוטר "4 עובי דופן "3/16 עם ציפוי פנים מלט צמנט 
וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על קיר או על אדני בטון (לרבות 

ספחים, חבקים ו/או אדני הבטון).

8.7.1.0008

55,800.00 372.00 150.00 מ"א צנורות פלדה בקוטר "6 עובי דופן "3/16 עם ציפוי פנים מלט צמנט 
וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על קיר או על אדני בטון (לרבות 

ספחים, חבקים ו/או אדני הבטון).

8.7.1.0009

425,000.00 425.00 1,000.00 מ"א צנורות פלדה בקוטר "8 עובי דופן "3/16 עם ציפוי פנים מלט צמנט 
וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על קיר או על אדני בטון (לרבות 

ספחים, חבקים ו/או אדני הבטון).

8.7.1.0010

885.00 177.00 5.00 יח' שרוול מצינור פלסטי (PVC) למעבר תקרה או קיר מיציקת בטון בקוטר "8 
ואורך מעבר עד 1.5 מ'.

8.7.1.0011

2,210.00 221.00 10.00 יח' שרוול מצינור פלסטי (PVC) למעבר תקרה או קיר מיציקת בטון בקוטר 
"10 ואורך מעבר עד 1.5 מ'.

8.7.1.0012

3,990.00 266.00 15.00 יח' שרוול מצינור פלסטי (PVC) למעבר תקרה או קיר מיציקת בטון בקוטר 
"12 ואורך מעבר עד 1.5 מ'.

8.7.1.0013
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m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
53,100.00 26,550.00 קומפלט2.00 מתקן מילוי מאגר מים בקוטר "4 כולל 2 ברזי מילוי, ברז מילוי חשמלי, 

מסנן, 6 ברזי סגירה, מצופים, ספחים, אביזרי התקנה ופיקוד, דגמי ברזים 
לפי מפרט.

8.7.1.0014

221,250.00 221,250.00 קומפלט1.00 משאבת כיבוי אש דיזל 60 מ"ק/שעה בעומק 60 מ' כולל לוח פיקוד, מיכל 
דלק צמוד, מצברים, כל האביזרים והספחים הנדרשים.

8.7.1.0015

8,850.00 8,850.00 קומפלט1.00 משאבת שמירת לחץ 3 מ"ק/שעה בעומק 65 מ' כולל לוח פיקוד וכל 
האביזרים והספחים הנדרשים.

8.7.1.0016

22,125.00 22,125.00 קומפלט1.00 מיכל דלק 10000 ליטר עם מעצרה 110% מנפח דלק, כולל כל אביזרי 
מילוי המיכל, פיקוח ותחזוקה, משאבת דלק למילוי מיכל צמוד.

8.7.1.0017

8,850.00 177.00 50.00 מ"א צינור דלק בקטרים - "3/8 - "1-1/4. 8.7.1.0018

44,250.00 44,250.00 קומפלט1.00 אביזרים בחדר משאבות למערכת כיבוי אש (מגופים, ברזים, שסתומים, 
אביזרי מדידה ופיקוד) כולל כל הספחים.

8.7.1.0019

18,590.00 1,859.00 קומפלט10.00 עמדת כיבוי אש תקנית מותקנת בתוך ארון מפח (הנמדד בנפרד) המותקן 
על קיר לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 

ובאורך 15 מ' עם מצמד שטורץ, מזנק סילון / ריסוס "2 עם ברז כדורי, 
גלגלון ומתפים, מותקן בשלמות.

8.7.1.0020

7,970.00 797.00 קומפלט10.00 ארון לציוד כיבוי אש מפח במידות 120/80/30 ס"מ. 8.7.1.0021

252,225.00 13,275.00 קומפלט19.00 עמדת כבאים מותקנת בארון (הנמדד בנפרד), לרבות הידרנט עם זקף  ",6 
מתקן שבירה (בהתקנה מלמטה) ו- 4 ברזים בקוטר "3 כל אחד.

8.7.1.0022

64,530.00 2,390.00 קומפלט27.00 עמדת כיבוי לפי מפרט. 8.7.1.0023

267.00 89.00 3.00 יח' אספקה והרכבה של סוללה לכיור בעמידה עם פיה קצרה מסתובבת דגם 
לפי מפרט מותקן מושלם לרבות ברזי "ניל" וכל חומרי העזר.

8.7.1.0024

708.00 177.00 4.00 יח' ברזי "ניל" לנקודת אסלה. 8.7.1.0025

4,956.00 1,239.00 קומפלט4.00 אספקה והרכבה של מיכל הדחה סומי להתקנה מוקדמת בתוך קיר 
גבס/בלוקים לאסלה תלויה לפי מפרט.

8.7.1.0026

6.00 2.00 קומפלט3.00 אספקה והרכבה של מתקן מי שתיה - מי-קר דגם תוצרת ת.מ.ה. או ש"ע 
כולל כל האביזרים הנדרשים.

8.7.1.0027

2,480.00 620.00 קומפלט4.00 אספקה והרכבה של אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "פטרה" תוצרת 
"חרסה" או ש"ע, עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות טבעת חיבור,

מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים.

8.7.1.0028

2,391.00 797.00 קומפלט3.00 אספקה והרכבה של קערת מטבח סוג א', התקנה מתחת לשיש (נמדד 
בנפרד) במידות 40X60 ס"מ דוגמת תוצרת "חרסה" או ש"ע, כולל כל 

האביזרים הנדרשים.

8.7.1.0029
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,922.00 974.00 קומפלט3.00 אספקה והרכבה של סוללה לקערת מטבח בעמידה עם פיה נשלפת, דוגמת

"מדגל" מק"ט 59810 או ש"ע , מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי 
"ניל" וכל חומרי העזר.

8.7.1.0030

5,310.00 5,310.00 קומפלט1.00 חיבור קו מים חדש מצינור פלדה "4 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "10 
לפחות, לרבות עבודות חפירה, ניקוז הקו הקיים, חיבור לקו הקיים 

באמצעות ריתוך, מעבר קוטר /מופה לריתוך, לרבות העבודות והאביזרים 
הנדרשים לחיבור מושלם והחזרת המצב לקדמותו.

8.7.1.0031

4,248.00 1,062.00 4.00 יח' מגוף סגירה בקוטר "4. 8.7.1.0032

886.00 443.00 2.00 יח' ברז בקוטר "2. 8.7.1.0033

3,540.00 3,540.00 1.00 יח' מז"ח בקוטר "4. 8.7.1.0034

10,620.00 3,540.00 3.00 יח' ברז הסנקה בקוטר "4. 8.7.1.0035

620.00 620.00 1.00 יח' אל חוזר בקוטר "2. 8.7.1.0036

133.00 133.00 1.00 יח' ברז גן בקוטר "3/4. 8.7.1.0037

1,355,492.001,355,492.001,355,492.001,355,492.00 מיםמיםמיםמים 7.17.17.17.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ניקוז 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,400.00 177.00 200.00 מ"א צנורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) דוגמת GEBERIT או ש"ע 

מותקנים גלויים או סמויים בקוטר 110 מ"מ כולל ספחים או התקנה 
תת-קרקעית בעומק עד 10 מטר.

8.7.2.0001

124,000.00 248.00 500.00 מ"א צנורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) דוגמת GEBERIT או ש"ע 
מותקנים גלויים או סמויים בקוטר 160 מ"מ כולל ספחים או התקנה 

תת-קרקעית בעומק עד 10 מטר.

8.7.2.0002

258,750.00 575.00 450.00 מ"א צנורות מבטון מזויין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט-M" או ש"ע עם 
אטם תיקני על ה"זכר" דרג 5 קוטר 40 ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד 3.0 

מטר.

8.7.2.0003

354,000.00 14,160.00 25.00 יח' שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים 150X150 ס"מ, 
ללא תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D-400 (40 טון), שלבי 

דריכה וכל האביזרים , בעומק עד 3.0 מ'.

8.7.2.0004

35,400.00 4,425.00 8.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומית מבטון לפי ת"י 658 בקוטר
 D-400 פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין
(40 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות אטימה בין החוליות מסוג 

"איטופלסט" או ש"ע בעומק עד 2.5 מ'.

8.7.2.0005
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
53,100.00 531.00 100.00 מ"א צנורות פלדה עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה 

חיצונית מבטון דחוס, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, מונחים 
בקרקע בעומק עד 1.25 מ' עם ריפודחול, קוטר צינור "8 עובי דופן "3/16.

8.7.2.0006

212,400.00 354.00 600.00 מ"א צנורות פלדה קוטר "8 עובי דופן "3/16 עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה 
חיצונית, מותקנים גלויים על אדני בטון (לרבות אדני בטון).

8.7.2.0007

6,630.00 221.00 30.00 יח' קופסת ניקוז בקוטר "6 ויציאת צינור "4 עם רשת פליז דוגמת תוצרת 
"DALLMER" דגם S-15 או ש"ע.

8.7.2.0008

424,800.00 70,800.00 קומפלט6.00 משאבה טבולה לניקוז במבנה כבד, מנוע טבול IP68 מוגן התפוצצות, 
ספיקה 60 מ"ק/שעה, עומד מים 30 מטר, מאיץ תעלה פתוחה בעל מעבר 
חופשי 100 מ"מ לפחות, אטם מכניכפול סיליקון קרביד / סיליקון קרביד, 
מצויידת ברגש חום המותקן בין סלילי המנוע וברגש לחות המותקן באגן 

השמן המפריד בין המנוע והמשאבה, דוגמת תוצרת LOWARAסדר DLS או
ש"ע, לרבות לוח פיקוד וכל אביזרי ההתקנה.

8.7.2.0009

5,310.00 2,655.00 קומפלט2.00 חיבור קו ניקוז בקוטר 40 ס"מ לתא ניקוז קיים. 8.7.2.0010

74,340.00 5,310.00 14.00 יח' תא קליטה ראשי במידות 80/40 ס"מ ובעומק 1.25 מ' ללא אבן שפה עם 
מסגרת ורשת מלבניים מיציקת ברזל ממין D400 (40 טון).

8.7.2.0011

159,494.00 4,691.00 34.00 יח' תא קליטה צדדי במידות 80/40 ס"מ ובעומק פנים 0.51 מ' ללא אבן שפה 
עם מסגרת ורשת מלבניים מיציקת ברזל ממין D-400 (40 טון).

8.7.2.0012

26,560.00 1,328.00 20.00 מ"א תעלת ניקוז מבטון מזויין מסוג "מגנודריין" ברוחב פנים 30 ס"מ ובעומק 
פנים 30 ס"מ עם תושבת מפלדה מגולבנת מורכבת עםברגים, רשת מפלדה 

מגולבנת, לרבות אטימת החיבור בין התעלות ע"י דבק מסוג 
."COM-TEC"

8.7.2.0013

1,770,184.001,770,184.001,770,184.001,770,184.00 ניקוזניקוזניקוזניקוז 7.27.27.27.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ביוב 7.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,510.00 1,151.00 10.00 מ"א תעלת ניקוז מבטון מזויין מסוג "מגנודריין" ברוחב פנים 20 ס"מ ובעומק 

פנים 23 ס"מ עם תושבות מפלדה מגולבנת שעליה מורכבת עם ברגים רשת
מפלדה מגולבנת לרבות אטימת החיבור בין התעלות ע"י דבק מסוג 

."COM-TEC"

8.7.3.0001

1,062.00 1,062.00 1.00 יח' מחסומי רצפה 200/110 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) עם 
מכסה רשת פליז.

8.7.3.0002

531.00 531.00 1.00 יח' קופסת ביקורת נופלת. 8.7.3.0003

310.00 310.00 1.00 יח' מחסומי רצפה 110/50 מ"מ מפוליאתילן עם טבעת ורשת פליז. 8.7.3.0004

531.00 177.00 3.00 יח' כובע צינור אויר בקוטר "4 מפוליאתילן. 8.7.3.0005

2,120.00 106.00 20.00 מ"א צנורות פיליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) דוגמת GEBERIT או ש"ע 
מותקנים סמויים או גלויים בקוטר 50 מ"מ לרבות ספחים.

8.7.3.0006
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,850.00 195.00 30.00 מ"א צנורות פיליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) דוגמת GEBERIT או ש"ע 

מותקנים סמויים או גלויים בקוטר 110 מ"מ לרבות ספחים.
8.7.3.0007

7,980.00 266.00 30.00 מ"א צנורות פיליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) דוגמת GEBERIT או ש"ע 
מותקנים סמויים או גלויים בקוטר 160 מ"מ לרבות ספחים.

8.7.3.0008

5,310.00 5,310.00 קומפלט1.00 מפריד שומנים מפוליאתילן בנפח 600 ליטר כניסה / יציאה "6 על קרקע 
דוגמת "ROMOLD" או ש"ע, לרבות כל האביזרים והמכסים.

8.7.3.0009

123,900.00 61,950.00 קומפלט2.00 מתקן שאיבת ביוב חרושתי עם 2 משאבות טבולות במיכל פלסטי מיוחד, 
לוח חשמל ומערכת הפעלה עם פיקוד פניאומטי ספיקה 2 מ"ק/שעה 

בעומק 35 מ' לרבות כל האביזרים והתקנה.

8.7.3.0010

106,200.00 177.00 600.00 מ"א צינור מפוליבוטילן דוגמת תוצרת "פולירול" דגם FASER או ש"ע 
מותקנים סמויים או גלויים לרבות ספחים ואביזרי תליה, קוטר 75 מ"מ.

8.7.3.0011

4,425.00 4,425.00 1.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון ת"י 658 בקוטר פנימי 100 
ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D-400 (40 טון), שלבי דריכה וכל 

האביזרים לרבות אטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או ש"ע, בעומק 
עד 2.5 מ'.

8.7.3.0012

1,328.00 1,328.00 קומפלט1.00 חיבור קו ביוב בקוטר 160 מ"מ לתא ביוב קיים. 8.7.3.0013

885.00 885.00 קומפלט1.00 בוילר חשמלי 60 ליטר עם ברז בטחון. 8.7.3.0014

2,124.00 708.00 קומפלט3.00 אספקה והרכבה של כיור רחצה מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה" דגם נופר
162 להתקנה מתחת לשיש (נמדד בנפרד) כולל סיפון וכל האביזרים 

להתקנה.

8.7.3.0015

2,655.00 885.00 קומפלט3.00 אספקה והרכבה של אסלה מחרס לבן סוג א' דגם "384" תוצרת "חרסה" או
ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה פלסטיק 

דגם כבד וכל החיזוקים.

8.7.3.0016

3,186.00 1,062.00 קומפלט3.00 אספקה והרכבה של מיכל הדחה סמוי להתקנה מראש בתוך קיר גבס / 
בלוקים (נמדד בנפרד) לאסלה תלויה כדוגמת תוצרת "GROHE" או ש"ע, 

לרבות כל האביזרים להתקנה ופנלקידמי דקורטיבי.

8.7.3.0017

279,907.00279,907.00279,907.00279,907.00 ביובביובביובביוב 7.37.37.37.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספרינקלרים 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,520.00 71.00 120.00 יח'  K" בועה, גימור כרום, נחיר UPRIGHT PENDENT ספרינקלרים מסוג

,NPT "1/2 ,1/2=,5.6 טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר 
.QUICK RESPONSE ,FM/UL

8.7.4.0001

400.00 80.00 5.00 יח'  NPT "1/2, K" בועה, גימור כרום, נחיר SIDE WALL ספרינקלרים מסוג
 QUICK 1/2=,5.6 טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר,

.RESPONSE ,FM/UL

8.7.4.0002
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,720.00 124.00 30.00 יח'  "1/2, K" בועה, גימור כרום נחיר UPRIGHT PENDENT ספרינקלר מסוג

 QUICK 1/2=,5.6 טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר NPT
,RESPONSE ,FM/UL עם רוזטה דקורטיבית להתקנה בתקרות מונמכות.

8.7.4.0003

3,450.00 115.00 30.00 יח'  K" בועה, גימור כרום, נחיר UPRIGHT PENDENT ספרינקלרים מסוג
,NPT "1/2 ,1/2=,5.6 טמפ' הפעלה 141 מעלות צלסיוס דגם מאושר 

.QUICK RESPONSE ,FM/UL

8.7.4.0004

6,400.00 128.00 50.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, גלויים או סמויים בתקרה 
מונמכת, מחוברים בהברגות, לרבות ספחים ומיתלים בקוטר ",1 צבוע לפי 

הנחיות אדריכל פנים.

8.7.4.0005

62,000.00 155.00 400.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",1.5 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

8.7.4.0006

51,300.00 190.00 270.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",2 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

8.7.4.0007

134,400.00 336.00 400.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",3 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

8.7.4.0008

252,850.00 389.00 650.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",4 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

8.7.4.0009

354.00 354.00 1.00 יח' פורק לחץ FM/UL בקוטר "1/4 לרבות ברז ניתוק כדוגמת תוצרת 
GRINNEL או ש"ע.

8.7.4.0010

3,540.00 1,770.00 2.00 יח' חיבור הסנקה FM/UL עם ראש כפול "X3"2 על זקף ",4 לרבות שני מצמדי 
שטורץ, מכסים ושרשרת, קומפלט, כדוגמת דגם K ,95/96 תוצרת 

AUTOMATOC SPRINKLER או ש"ע.

8.7.4.0011

9,296.00 1,328.00 קומפלט7.00 ברז ניתוק FM/UL כדוגמת תוצרת CENTRAL או ש"ע, בקוטר "-4"3. 8.7.4.0012

24,780.00 3,540.00 קומפלט7.00 ברז שליטה קומתית FM/UL למערכת ספרינקלרים רטובה בקוטר ",3 כולל
רגש זרימה, ברז בדיקה, ברז ניקוז, אל חוזר.

8.7.4.0013

6,630.00 221.00 30.00 יח' צינור גמיש באורך עד 1.5 מ'. 8.7.4.0014

19,920.00 1,328.00 15.00 יח'  "1/2 NPT ,מעלות צלסיוס WINDOW SPRINKLER 68 ספרינקלרים מסוג
.TY3488 או TY דגם TYCO דוגמת

8.7.4.0015

53,100.00 17,700.00 קומפלט3.00 מערכת PRE-ACTION קוטר "DOUBLE INTERLOCK 3 נעילה כפולה, 
הפעלה חשמלית, תוצרת "ענבל" או "ברמד" או ש"ע, לרבות שסתום אל 

חוזר ",1/2 מפסק לחץ ",1/2 מערך החזקת אויר ומדחס אויר.

8.7.4.0016

640,660.00640,660.00640,660.00640,660.00 ספרינקלריםספרינקלריםספרינקלריםספרינקלרים 7.47.47.47.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתקני תברואה - מבנה מערכות פורטל מזרחי 7.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,540.00 177.00 20.00 מ"א  SDR-11 PE-100 כדוגמת HDPE צינור פוליאתילן קוטר 110 ס"מ מסוג

(דרג 16) או ש"ע, לרבות כל עבודות ואביזרי הריתוך מותקן בתוך עטיפת 
הבטון, כולל ספחים.

8.7.5.0001

663.00 221.00 3.00 יח' קופסת ניקוז בקוטר 160 מ"מ עם מוצא תחתון בקוטר 110 מ"מ דוגמת 
תוצרת "DALLMER" דגם "S-10" או שו"ע, לרבות רשת פלסטיק, ספחים 

ואביזרי חיבור.

8.7.5.0002

80.00 40.00 2.00 יח' הכנת שרוולים "4 בתקרת בור שאיבת ניקוז. 8.7.5.0003

160.00 80.00 2.00 יח' הכנת שרוולים "6 בתקרת בור שאיבת ניקוז. 8.7.5.0004

1,594.00 797.00 2.00 יח' מכסה יציקת ברזל עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ. 8.7.5.0005

6,037.006,037.006,037.006,037.00 מתקני תברואה - מבנה מערכות פורטל מזרחימתקני תברואה - מבנה מערכות פורטל מזרחימתקני תברואה - מבנה מערכות פורטל מזרחימתקני תברואה - מבנה מערכות פורטל מזרחי 7.57.57.57.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

4,052,280.004,052,280.004,052,280.004,052,280.00 מתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואה 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות חשמל ומע' בקרת תאורה 8 פרק:

עבודות תשתית, חפירה, צנרת, שוחות תעלות מובילים 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תשתיות ***********************************

10,000.00 40.00 250.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ, 
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, 

בכל סוגי הקרקע, כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי 
החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי 

חפירה.

8.8.1.0020

4,800.00 48.00 100.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-121 עד 150 ס"מ ברוחב כנדרש עד 80 
ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת 

ידיים, בכל סוגי הקרקע, כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, 
ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו לרבות 

וסילוק עודפי חפירה.

8.8.1.0030

53,000.00 53.00 1,000.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-121 עד 150 ס"מ ברוחב כנדרש עד 
110 ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או 

בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע, כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט 
סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח 

לקדמותו לרבות וסילוק עודפי חפירה.

8.8.1.0040

12,400.00 62.00 200.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-151 עד 200 ס"מ ברוחב כנדרש עד 
100 ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או 

בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע, כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט 
סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח 

לקדמותו לרבות וסילוק עודפי חפירה.

8.8.1.0050
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,000.00 80.00 200.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-201 עד 250 ס"מ ברוחב כנדרש עד 

120 ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או 
בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע, כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט 

סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח 
לקדמותו לרבות וסילוק עודפי חפירה.

8.8.1.0060

294,030.00 297.00 990.00 מ"ק יציקת בחנ"מ CLSM למילוי חפירות במקום מילוי חוזר, CLSM בעל 
"חוזק נמוך" כמוגדר במפרט הכללי בפרק 51 מהדורת מרץ ,2014 (לפי 

דרישת מנה''פ)

8.8.1.0070

22,330.00 319.00 קומפלט70.00  30x20 חציבת פתח בקיר/רצפת בטון בעובי עד 20 ס"מ, במידות של עד
ס"מ בהתאם לתכנית, לרבות עיבוד הפתח בבטון ובטיח לצורך העברת 

צנרת/תעלה/כבלים.

8.8.1.0080

11,950.00 239.00 קומפלט50.00 קידוח בקוטר עד "4 בבטון יצוק בעובי עד 30 ס"מ, כולל תיקון סביב צנרת
וכל הדרוש להשלמת העבודה לשביעות רצון הפיקוח

8.8.1.0090

15,930.00 3,186.00 קומפלט5.00 מסגרת ומכסה יצוק לפסק בבטון לשוחת חשמל כדוגמת 3 חלקים של בזק 
/חח"י לעומס 40 טון, כולל אספקת וחיבור לוחות פרומוטק לתחתית 

מכסים להשגת בידוד מושלם מאש.

8.8.1.0100

28,672.00 3,584.00 קומפלט8.00 שוחת  חשמל מיציקת בטון במידות עד 100X100 ס"מ ובעומק עד 120 ס"מ,
כולל מסגרת פלדה ריבועית עם מכסה 3 חלקים לעומס 40 טון עם כיתוב 
ולוגו מוטבע, כולל סולם טיפוס, שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 20 

ס"מ תחת שוחה, ניקוז, הכנת פתחים להשחלת שרוולים לפי תכנית, כולל 
חפירה/חציבה ,מילוי CLSM  וסילוק עודפי אדמה.

8.8.1.0110

113,894.00 5,177.00 קומפלט22.00 שוחת  חשמל מיציקת בטון במידות עד 150X150 ס"מ ובעומק עד 150 ס"מ,
כולל מסגרת פלדה ריבועית עם מכסה 4 חלקים לעומס 40 טון עם כיתוב 
ולוגו מוטבע, כולל סולם טיפוס, שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 20 

ס"מ תחת שוחה, ניקוז, הכנת פתחים להשחלת שרוולים לפי תכנית, כולל 
חפירה/חציבה ,מילוי CLSM  וסילוק עודפי אדמה.

8.8.1.0120

7,970.00 797.00 10.00 יח' תוספת מחיר לתא בקרה של חוליה/תוספת עומק במידות 150*150 ס''מ 
בגובה 50 ס''מ להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס.

8.8.1.0130

124,260.00 6,213.00 קומפלט20.00 שוחת  חשמל מיציקת בטון במידות עד 200X200 ס"מ ובעומק עד 150 ס"מ,
כולל מסגרת פלדה ריבועית עם מכסה 4 חלקים לעומס 40 טון עם כיתוב 
ולוגו מוטבע, כולל סולם טיפוס, שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 20 

ס"מ תחת שוחה, ניקוז, הכנת פתחים להשחלת שרוולים לפי תכנית, כולל 
חפירה/חציבה  ,מילוי CLSM  וסילוק עודפי אדמה.

8.8.1.0140

71,690.00 7,169.00 קומפלט10.00 שוחת  חשמל מיציקת בטון במידות עד 200X200 ס"מ ובעומק עד 200 ס"מ,
כולל מסגרת פלדה ריבועית עם מכסה 4 חלקים לעומס 40 טון עם כיתוב 
ולוגו מוטבע, כולל סולם טיפוס, שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 20 

ס"מ תחת שוחה, ניקוז, הכנת פתחים להשחלת שרוולים לפי תכנית, כולל 
חפירה/חציבה ,מילוי CLSM וסילוק עודפי אדמה.

8.8.1.0150

10,750.00 1,075.00 10.00 יח' תוספת מחיר לתא בקרה של חוליה/תוספת עומק במידות 200*200 ס''מ 
בגובה 50 ס''מ להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס.

8.8.1.0160

47,790.00 9,558.00 קומפלט5.00 שוחת  חשמל מיציקת בטון או מבלוקים במידות עד 250X250 ס"מ ובעומק 
עד 150 ס"מ, כולל מסגרת פלדה ריבועית עם מכסה 4 חלקים לעומס 40 
טון עם כיתוב ולוגו מוטבע, כולל סולם טיפוס, שכבת בטון רזה ושכבת 

חצץ בעובי 20 ס"מ תחת שוחה, ניקוז, הכנת פתחים להשחלת שרוולים לפי
תכנית, כולל חפירה/חציבה ,מילוי CLSM  וסילוק עודפי אדמה.

8.8.1.0170
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,585.00 1,195.00 3.00 יח' תוספת מחיר לתא בקרה של חוליה/תוספת עומק במידות 250*250 ס''מ 

בגובה 50 ס''מ להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס.
8.8.1.0180

32,259.00 10,753.00 קומפלט3.00 חפירה ובניית תא מאובזר מסוג 401A דגם בזק. כולל מסגרת פלדה 
ריבועית עם מכסה 4 חלקים לעומס 40 טון עם כיתוב ולוגו מוטבע, כולל 

סולם טיפוס, שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 20 ס"מ תחת שוחה, 
ניקוז, הכנת פתחים להשחלת שרוולים לפי תכנית, כולל חפירה/חציבה 

,מילוי CLSM  וסילוק עודפי אדמה.

8.8.1.0190

12,390.00 6,195.00 2.00 יח' חפירה ובניית תא מאובזר מסוג 2A דגם בזק. כולל מסגרת פלדה ריבועית 
עם מכסה 4 חלקים לעומס 40 טון עם כיתוב ולוגו מוטבע, כולל סולם 
טיפוס, שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 20 ס"מ תחת שוחה, ניקוז, 

הכנת פתחים להשחלת שרוולים לפי תכנית, כולל חפירה/חציבה ,מילוי 
CLSM  וסילוק עודפי אדמה.

8.8.1.0200

4,691.00 4,691.00 1.00 יח' תא בקרה מלבני לתקשורת מסחרית דגם 1A במידות פנימיות 127X 57 ס"מ
ובעומק 192 ס"מ, עם מכסה 4 חלקים כבד D400 לעומס 40 טון מיציקת 

פלדה לפי ת"י 489 עם סמל הרשות וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד 
המערכת כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת ומחברי שוחה 

גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת הבור בכל סוגי הקרקע , התקנת הת 
א, התקנת רצפה לרבות דלי ניקוז וכל האמור במפרט כולל CLSM מסביב 

התא וסילוק עודפי החפירה.

8.8.1.0210

2,708.00 1,354.00 קומפלט2.00 תוספת מחיר לתא בכל גודל עבור בניתו על תוואי סיב אופטי פעיל/צנרת 
קיימת עם סיב אופטי

8.8.1.0230

2,036.00 2,036.00 1.00 יח' חפירה ובניית תא מאובזר מסוג P דגם בזק. כולל מסגרת פלדה ריבועית 
עם מכסה 3 חלקים לעומס 40 טון עם כיתוב ולוגו מוטבע, כולל סולם 
טיפוס, שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 20 ס"מ תחת שוחה, ניקוז, 

הכנת פתחים להשחלת שרוולים לפי תכנית, כולל חפירה/חציבה, מילוי 
CLSM  וסילוק עודפי אדמה.

8.8.1.0240

3,983.00 3,983.00 1.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה בקוטר 150 ס"מ מיציקת פלדה 
D400 לעומס 40 טון לפי ת''י 489 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים 

בהטבעה לפי סוג המערכת.  התא בקוטר 150 ס''מ ובעומק 2.20 מ', עם 
שלבי טיפוס, כולל חפירה/חציבה מילוי CLSM וסילוק עודפי אדמה.

8.8.1.0250

446.00 446.00 1.00 יח' תוספת מחיר לתא בקרה של טבעת בקוטר 150 ס''מ בגובה 50 ס''מ 
להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס.

8.8.1.0260

6,284.00 3,142.00 2.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה בקוטר 125 ס"מ מיציקת פלדה 
D400 לעומס 40 טון לפי ת''י 489 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים 

בהטבעה לפי סוג המערכת.  התא בקוטר 150 ס''מ ובעומק 2.20 מ', עם 
שלבי טיפוס, כולל חפירה/חציבה מילוי CLSM וסילוק עודפי אדמה.

8.8.1.0270

358.00 358.00 1.00 יח' תוספת מחיר לתא בקרה של טבעת בקוטר 125 ס''מ בגובה 50 ס''מ 
להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס

8.8.1.0280

24,852.00 2,071.00 12.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה בקוטר 80 ס"מ מיציקת פלדה 
D400 לעומס 40 טון לפי ת''י 489 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים 

בהטבעה לפי סוג המערכת. התא בקוטר 010 ס''מ ובעומק 1.75 מ', עם 
שלבי טיפוס, כולל חפירה/חציבה מילוי CLSM וסילוק עודפי אדמה.

8.8.1.0290

30,580.00 1,529.00 20.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מיציקת פלדה 
D400 לעומס 40 טון לפי ת''י 489 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים 

בהטבעה לפי סוג המערכת. התא בקוטר 08 ס''מ ובעומק 1.0 מ', עם שלבי
טיפוס, כולל חפירה/חציבה מילוי CLSM וסילוק עודפי אדמה.

8.8.1.0300

5,970.00 398.00 15.00 יח' צווארונים לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 0.8 מטר . 8.8.1.0310
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,555.00 637.00 15.00 יח' צווארונים לתאים חדשים או ישנים מגובה מ-0.81 מטר ועד גובה 1.5 מטר. 8.8.1.0320

7,434.00 1,239.00 6.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 
טון לפי ת''י 489 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג 

המערכת.  התא בקוטר 60 ס''מ ובעומק 1.0 מ', כולל חפירה/חציבה מילוי
CLSM וסילוק עודפי אדמה.

8.8.1.0330

2,790.00 279.00 קומפלט10.00 חיבור צנרת לשוחה קיימת, כולל חפירה, קידוחים בקוטר עד "4 בבטון 
יצוק בעובי עד 20 ס"מ, כולל תיקון סביב צנרת, כיסוי והחזרת המצב 

לקדמותו.

8.8.1.0340

35,440.00 443.00 80.00 מ"ק עטיפת צנרת עם בטון ב-20 כולל ברזל זיון, תפסנות וכל הנדרש למטרות 
הגנה על צנרת תת קרקעית לפי מפרט, באישור מראש של הפיקוח

8.8.1.0350

8,000.00 80.00 100.00 מ"א צינור פלסטי כבד בקוטר 225 מ"מ עובי דופן 10.8 מ"מ עם חוט משיכה, 
 PVC מונח בחפירה או ביציקה, כולל מתאמים בין יחידות צנרת, קשתות

וכל הדרוש להתקנה מושלמת.

8.8.1.0360

9,600.00 12.00 800.00 מ"א צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  11 בקוטר 50 מ"מ. עם חוט משיכה 
מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ, מונח בחפירה או ביציקה, כולל מתאמים בין 

יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה מושלמת.

8.8.1.0370

10,440.00 12.00 870.00 מ"א צינורות פוליאטילן עבור בז"ק וטל"כ דגם בזק יק"ע 11 בקוטר 50 מ"מ. עם
חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ.מונח בחפירה או ביציקה, כולל 

מתאמים בין יחידות צנרת,   וכל הדרוש להתקנה מושלמת.

8.8.1.0380

1,515.00 303.00 קומפלט5.00 חיבור של צנרת חדשה לצנרת קיימת מכל סוג שהוא. 8.8.1.0390

1,740.00 2.00 870.00 מ"א בדיקת לחץ לצינורות  63/50/40 מ"מ  לצורך השחלה בנשיפה לפי מפרטי 
הוט/בזק/סלקום/אורנג'.

8.8.1.0400

1,740.00 2.00 870.00 מ"א העברת מנדרול לצינורות 110 מ"מ ו/או 63/50/40 מ"מ 8.8.1.0410

148,400.00 53.00 2,800.00 מ"א צינור שחור פוליאטילן (H.D.P.E ) דרג  10 בקוטר 160 מ"מ, עובי דופן  
11.8  מ"מ, עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ.מונח בחפירה או 

ביציקה, כולל מתאמים בין יחידות צנרת,   וכל הדרוש להתקנה מושלמת.

8.8.1.0440

107,100.00 102.00 1,050.00 מ"א צינור שחור פוליאטילן (H.D.P.E ) דרג  10 בקוטר 225 מ"מ, עובי דופן  
14.7 מ"מ, עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ מונח בחפירה או 

ביציקה, כולל מתאמים בין יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה מושלמת.

8.8.1.0450

6,600.00 22.00 300.00 מ"א הובלה ממחסני חברת החשמל והנחה בחפירה מוכנה הנמדדת בנפרד, של 
צנרת  בקטרים "-6"8 כשרוולים לחציות חברת החשמל (הצנרת מסופקת 

על ידי חברת החשמל).

8.8.1.0460

40,200.00 67.00 600.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר '',8 דרג ,10 עובי דופן 6.2 מ''מ, עם חוט משיכה
מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ מונח בחפירה או ביציקה, כולל מתאמים בין 

יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה מושלמת.

8.8.1.0470
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,000.00 62.00 500.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 220 מ"מ דגם "מגנום" או 

"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 
בקוטר 8 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות, מונח בחפירה או ביציקה.

8.8.1.0480

28,500.00 57.00 500.00 מ"א צינור שרשורי רב שכבתי בקוטר 160 מ"מ עם חוט משיכה, מונח בחפירה 
או ביציקה.

8.8.1.0490

2,400.00 24.00 100.00 מ"א צינור שרשורי רב שכבתי בקוטר 110 מ"מ עם חוט משיכה, מונח בחפירה 
או ביציקה.

8.8.1.0500

43,000.00 43.00 1,000.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר '',6 דרג ,10 עובי דופן 6.2 מ''מ, עם חוט משיכה
מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ. מונח בחפירה או ביציקה, כולל מתאמים בין 

יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה מושלמת.

8.8.1.0510

14,000.00 28.00 500.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר ",4 דרג 12.5 עובי דופן 5.4 מ"מ, עם חוט 
משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ, וחיבורים אטומים בין הצינורות. מונח 
בחפירה או ביציקה, כולל מתאמים בין יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה 

מושלמת.

8.8.1.0520

1,300.00 13.00 100.00 מ"א צינור שרשורי רב שכבתי בקוטר 75 מ"מ עם חוט משיכה, מונח בחפירה או 
ביציקה.

8.8.1.0530

14,400.00 24.00 600.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר ",3 דרג 12.5 עובי דופן 5.4 מ"מ, עם חוט 
משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ, וחיבורים אטומים בין הצינורות. מונח 
בחפירה או ביציקה, כולל מתאמים בין יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה 

מושלמת.

8.8.1.0540

6,000.00 20.00 300.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר ",2 דרג 12.5 עובי דופן 5.4 מ"מ, עם חוט 
משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ, וחיבורים אטומים בין הצינורות. מונח 
בחפירה או ביציקה, כולל מתאמים בין יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה 

מושלמת.

8.8.1.0550

47,600.00 34.00 1,400.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 100   מ"מ  עם חוט משיכה, מונח בחפירה או 
ביציקה, כולל מתאמים בין יחידות צנרת,   וכל הדרוש להתקנה מושלמת.

8.8.1.0560

70,000.00 10.00 7,000.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 29   מ"מ  עם חוט משיכה, מונח בחפירה או 
ביציקה, כולל מתאמים בין יחידות צנרת,   וכל הדרוש להתקנה מושלמת.

8.8.1.0570

106,880.00 16.00 6,680.00 מ"א צינור תקשורת שחור דגם בזק מפוליאטילן (H.D.P.E) קוטר 75 מ"מ עובי 
דופן 4.5 מ"מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ וחיבורים 
אטומים בין הצינורות. מונח בחפירה או ביציקה, כולל מתאמים בין 

יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה מושלמת.

8.8.1.0580

28,500.00 57.00 500.00 מ"א צינור שרשורי רב שכבתי בקוטר 160 מ"מ עם חוט משיכה, מונח בחפירה 
או ביציקה, כולל מתאמים בין יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה 

מושלמת.

8.8.1.0590

12,000.00 24.00 500.00 מ"א צינור שרשורי רב שכבתי בקוטר 110 מ"מ עם חוט משיכה, מונח בחפירה 
או ביציקה, כולל מתאמים בין יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה 

מושלמת.

8.8.1.0600

6,500.00 13.00 500.00 מ"א צינור שרשורי רב שכבתי בקוטר 75 מ"מ עם חוט משיכה, מונח בחפירה או 
ביציקה, כולל מתאמים בין יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה מושלמת.

8.8.1.0610
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,000.00 10.00 2,000.00 מ"א צינור שרשורי רב שכבתי בקוטר 50 מ"מ עם חוט משיכה, מונח בחפירה או 

ביציקה, כולל מתאמים בין יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה מושלמת.
8.8.1.0620

15,288.00 1,274.00 קומפלט12.00 יחידת כוורת 8x110 PVC מ"מ מבוטנת בקיר בטון בכל עובי בהתאם 
לפרטי חח"י, לרבות כל האביזרים הנדרשים.

8.8.1.0630

17,208.00 717.00 קומפלט24.00 כנ"ל אך ל-4x110 PVC מ"מ 8.8.1.0640

13,200.00 22.00 600.00 מ"א הובלה ממחסני חברת החשמל והנחה בחפירה מוכנה או השחלה בצנרת 
מוכנה (החפירה והצנרת הנמדדים בנפרד), של כבלי חשמל חשמל  בכל 

חתך ומכל סוג שידרש.

8.8.1.0650

תעלות וסולמות ******************************

תעלות כבלים יהיו מתוצרת NIEDAX או BAKS או ש"ע

התעלות יכללו מחברים לחיבור מהיר בין הקטעים, ושמירת רציפות 
הארקה ע"י בורג ואום לכל דופן, שפת תעלה תהיה מעוגלת ללא פינות 

חדות.

מחיר התעלה יכלול הכנת תכניות, חישובי חוזק, אישורי תקינה וכל 
החיזוקים, הזרועות, העמודים, המחברים, הברגים, סופיות, פינות וכל 

האביזרים הנדרשים.

88,900.00 127.00 700.00 מ"א תעלה מחורצת כפולה לכבלי תאורה ולתליית גופי תאורה וציוד, ממתכת 
מגולוונת במידות 40X6 ס''מ, תוצרת BETTERMAN או ש"ע מאושר. 

מותקנת בתקרת מנהרה, הכוללת מכסה פח מחומר כנ"ל וחיזוקים 
לקיר/תקרה במשותף לתעלה נוספת, לפי חישובי משקל והעמסה כבילה 

גופי תאורה קופסאות ציוד הדלקה וחיבורים לפי תוכנית אשר יבוצעו ע"י 
יצ רן התעלות, סופיות וחיבורים, הסתעפויות, אביזרי וחומרי עזר נדרשים.

הבהרה: זוג תעלות בתלייה משותפת עפ"י תוכנית.

8.8.1.0670

88,000.00 88.00 1,000.00 מ"א תעלה מחורצת יחידה לכבלי תאורה ולתליית גופי תאורה וציוד, ממתכת 
מגולוונת במידות 40X6 ס''מ, תוצרת BETTERMAN או ש"ע מאושר. 

מותקנת בתקרת מנהרה, הכוללת מכסה פח מחומר כנ"ל וחיזוקים 
לקיר/תקרה במשותף לתעלה נוספת, לפי חישובי משקל והעמסה כבילה 

גופי תאורה קופסאות ציוד הדלקה וחיבורים לפי תוכנית אשר יבוצעו ע"י 
יצ רן התעלות, סופיות וחיבורים, הסתעפויות, אביזרי וחומרי עזר נדרשים

8.8.1.0680

132,600.00 102.00 1,300.00 מ"א תעלה מחורצת יחידה לכבלי חשמל ו/או תקשורת, ממתכת מגולוונת 
במידות 60X6 ס''מ, תוצרת BETTERMAN או ש"ע מאושר. מותקנת 

בתקרת מנהרה, הכוללת מכסה פח מחומר כנ"ל וחיזוקים לקיר/תקרה, לפי
חישובי משקל והעמסה כבילה וקופסאות חיבורים לפי תוכנית אשר 

יבוצעו ע"י יצרן התעלות, סופיות וחיבורים, הסתעפויות, אביזרי וחומרי 
עז ר נדרשים

8.8.1.0685

תעלות כבלים חסינות אש יהיו מתוצרת NIEDAX או BAKS או ש"ע 
התעלות עם הכבלים וכל האביזרים הנלווים יאושרו כמכלול בהתאם 

TEM DIN4102-12.SYS לתעודת הבדיקה לפי תקן
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התעלות יכללו מחברים לחיבור מהיר בין הקטעים, ושמירת רציפות 

הארקה ע"י בורג ואום לכל דופן, שפת תעלה תהיה מעוגלת ללא פינות 
חדות.

מחיר התעלה יכלול הכנת תכניות, חישובי חוזק, אישורי תקינה וכל 
החיזוקים, הזרועות, העמודים , המחברים, הברגים, סופיות, פינות וכל 

האביזרים הנדרשים.

574,000.00 287.00 2,000.00 מ"א תעלת כבלים חסינת אש מחורצת עשוי מפח מגולוון בטבילה באבץ חם, 
ברוחב 400 מ"מ, גובה צד 60 מ"מ, ע"ד 1.5 מ"מ לפחות. התעלה מותקנת 
בתקרה המנהרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. המחיר כולל 
חיזוקים ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור, קשתות, הסתעפויות וזויות 

אוריגינליות, ברגי לחיזוק והתקנה וכל חומרי העזר הנדרשים .

8.8.1.0730

43,020.00 239.00 180.00 מ"א מזבח להתקנת תעלות כבלים עשוי מפרופילי פלדה בטבילה באבץ חם, 
ברוחב 600 מ"מ ובגובה משתנה בהתאם לשיפוע המבנה, המזבח מותקן 
לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים 

ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור ,קשתות, הסתעפויות וזויות 
אוריגינליות, ברגי לחיזוק והתקנה וכל חומרי העזר הנדרשים.

8.8.1.0740

16,400.00 41.00 400.00 מ"א תעלת רשת ברוחב 100 מ"מ וגובה צד 85 מ"מ לפחות, עשויה מחוטי פלדה
בקוטר 3.9 מ"מ עם גילוון בטבילה באבץ חם, תוצרת מולק-לפידות או ש"ע
מאושר. התעלה מותקנת לקיר ו/או לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט

בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור

8.8.1.0810

10,200.00 51.00 200.00 מ"א תעלת רשת ברוחב 200 מ"מ וגובה צד 85 מ"מ לפחות, עשויה מחוטי פלדה
בקוטר 3.9 מ"מ עם גילוון בטבילה באבץ חם, תוצרת מולק-לפידות או ש"ע
מאושר. התעלה מותקנת לקיר ו/או לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט

בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור

8.8.1.0820

5,600.00 56.00 100.00 מ"א תעלת רשת ברוחב 300 מ"מ וגובה צד 85 מ"מ לפחות, עשויה מחוטי פלדה
בקוטר 4.4 מ"מ עם גילוון בטבילה באבץ חם, תוצרת מולק-לפידות או ש"ע
מאושר. התעלה מותקנת לקיר ו/או לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט

בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור

8.8.1.0830

43,200.00 108.00 400.00 מ"א סולם כבלים עשוי מפח עם גילוון בטבילה באבץ חם, ברוחב 400 מ"מ, 
תוצרת מולק-לפידות או ש"ע מאושר. הסולם מותקן לקיר ו/או לתקרה 

ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים ותמיכות 
לפי חישוב קונסטרוקטור כלול במחיר, קשתות, הסתעפויות וזויות אוריגי

8.8.1.0840

33,600.00 96.00 350.00 מ"א סולם כבלים עשוי מפח עם גילוון בטבילה באבץ חם, ברוחב 200 מ"מ, 
כדוגמת תוצרת מולק-לפידות או ש"ע מאושר. הסולם מותקן לקיר ו/או 

לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים 
ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור כלול במחיר, קשתות, הסתעפויות 

וזויות אוריגי

8.8.1.0850

16,800.00 48.00 350.00 מ"א תעלת PVC 120*60 מ"מ בגוון "לבן - קרם", דגם ותוצרת כאמור 
במפרטים, עם מחיצת הפרדה, כולל מכסה, התקנים לתפיסת כבלים, 

אביזרים וסופיות. להתקנה במפלסים שונים.

8.8.1.0860



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019220

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,600.00 36.00 350.00 מ"א תעלות PVC 60*60 מ"מ בגוון "לבן - קרם", דגם ותוצרת כאמור במפרטים 

כולל מכסה, התקנים לתפיסת כבלים, אביזרים וסופיות. להתקנה 
במפלסים שונים ולהפרדה פנימית בתעלות.

8.8.1.0870

80,000.00 40.00 2,000.00 מ"א תעלת "אצבע" 2.5X2.5 ס"מ חסינת אש, תוצרת BETTERMAN או ש"ע 
מאושר. ממתכת מגולוונת או צינור פלדה מגלוון בקוטר "1 עם חוט משיכה

מנילון שזור 8 מ"מ ואביזרי חיבור לצנרת כולל כל הדרוש להתקנה על 
קיר.

8.8.1.0890

16,800.00 56.00 300.00 מ"א צינור פלדה מגלוון בקוטר "2 עם חוט משיכה מנילון שזור 8 מ"מ ואביזרי 
חיבור לצנרת.

8.8.1.0900

תעלות כבלים וסולמות במרתף כבלים 
***********************************

320,260.00 239.00 1,340.00 מ"א תעלת כבלים חסינת אש מחורצת עשוי מפח מגולוון בטבילה באבץ חם, 
ברוחב 400 מ"מ, גובה צד 60 מ"מ, ע"ד 1.5 מ"מ לפחות. התעלה מותקנת 

לקיר ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים 
ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור ,קשתות, הסתעפויות וזויות 
אוריגינליות, ברגי לחיזוק והתקנה וכל חומרי העזר הנדרשים.

8.8.1.0920

175,000.00 175.00 1,000.00 מ"א תעלת כבלים חסינת אש מחורצת עשוי מפח מגולוון בטבילה באבץ חם, 
ברוחב 300 מ"מ, גובה צד 60 מ"מ, ע"ד 1.5 מ"מ לפחות. התעלה מותקנת 

לקיר ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. המחיר כולל חיזוקים 
ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור ,קשתות, הסתעפויות וזויות 
אוריגינליות, ברגי לחיזוק והתקנה וכל חומרי העזר הנדרשים.

8.8.1.0930

26,440.00 1,322.00 20.00 מ"א ארבע תעלות כבלים חסינות אש מחורצות עשויות מפח מגולוון בטבילה 
באבץ חם, ברוחב 400 מ"מ ושתי תעלות כבלים חסינות אש מחורצות 

עשויות מפח מגולוון בטבילה באבץ חם, ברוחב 300 מ"מ, גובה צד 60 
מ"מ, ע"ד 1.5 מ"מ לפחות, התעלות מותקנות על תומך משותף בקומות. 

התעלה מותקנת לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. המחי ר
כולל חיזוקים ותמיכות לפי חישוב קונסטרוקטור ,קשתות, הסתעפויות 

וזויות אוריגינליות, ברגי לחיזוק והתקנה וכל חומרי העזר הנדרשים.

8.8.1.0940

צנרת להתקנה בחלל כבלים במנהרה 
***********************************

150,120.00 12.00 12,510.00 מ"א צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  11 בקוטר 50 מ"מ עם חוט משיכה 
מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ. להתקנה וחיזוק בחלל כבלים או ביציקה, כולל
חיזוקים/ כוורת/ שבלונה ממתכת לחיזוק הצינורות, חיבור ע"י ריתוך בין 

יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה מושלמת.

8.8.1.0960

416,160.00 36.00 11,560.00 מ"א צינור שחור פוליאטילן (H.D.P.E ) דרג  10 בקוטר 100 מ"מ, עובי דופן  
11.8  מ"מ, עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ. להתקנה וחיזוק 

בחלל כבלים או ביציקה, כולל חיזוקים/ כוורת/ שבלונה ממתכת לחיזוק 
הצינורות, חיבור ע"י ריתוך בין יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה 

מושלמת.

8.8.1.0970

402,800.00 53.00 7,600.00 מ"א צינור שחור פוליאטילן (H.D.P.E ) דרג  10 בקוטר 160 מ"מ, עובי דופן  
11.8  מ"מ, עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ. להתקנה וחיזוק 

בחלל כבלים או ביציקה, כולל חיזוקים/ כוורת/ שבלונה ממתכת לחיזוק 
הצינורות, חיבור ע"י ריתוך בין יחידות צנרת, וכל הדרוש להתקנה 

מושלמת.

8.8.1.0980

178,200.00 297.00 600.00 מ"ק יציקת בחנ"מ CLSM למילוי חפירות במקום מילוי חוזר, CLSM בעל 
"חוזק נמוך" כמוגדר במפרט הכללי בפרק 51 מהדורת מרץ ,2014 (לפי 

דרישת מנה''פ)

8.8.1.1000
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m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

עבודות תשתית, חפירה, צנרת, שוחות תעלות מובילעבודות תשתית, חפירה, צנרת, שוחות תעלות מובילעבודות תשתית, חפירה, צנרת, שוחות תעלות מובילעבודות תשתית, חפירה, צנרת, שוחות תעלות מוביל4,674,638.004,674,638.004,674,638.004,674,638.00 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתקן מתח גבוה-כבלים, שונות והארקות 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל הסעיפים כוללים אספקה, התקנה וחיבור מוכן לשימוש,  כולל 
כול החומרים והעבודות הדרושות להשלמת ההתקנה מוכן לשימוש. הכל 

קומפלט לפי המפרט.

558.00 558.00 1.00 יח' קבלת תא כניסה ומדידה וסוכל מח"ח , הובלתם לאתר והתקנתם בחדר. 8.8.2.0020

11,949.00 3,983.00 3.00 יח' מגן ברק 10KA 24KV המתאימים להתקנה בתא כניסה כדוגמת דגם 
K400TB של אלסטימולד או שו"ע, משולב בסופית RDA24

8.8.2.0030

מתקן מתח גבוה - מנהרה -כבילה 
*********************************

230,400.00 96.00 2,400.00 מ"א כבל מתח גבוה KV 12/24 N2XSY בחתך 1X95 ממ''ר 8.8.2.0050

8,400.00 56.00 150.00 מ"א כבל מתח גבוה KV 12/24 N2XSY בחתך 1X50 ממ''ר 8.8.2.0060

33,450.00 1,115.00 30.00 יח' סופיות ראש כבל אטום מבודד ומסוכך 8.8.2.0070

תעלות וסולמות ****************************

הארקות למתקני מתח גבוה ****************************

15,930.00 7,965.00 קומפלט2.00 מתקן הארקת יסוד למרכז האנרגיה, כולל יצירת רציפות חשמלית 
באמצעות ריתוכים של ברזלי זיון אופקיים ואנכיים בקוטר 10 מ"מ לפחות 
ובעזרת פס פלדה במידות 30X3.5 מ"מ לפחות, טמונים ביציקות הבטון של
המבנה, וביצוע ריתוכים אל ברזלי הזיון, עם פלח הארקה מגולוון בחתך 

30/3.5 מ"מ בקופסה מתכתית משורינת כדוגמת  "אלפי" AE2 , כולל 
שילוט,יציאות לפסי השוואת פוטנציאלים. הכל בשלמות בהתאם לחוק 

חשמל ותקנותיו ובהתאם לתוכנית לביצוע.

8.8.2.0160

3,188.00 797.00 קומפלט4.00 פס השוואת פוטנציאלים בחדר שנאים אליו תחובר הארקת היסוד מוליכי 
הארקה שונים, הפס יהיה מנחושת אלקטרוליטית בחתך 5*50 מ"מ ובאורך 

100 ס"מ, כולל קדחים וברגי פרפר לחיבור למוליכי הארקה כנידרש 
בתוספת 5 ברגים לפחות לשימוש בעתיד, מחיר הפס כולל אספקה והתקנה

של כיסוי הגנה מפגיעה מכאנית, מבודדים, כולל שילוט כנדרש.

8.8.2.0170

1,372.00 343.00 קומפלט4.00 מע' מנעולי תלי-מפתח אב לחדרי מ.ג. ושנאים 8.8.2.0180

1,052.00 526.00 קומפלט2.00 מע' שילוט מושלמת לחדרי מתח גבוה ושנאים 8.8.2.0190

306,299.00306,299.00306,299.00306,299.00 מתקן מתח גבוה-כבלים, שונות והארקותמתקן מתח גבוה-כבלים, שונות והארקותמתקן מתח גבוה-כבלים, שונות והארקותמתקן מתח גבוה-כבלים, שונות והארקות 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות מתח גבוה 8.3 תת פרק:
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m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,243.00 1,243.00 קומפלט1.00 ארון בטיחות ממתכת עבור זווד בטיחות מתח גבוה במידות 180/140/40 

ס"מ כמפורט במפרט הטכני
8.8.3.0002

לוח מ.ג. מערבי ****************************

217,445.00 43,489.00 קומפלט5.00 מבנה לוח מ"ג מודולארי 24kV, 630A הפרדה לפי ,class LSC2A דוגמת 
SM6-DM1-A של שניידר אלקטריק הכולל: מפסק זרם (CB) פריק 

 SF6 FREE, , 630A ,בידוד בגז המאושר לפי התקנים ,(disconnectable)
בעל יכולת של 10,000 פעולות מכניות וחשמליות, מנגנון CB מהיר 

.O-0.3s-CO-15s-CO מנתק טורי ומקצר הארקה כפול מחוגרים, מסמן מצ 
ב מכני למצב המפסק משולב בדיאגרמת ממיק, לחצני הפעלה/הפסקה, 
סליל הפסקה מערכת מגעי עזר 4NC+4NO מפסק/מנתק/מקצר הארקה, 

מנורות סימון קיבוליות כולל מבודד קיבולי, גופי חימום, בסיס מתכת 
והתקנת מערכת הגנות שליטה ומדידה המופיעה בסעיף נפרד. (תא מדידה 

כלול במבנה תא הכניסה בלבד)

8.8.3.0020

6,532.00 1,633.00 קומפלט4.00 5P250 0.5 ו CLASS 5-1250 בA לזרם  LPCT 24 מסוגkV 3 משני זרם 8.8.3.0030

1,633.00 1,633.00 קומפלט1.00 סט משני זרם עבור הגנות ומדידות למתח 24KV עד 75/5A ,15VA מתאים 
לנתוני הלוח ויח' הגנה משנית

8.8.3.0040

35,204.00 8,801.00 קומפלט4.00 אספקה, התקנה, תכנות, כיול, בדיקה, הכנסה לניצול, הרצה של הגנת 
מתח גבוה ללוח 24KV הכולל כל הגנות זרם, עומס יתר, מתח תדר, 

ואטמטרית, כיוונית ומדידות כולל ערכים מינימלים ומקסימלים. מסך 
מובנה, יציאת תקשורת, אפשרות לתוספת כרטיס תמיכה בפרוטוקול  

,IEC61850 יכולת עבודה במתח 24-250vAC/DC בהתאם לתוכניות 
והמפרט הטכני דוגמת SEPAM T42 של שניידר אלקטריק או שו"ע.

8.8.3.0050

5,177.00 5,177.00 קומפלט1.00 אספקה, התקנה, תכנות, כיול, בדיקה, הכנסה לניצול, הרצה של הגנת 
מתח גבוה ללוח 22KV הכולל כל הגנות זרם, עומס יתר, מתח תדר, 

ומדידות כולל ערכים מינימלים ומקסימלים. מסך HMI מובנה, יציאת 
תקשורת, אפשרות לתוספת כרטיס תמיכה בפרוטוקול  ,IEC61850 יכולת 

עבודה במתח 24-250vAC/DC בהתאם לתוכניות והמפרט הטכני דוגמת 20
SEPAM T של שניידר אלקטריק או שו"ע.

8.8.3.0060

13,047.00 13,047.00 קומפלט1.00 תוספת סט משני מתח מקוריים ליפוף כפול 0.11/3 , 3(שורש)/,0.11 
3(שורש)/,22 למערכות הגנה ומדידה Class0.5 מותקנים בתוך תא מ"ג, 

5P250 המותאמים לנתוני הלוח וממסר ההגנה

8.8.3.0070

3,785.00 757.00 5.00 יח' משנה זרם מסכם מדגם CSH-200 להתקנה על שלושת הגידים לביצוע 
הגנה פחת כיוונית

8.8.3.0080

7,765.00 1,553.00 5.00 יח' תא מתח נמוך להתקנת ממסרי ההגנה, המדידה ושאר מרכיבי הפיקוד 8.8.3.0090

2,590.00 518.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפעלה ומנוע דריכה במתחים שונים 8.8.3.0100

2,590.00 518.00 קומפלט5.00 תוספת מחיר עבור מגעי עזר של מקצר הארקה +1O+1C מגעי עזר מנתק 
3O+2C

8.8.3.0110

5,175.00 1,035.00 5.00 יח' תוספת כרטיס 10Input/4Output לממסר הגנה SEPAM כולל חיבור 
סלקטיביות לוגית בין ממסרים ופיקודים כנדרש

8.8.3.0120

5,175.00 1,035.00 5.00 יח' SEPAM לממסר הגנה RS485 תוספת כרטיס תקשורת 8.8.3.0130
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,553.00 1,553.00 קומפלט1.00 מערכת אספקת מתח גיבוי למערכת ההגנות הכוללת: ספק/מטען יושב על 

פס דין+מצברי גיבוי ל-8 שעות מותקנת ומחווטת בלוח, בדיקה עצמית של 
המערכת כל 12 שעות, תקשורת מסוג MODBUS הכל בהתאם למפרט

8.8.3.0140

3,345.00 3,345.00 קומפלט1.00  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 175E כולל שנאי מתח, 
מקצרים, הכנה לתקשורת מודבס וכול הנידרש לחיבור היחידה כולל 

.RS485 RS232 אפשרות לתקשורת

8.8.3.0160

13,460.00 2,692.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור סט מגני ברק ,24KV 5KA מותקנים בתא לוח מ"ג דוגמת
.RAYCHEM SNA24 

8.8.3.0170

343.00 343.00 קומפלט1.00 זוג כפפות למתח גבוה ,36KV כולל תיק נשיאה 8.8.3.0200

414.00 414.00 קומפלט1.00 בודק פנאומטי לכפפות מתח גבוה 8.8.3.0210

26.00 26.00 קומפלט1.00 כנ"ל אולם כובע מגן למתח גבוה 8.8.3.0220

26.00 26.00 קומפלט1.00 כנ"ל אולם משקפי מגן למתח גבוה 8.8.3.0230

1,402.00 1,402.00 1.00 יח' בודק מתח ל-30KV כמתואר במפרט הטכני 8.8.3.0240

263.00 263.00 1.00 יח' מטף כיבוי אש במשקל 2 ק"ג המכיל גז הלון 1301 8.8.3.0250

2,230.00 2,230.00 1.00 יח' מערכת מקצרים פנימית כולל מוט מבודד 8.8.3.0260

518.00 518.00 1.00 יח' מוט הצלה לחילוץ אדם כמפורט במפרט הטכני 8.8.3.0270

715.00 143.00 5.00 יח' שלט אזהרה או הדרכה מסוג כל שהוא לפי דרישות חברת חשמל להתקנה 
בחדר מתח גבוה

8.8.3.0280

732.00 183.00 4.00 מ"א שטיח מבודד למתח גבוה המונח לפני הלוח וברוחב של 1 מטר 8.8.3.0290

לוח מ.ג. מזרחי *******************************

86,978.00 43,489.00 קומפלט2.00 מבנה לוח מ"ג מודולארי 24kV, 630A הפרדה לפי ,class LSC2A דוגמת 
SM6-DM1-A של שניידר אלקטריק הכולל: מפסק זרם (CB) פריק 

 SF6 FREE, , 630A ,בידוד בגז המאושר לפי התקנים ,(disconnectable)
בעל יכולת של 10,000 פעולות מכניות וחשמליות, מנגנון CB מהיר 

.O-0.3s-CO-15s-CO מנתק טורי ומקצר הארקה כפול מחוגרים, מסמן מצ 
ב מכני למצב המפסק משולב בדיאגרמת ממיק, לחצני הפעלה/הפסקה, 

סליל הפסקה מערכת מגעי עזר 4NC+4NO מפסק/מנתק/מקצר 
הארקה,מנורות סימון קיבוליות כולל מבודד קיבולי, גופי חימום, בסיס 

מתכת והתקנת מערכת הגנות שליטה ומדידה המופיעה בסעיף נפרד.

8.8.3.0310

6,212.00 1,553.00 4.00 יח' תא מתח נמוך להתקנת ממסרי ההגנה, המדידה ושאר מרכיבי הפיקוד 8.8.3.0380
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,036.00 518.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפעלה ומנוע דריכה במתחים שונים 8.8.3.0390

1,036.00 518.00 קומפלט2.00 תוספת מחיר עבור מגעי עזר של מקצר הארקה 1C+1O + מגעי עזר מנתק 
3O+2C

8.8.3.0400

41,418.00 20,709.00 קומפלט2.00 מבנה לוח מנתק מ"ג ,24kV 630  דוגמת SM6-IM של שניידר אלקטריק 
 SF6 ,200 בידוד בגז המאושר לפי התקניםA 24KV, הכולל: מנתק בעומס

,FREE מקצר הארקה + דיסקונקטור המחוגר עם המנתק, מגעי עזר 
,2O+2C מסמן מצב משולב בדיאגרמת מימיק, מנורות סימון קיבוליות, 

מבודד קיבולי, גופי חימום, ובסיס מתכת

8.8.3.0430

2,070.00 1,035.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למנתק בעומס 8.8.3.0440

2,070.00 1,035.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע וסליל הפעלה למנתק בעומס 8.8.3.0450

1,036.00 518.00 2.00 יח' 1O+1C תוספת מחיר עבור מגעי עזר למקצר הארקה 8.8.3.0460

10,768.00 2,692.00 4.00 יח' תוספת מחיר עבור סט מגני ברק ,24KV 5KA מותקנים בתא לוח מ"ג. 8.8.3.0500

1,243.00 1,243.00 קומפלט1.00 ארון בטיחות ממתכת עבור זווד בטיחות מתח גבוה במידות 180/140/40 
ס"מ כמפורט במפרט הטכני

8.8.3.0520

343.00 343.00 קומפלט1.00 זוג כפפות למתח גבוה ,36KV כולל תיק נשיאה 8.8.3.0530

414.00 414.00 קומפלט1.00 בודק פנאומטי לכפפות מתח גבוה 8.8.3.0540

26.00 26.00 קומפלט1.00 כנ"ל אולם כובע מגן למתח גבוה 8.8.3.0550

26.00 26.00 קומפלט1.00 כנ"ל אולם משקפי מגן למתח גבוה 8.8.3.0560

1,402.00 1,402.00 1.00 יח' בודק מתח ל-,30KV כמתואר במפרט הטכני 8.8.3.0570

263.00 263.00 1.00 יח' מטף כיבוי אש במשקל 2 ק"ג המכיל גז הלון 1301 8.8.3.0580

2,230.00 2,230.00 1.00 יח' מערכת מקצרים פנימית כולל מוט מבודד 8.8.3.0590

518.00 518.00 1.00 יח' מוט הצלה לחילוץ אדם, כמפורט במפרט הטכני 8.8.3.0600

715.00 143.00 5.00 יח' שלט אזהרה או הדרכה מסוג כל שהוא לפי דרישות חברת חשמל להתקנה 
בחדר מתח גבוה

8.8.3.0610

732.00 183.00 4.00 מ"א שטיח מבודד למתח גבוה המונח לפני הלוח וברוחב של 1 מטר 8.8.3.0620
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

492,924.00492,924.00492,924.00492,924.00 לוחות מתח גבוהלוחות מתח גבוהלוחות מתח גבוהלוחות מתח גבוה 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שנאים 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שנאים *************************************

452,624.00 113,156.00 קומפלט4.00 שנאי אפוקסי יצוק 12.6/0.4kV ,1250kVA ברמת הפסדים AoAk ודירוג 
סביבתי E3/C3/F1 לפי ת"י ,50541 ותקן IEC 60076-11 דוגמת שנאי 

Trihal - כמפורט במפרט הטכני, כולל פרופילי U10 לגלגלי השנאי 
ועיגונם, חיבור טרמיסטורים, כיוונונים, לשות לחיבורים, לרבות ביטוח 

השנאי עד למסירת המתקן כמפורט במפרט הטכני, כולל לשות לחי בור צד
מתח נמוך.

8.8.4.0030

24,852.00 6,213.00 קומפלט4.00 תוספת מחיר עבור מערכת איוורור מאולץ הכוללת מפוחים ותעלות 
בהתאם להספק השנאי להגדלת הספק השנאי בכ-%40

8.8.4.0050

12,744.00 3,186.00 קומפלט4.00 לוח התראות שנאי הכולל: בקר MB103 מגענים, לחצנים, טיימרים, 
מנורות סימון, מהדקים לכבלי הפיקוד מהלוח לסליל העבודה במאמ"ת 

הראשי בלוח הראשי, וכל הדרוש לקבלת התראות והפעלת אוורור מאולץ 
במקרה והטמפרטורה בשנאי תעלה על המותר, אפשרות להעברת נתונים 
והתראות למרכז בקרה. הכולל: מבנה פח מגולוון 2 מ"מ צבוע אפוקסי 2 

שכבות כולל דלת עם נעילה ע"י צילינדר ומפתח מאסטר במידות אשר 
יאפשרו  להכיל בתוכו את כל האביזירם המפורטים להלן כולל רזרבה של

30% מקום פנוי.

8.8.4.0060

490,220.00490,220.00490,220.00490,220.00 שנאיםשנאיםשנאיםשנאים 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתקן מתח נמוך- הארקות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הארקת יסוד והארקת הגנה ******************************

112,000.00 8.00 14,000.00 מ"ר מערכת הארקת יסוד למנהרה מברזל עגול בקוטר 10 מ"מ לפחות ו/או פס 
מגולוון 30/3.5 מ"מ לפחות, כולל פסי הארקה מקומיים, כולל כל 

הריתוכים, גישורים ויציאות ההארקה כמפורט בתוכניות לביצוע. הכל 
בשלמות בהתאם לחוק חשמל ותקנותיו ובהתאם לתוכנית לביצוע.

8.8.5.0020

1,276.00 319.00 קומפלט4.00 פס השוואת פוטנציאלים בחדר גנרטור אליו תחובר הארקת היסוד ומוליכי
הארקה שונים, הפס יהיה מנחושת אלקטרוליטית בחתך לפחות 4*40 מ"מ 

ובאורך 300 ס"מ, כולל קדחים וברגי פרפר לחיבור למוליכי הארקה 
כנדרש בתוספת 5 ברגים לפחות לשימוש בעתיד, מחיר הפס כולל אספקה 

והתקנה של כיסוי

8.8.5.0030

3,822.00 637.00 קומפלט6.00 פס השוואת פוטנציאלים במרכז אנרגיה וחדרי החשמל אליו תחובר 
הארקת היסוד ומוליכי הארקה שונים, הפס יהיה מנחושת אלקטרוליטית 

בחתך 6*60 מ"מ ובאורך 600 ס"מ, כולל קדחים וברגי פרפר לחיבור 
למוליכי הארקה כנידרש בתוספת 5 ברגים לפחות לשימוש בעתיד, מחיר 

הפס כולל אספקה והתקנה של כיסוי

8.8.5.0040

7,170.00 2,390.00 קומפלט3.00 הארקה לכל השרותים המתכתיים הנמצאים במבנה מרכז אנרגיה. הארקה 
תבוצע באמצעות חוטי נחושת מבודדים או גלויים בחתך שלא יפחת מ-16 
ממ"ר, מפס השוואת הפוטנציאלים, מוגנים בתוך צינורות מגן, כולל חיבור

המוליכים בקצוות באמצעות נעלי כבל תואמים.

8.8.5.0050
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,770.00 159.00 קומפלט30.00 הארקה לדלתות הכניסה וחלונות בחדרי חשמל במינהרה על ידי מוליך 

נחושת 25 ממ"ר, צנרת גלוייה ללא הבדל כולל חבק מתאים לפי הצורך
8.8.5.0060

15,930.00 7,965.00 קומפלט2.00 גישורי הארקה בין קטעי שרותים ומובילים מתכתיים בכל מינהרה כגון: 
תעלות, צנרת, סולמות, חיזוקים, קונסטרוקציות מתכת, רשתות וכו', כולל:

קידוחים, ברגים ואומים, ריתוכים, שלות, מחברים וכל העבודות 
והחומרים הדרושים להשלמת הארקת המיתקנים לפי חוק החשמל 

והתוכניות.

8.8.5.0070

7,080.00 708.00 10.00 יח' שוחת בטון טרומית לאלקטרודת הארקה בקוטר 60 ס"מ בעומק 40 ס"מ 
כולל השוחה והמכסה דגם כביש 25 טון. שילוט הארקה חפירה חציבה וכל

הנדרש להתקנת שוחה.

8.8.5.0100

17,700.00 354.00 50.00 מ"א אלקטרודה להארקה ממוטות פלדה בציפוי נחושת בקוטר 19 מ"מ, כולל 
מהדק וכל האביזרים וחומרי העזר והשילוט הנדרש.

8.8.5.0110

169,748.00169,748.00169,748.00169,748.00 מתקן מתח נמוך- הארקותמתקן מתח נמוך- הארקותמתקן מתח נמוך- הארקותמתקן מתח נמוך- הארקות 8.58.58.58.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כבלים במנהרה 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה :1 כל כניסות כבלים לאביזרים, גופי תאורה, קופסאות חיבורים 

ולוחות חשמל יהיו עם אנטיגרונים לאטימות מים ומתאימים להגדרת כבל 
(חסין אש, רגיל) ורואים אותם כנכללים במחירי הסעיפים ולא תשולם כל 

תוספת כספית בעדם.

הערה :2 כל הסעיפים כוללים גם הוצאות הובלה, טעינה, ופריקה,התקנה 
וחיבור גם אם במפרט הכללי פרק 08 או בכתב הכמויות נאמר אחרת.

הערה :3 בכתב הכמויות מופעים סעיפים שונים לפריט זהה על הקבלן 
לתמחר באותו מחיר את הסעיפים השונים. במידה ולאותו פריט יהיו 

מחירים שונים המחיר המחייב יהיה הנמוך מביניהם

הערה :4 הציוד יאושר בתנאי שמכלול הכבלים, המוליכים, המבודדים, 
המובילים, קופסאות החיבורים, התעלות וכל ציוד העזר יאושרו כמכלול 
בהתאם לתעודת הבדיקה לפי תקן SYSTEM DIN4102-12 לעמידות באש 

לאורך 90 דקות.

900.00 6.00 150.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X1.5 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0050

1,800.00 6.00 300.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0060

9,600.00 6.00 1,600.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X1.5 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 
חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל. עבור 

רגשי ויברציות במפוחים.

8.8.6.0080
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,050.00 7.00 2,150.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 2X2.5 ממ"ר, קבועים 

למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 
חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל. עבור 

תקשורת DALI לגופי תאורת יום ולילה וחרום עילי במנהרה

8.8.6.0100

86,240.00 7.00 12,320.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 2X2.5 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 
חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל. עבור 

תקשורת DALI לגופי תאורת חרום במנהרה

8.8.6.0110

2,100.00 7.00 300.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X2.5 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0120

2,100.00 7.00 300.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0130

402,000.00 10.00 40,200.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X2.5 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 
חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל. עבור 

תאורת יום ולילה במנהרה ובמעברי המילוט

8.8.6.0140

2,500.00 10.00 250.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X2.5 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0145

3,000.00 10.00 300.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0150

17,600.00 11.00 1,600.00 מ"א כבלי פיקוד נחושת מסוג N2XH בחתך 7X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל. עבור נישות תאורה 
230V

8.8.6.0160

12,000.00 15.00 800.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X4 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0170

363,000.00 15.00 24,200.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X4 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 
חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל. עבור 

תאורת חרום ושילוט במנהרה.

8.8.6.0180

2,250.00 15.00 150.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X4 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0190

2,850.00 19.00 150.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X6 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0220

5,700.00 19.00 300.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0230
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,400.00 8.00 300.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X1.5 ממ"ר, קבועים 

למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 
חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0260

2,400.00 8.00 300.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0270

8,400.00 28.00 300.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X10 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0280

8,400.00 28.00 300.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0290

6,000.00 40.00 150.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X16 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0320

30,000.00 40.00 750.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 N2XH בחתך 5X16 ממ"ר, קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0325

14,000.00 40.00 350.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0330

9,150.00 61.00 150.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X25 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0360

18,300.00 61.00 300.00 מ"א כבלי כח מסוג FE180 N2XH מעטה שחור בחתך 5X25 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0370

9,150.00 61.00 150.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X25 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל. עבור הזנה למיזוג 
אוויר.

8.8.6.0385

23,700.00 79.00 300.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X35 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0390

50,820.00 77.00 660.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X35 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 
חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל. עבור 

מפוחים.

8.8.6.0395

23,100.00 77.00 300.00 מ"א כבלים מסוג FE180 N2XH מעטה שחור בחתך 4X35 ממ"ר, קבועים למבנה
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0400
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10,050.00 67.00 150.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X35 ממ"ר קבועים למבנה, 

מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני
הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0410

283,200.00 354.00 800.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X150 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0420

447,100.00 263.00 1,700.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x150 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0430

60,210.00 446.00 135.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X185 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0440

162,710.00 307.00 530.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x185 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0450

40,050.00 267.00 150.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X120 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0460

9,750.00 195.00 50.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x120 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0470

88,900.00 127.00 700.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X50 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 
חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל. עבור 

מפוחים.

8.8.6.0480

15,240.00 127.00 120.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X50 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0485

65,320.00 92.00 710.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5x50 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0490

49,800.00 166.00 300.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X70 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 
חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל. עבור 

מפוחים.

8.8.6.0500

56,800.00 142.00 400.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 N2XH בחתך 4X70 ממ"ר, קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0505

6,200.00 124.00 50.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x70 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0510
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10,600.00 212.00 50.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X95 ממ"ר, קבועים 

למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 
חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0520

7,200.00 144.00 50.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x95 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0540

36,300.00 726.00 50.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X300 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0550

29,050.00 581.00 50.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X240 ממ"ר, קבועים 
למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0560

578,200.00 413.00 1,400.00 מ"א כבלים מסוג N2XY בחתך 4X240 ממ"ר, קבועים למבנה מונחים על 
סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, 

שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0565

8,800.00 80.00 110.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 95 
ממ"ר, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים 

בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות 
ראש כבל.

8.8.6.0580

28,620.00 54.00 530.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 95 ממ"ר עם בידוד  ,XLPE קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0590

74,800.00 44.00 1,700.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 70 ממ"ר עם בידוד  ,XLPE קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0630

47,200.00 59.00 800.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 70 
ממ"ר, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים 

בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות 
ראש כבל.

8.8.6.0635

750.00 15.00 50.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד ,XLPE קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0650

4,550.00 91.00 50.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 120 
ממ"ר, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים 

בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות 
ראש כבל.

8.8.6.0660

93,800.00 67.00 1,400.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 120 ממ"ר עם בידוד ,XLPE קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0670

1,500.00 30.00 50.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 50 ממ"ר עם בידוד ,XLPE קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0690
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64,080.00 36.00 1,780.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 35 

ממ"ר, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים 
בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות 

ראש כבל.

8.8.6.0720

10,000.00 25.00 400.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 ממ"ר עם בידוד ,XLPE קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0730

24,000.00 96.00 250.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 185 ממ"ר עם בידוד ,XLPE קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0750

5,500.00 110.00 50.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 150 
ממ"ר, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים 

בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות 
ראש כבל.

8.8.6.0760

89,100.00 81.00 1,100.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 150 ממ"ר עם בידוד ,XLPE קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.0770

1,000.00 5.00 200.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4 ממ"ר,
קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, 
לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

8.8.6.1290

17,150.00 49.00 350.00 מ"א כבל מסוג NHXH-FE180-E90 בחתך 2X25 ממ''ר, להזנה למצברים מ- 
SUB -ל CPS

8.8.6.1370

24,850.00 71.00 350.00 מ"א כבל מסוג NHXH-FE180-E90 בחתך 2X50 ממ''ר, להזנה למצברים מ- 
SUB -ל CPS

8.8.6.1380

183,680.00 14.00 13,120.00 מ"א  DALI 2 ממ''ר עבור תקשורתX2.5 בחתך NHXH-FE180-E90 כבל מסוג
לגופי תאורת יום ולילה במנהרה

8.8.6.1390

74,200.00 212.00 350.00 מ"א כבל חד גידי מסוג NHXH-FE180-E90 בחתך 1X300 ממ''ר 8.8.6.1400

65,100.00 186.00 350.00 מ"א כבל מסוג NHXH-FE180-E90 בחתך 4X70 ממ''ר 8.8.6.1410

6,300.00 18.00 350.00 מ"א כבל חסין אש מטיפוס NHXHX-E90(FE-180) בחתך 5X1.5 ממ''ר מונח על 
תעלות/סולמות או מושחל בצנרת לרגשי ויברציות במפוחים.

8.8.6.1420

5,600.00 16.00 350.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 25 ממ''ר, להארקת תעלות 
כבלים, כולל חיבור תקני.

8.8.6.1430

9,450.00 27.00 350.00 מ"א  12X2X0.8 בחתך FE-180) JE-H(st)H-E90) כבל חסין אש מסוכך מטיפוס
ממ''ר מונח על תעלות/סולמות או מושחל בצנרת

8.8.6.1440

3,850.00 11.00 350.00 מ"א  2X2X0.8 בחתך FE-180) JE-H(st)H-E90) כבל חסין אש מסוכך מטיפוס
ממ''ר מונח על תעלות/סולמות או מושחל בצנרת

8.8.6.1450

3,850.00 11.00 350.00 מ"א כבל תקשורת גמיש מסוכך 4X1.5sq.mm+earth למד בהיקות. 8.8.6.1460
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,938,920.003,938,920.003,938,920.003,938,920.00 כבלים במנהרהכבלים במנהרהכבלים במנהרהכבלים במנהרה 8.68.68.68.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוח מתח נמוך ראשי פורטל מערבי עם ציוד רגיל 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוח מתח נמוך ראשי פורטל מערבי 

***********************************

הערה: הלוחות יבוצעו על פי התקן הישראלי החדש 61439-2 בלבד ולא 
יתקבלו חישובים או בדיקות חלקיות. פס האפס יהיה צמוד לפסי הפאזות 

כדי למנוע קרינה אלקטרו מגנטית.

180,540.00 10,620.00 17.00 מ"ר מבנה לוח חשמל תקני מסומן במדבקה של מכון התקנים ת"י 61439 
המותאם לדרישות מפרט טכני וכן לניתונים טכניים , כדלקמן :זרם הנומנלי
של פסי צבירה In-4X3200A וזרם קצר ICW=65KA/1s התקנת פסי צבירה 
אופקי ואנכית תהיה קידמית עם גישה מחזית הלוח לצורך טיפול תחזוקתי

דרגת הגנה בפני נגיעה מקרית - IPXXB ועם חזית פנלים ל לא דלתות 
 2B דרגת מידור IP30 דרגת אטימות , IK10 דרגת הגנה בפני הלם מכני
התקנת מפסקים תהיה אנכית בלבד. מקום שמור יכלול: 20 אחוז מקום 

Linergy 250 כדוגמתA שמור "אמיתי" כולל פסי צבירה להזנת מפסקים עד
FC ולמאזים Linergy FM ו-10% מקום שמור כללי. מבנה לוח כדוגמת לוח 

ctri תוצרת PRISMA -P -  להעמדה על הריצפה

8.8.7.0040

,Schneider Ele כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק בחזית הלוח 
מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך, לרבות העמסתו, הובלתו ,פריקתו, 
הכנסתו והעמדתו בחדר כולל חיזוקו לריצפה. (מדידה לפי שטח חזית)

הערות לסעיף הקודם: עומק הלוח 1.00 מ', הלוח כולל פסי צבירה 
ראשיים, פסי צבירה משניים, אביזרי חיבור לציוד וכל אביזרי העזר, 
החיווט, החיבורים, השילוט וכל הנדרש להלשמת הלוח לפי המפרט 

הטכני, התקנים וחוק החשמל.

97,350.00 19,470.00 5.00 יח' מפסק אוויר ,3P ,NWנשלף עם עגלה, ,2000Aהמפסק יהיה בעל כושר 
ניתוק .Ics=Icu=65kA המפסק כולל 4 מגעי עזר מחליפים רגילים ,OF מגע

תקלה ,SD מגע מצב שלוף, אביזרי חיבור, (יח' הגנה בסעיף נפרד). 
כדוגמת NW20H1 תוצרת Schneider-Electric או שווה ערך מאושר.

8.8.7.0060

7,646.00 3,823.00 2.00 יח' יח' הגנה Micrologic 5.0H מתקדמת עם תצוגה ולדים. הממסר בעל יכולות
מדידה של זרמי הפאזות, אפס וזליגה, מקסימום מינימום, שיא 

ביקוש,מקדם הספק, מתחים, אנרגיה, ניתוח הרמוניות, ערכי כיול של 
עקומת ניתוק .LSI עם צג LCD גדול הכולל תצוגת נתונים, יחידת ההגנה 

תכלול לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפס ק 
 LCD. לדים לסיבת תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג,

Micrologic 5.0H/1250A יחידת ההגנה למפסק האוויר הנ"ל תהיה כדוגמת
מתוצרת hneider ElectricSc או שווה ערך מאושר

8.8.7.0070

6,213.00 2,071.00 3.00 יח' יח' הגנה Micrologic 5.0E מתקדמת עם תצוגה ולדים. הממסר בעל יכולות
מדידה של זרמי הפאזות, אפס וזליגה, מקסימום מינימום, שיא 

ביקוש,מקדם הספק, מתחים, אנרגיה, ערכי כיול של עקומת ניתוק .LSI עם
צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת 

העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס 
יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה למפסק האוויר 

 Schneider Electric מתוצרת Micrologic 5.0E/1250A הנ"ל תהיה כדוגמת
או שווה ערך מאושר

8.8.7.0080

19,915.00 3,983.00 5.00 יח' תוספת למחיר מפסק אוויר ,3P ,NWנשלף עם עגלה, ,2000Aעבור קוטב 
רביעי.

8.8.7.0090

1,675.00 335.00 5.00 יח' .NT/NW 2 למפסק אווירNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 8.8.7.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,905.00 4,381.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 

NT/NW מפסק
8.8.7.0110

3,465.00 693.00 5.00 יח' .NT/NW תוספת מחיר עבור סליל הפסקה/חוסר מתח למפסק אויר 8.8.7.0120

8,602.00 4,301.00 2.00 יח' מחלף אוטומטי בין שתי הזנות מדגם T527-1-1 תוצרת אמדר או שו"ע, 
כולל חיווט, מהדקים ופיקוד הכל כנדרש קומפלט.

8.8.7.0130

8,442.00 4,221.00 2.00 יח' מערכת חיגור מכנית עבור שני מ"ז אוויר (ACB) 2000A*3 הנ"ל בכדי 
לאפשר חיבור מפסק זרם אחד בלבד כאשר המפסק השני מופסק.

8.8.7.0140

13,275.00 4,425.00 3.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,630A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX630H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

8.8.7.0160

10,035.00 3,345.00 3.00 יח' יחידת הגנה עבור מפסק NSX630H עם עקומת ניתוק מסוג LSI עם צג 
LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת רב מודד מתקדם
עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת 
העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס 
יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה תהיה כ דוגמת 
Micrologic 5.3E/630A מתוצרת Schneider Electric או שווה ערך מאושר

8.8.7.0170

9,294.00 3,098.00 3.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,400A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX400H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

8.8.7.0180

9,318.00 3,106.00 3.00 יח' יחידת הגנה עבור מפסק NSX400H עם עקומת ניתוק מסוג LSI עם צג 
LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת רב מודד מתקדם
עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת 
העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס 
יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה תהיה כ דוגמת 
Micrologic 5.3E/400A מתוצרת Schneider Electric או שווה ערך מאושר

8.8.7.0190

26,286.00 4,381.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
מפסק הנ"ל

8.8.7.0210

4,158.00 693.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 8.8.7.0220

12,000.00 2,000.00 6.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,250A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX250H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר

8.8.7.0260

16,728.00 2,788.00 6.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 5.2E למפסק NSX250H עם עקומת ניתוק 
מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת
רב מודד מתקדם עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול 
לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת
תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה 

תהיה כדוגמת Micrologic 5.2E/250A מתוצרת Schneider Electric או 
שווה ערך מאושר

8.8.7.0270

26,286.00 4,381.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

8.8.7.0290
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,158.00 693.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 8.8.7.0300

6,060.00 1,212.00 5.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,160A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX160H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

8.8.7.0310

13,140.00 2,628.00 5.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 5.2E למפסק NSX160H עם עקומת ניתוק 
מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת
רב מודד מתקדם עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול 
לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת
תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה 

תהיה כדוגמת Micrologic 5.2E/160A מתוצרת Schneider Electric או 
שווה ערך מאושר

8.8.7.0320

3,465.00 693.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 8.8.7.0330

21,905.00 4,381.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

8.8.7.0340

15,312.00 696.00 22.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,100A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX100H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

8.8.7.0380

27,720.00 2,310.00 12.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 5.2E למפסק NSX100H עם עקומת ניתוק 
מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת
רב מודד מתקדם עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול 
לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת
תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה 

תהיה כדוגמת Micrologic 5.2E/100A מתוצרת Schneider Electric או 
שווה ערך מאושר

8.8.7.0390

6,376.00 797.00 8.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 2.2 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=100). עבור מפסק יצוק 

NSX100H

8.8.7.0410

4,620.00 2,310.00 2.00 יח'  LCD עם צג LSI יחידת הגנה עבור מפסק הנ"ל עם עקומת ניתוק מסוג
הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת רב מודד מתקדם עם 

צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת 
העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס 
יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה תהיה כדוג מת 
Micrologic 5.2E/100A מתוצרת Schneider Electric או שווה ערך מאושר

8.8.7.0420

15,246.00 693.00 22.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 8.8.7.0430

1,716.00 1,716.00 1.00 יח'  LCD יחידת הגנה אלקטרונית מגנטית בלבד עבור מפסק הנ"ל עם צג
הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת רב מודד מתקדם עם 

צג עבור כל מדידות האנרגיה, יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת 
העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק, לדים לסיבת תקלה של עומס 

יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה תהיה כדוגמת 
Micrologic 1.3M/320A מתוצרת Schneider Electric או שווה ערך מאושר

8.8.7.0440
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,266.00 3,266.00 1.00 יח' ממסר יתרת-זרם Tesys LR9-F ,עבור אינדיקציה בלבד להגנה תרמית, עם 

תחום ויסות ,132-220A התקנה על פלטה עם כיסויים מתאימים כדוגמת 
LR9F5371 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע מאושר.

8.8.7.0450

446.00 446.00 1.00 יח' מגען Tesys D תלת קוטבי עבור זרם עבודה של (25-40A), במשטר עבודה 
.AC3 פיקוד במתח חילופין ושני מגעי עזר. תוצרת Schneider Electric או 

שו"ע מאושר.

8.8.7.0510

183.00 183.00 1.00 יח' iACT24 יחידת שליטה והפעלה עבור מגען מודלארי 8.8.7.0520

11,466.00 637.00 18.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 1600/5 אחוז דיוק 8.8.7.0530

9,560.00 2,390.00 4.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM ,175 כולל שנאי מתח, 
מקצרים, תקשורת מודבס וכל הנידרש לחיבור היחידה כולל אפשרות 

.RS485RS232 לתקשורת

8.8.7.0540

476.00 119.00 4.00 יח' אמפרמטר שיא ביקוש 0-200 א'. 8.8.7.0550

3,186.00 3,186.00 1.00 יח' תוכנה מתאימה להעברת נתונים מרב מודד למחשב ,PC התוכנה 
המאפשרת חיבור עד 30 י"ח רבי מודדים באותו פס תקשורתי למחשב, 

באישורו של קבלן התקשורת, כולל התקנה, הדרכה והפעלה.

8.8.7.0560

796.00 199.00 4.00 יח' ממסר סדר וחוסר פאזה, אסימטריה, עם מגע ,C/O תלת פאזי, ניתן 
לכוונון, כדוגמת RM17TA00 תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע מאושר.

8.8.7.0570

34,568.00 17,284.00 קומפלט2.00 לוח מערכת קבלים קומפלט עבור שיפור כופל הספק  ,100kVAR הלוח 
מסומן במדבקה של מכון התקנים ת"י 61439 המותאם לדרישות מפרט טכני

וכן לנתונים טכניים, כדלקמן: מבנה פח, פסי צבירה ,Icw=65kA מפסק 
ראשי 250A ללא הגנה, קבלים ,20/30/50 מפסקי הגנה יצוקים לקבלים, 

בקר קבלים, מגענים עם סלילי ריסון, מאווררים ובקרת טמפרט ורה, 
 Tuning frequency 7%- Relative impedance המערכת תיכלול משנקים

190Hz Tuning Factor 3.8 למניעת בעיות תדר תהודה. הקבלים יורכב על 
גבי פלטה הניתנת לשליפה. הלוח יכלול פתחי איוורור בדלת ובגג, 

מאוורר בגג המופעל ע"י בקר הקבלים ובקר טמפרטורה. כל המערכת על 
כל מרכיביה יהיו מיוצרים מחווטים בדוקים ומאושרים ל

8.8.7.0580

י תקן IEC61439-1&2 ו-IEC61921 דגם ,VLVAF4P03508AB VarSetכולל 
הובלה והתקנה במקום וחיזוקו כולל תמיכות עזר מעל תעלות והתאמת 

מכסי תעלות לפי הצורך,הגדרות הבקר בשטח הכל קומפלט לפעילות 
מושלמת לפי הנחיית יצרן מקור.

540.00 135.00 4.00 יח' לחצן הפסקה כללית מסוג "פטריה" ננעל עם מגעי עזר , כולל הגנה נגד 
הפעלה מקרית עם מגעים 10 א' 230 וולט כנידרש.

8.8.7.0670

540.00 135.00 4.00 יח' לחצן מדגם סטרט סטופ עם מגעים ,230V ,2NC,2NO 10 אמפר. 8.8.7.0680

4,296.00 358.00 12.00 יח' נושא נתיכים עם נורת נאון לחיווי תקלה ,Tesys DF בהרכב ,3P עבור זרם
תרמי .125A תוצרת Schneider electric או שו"ע מאושר.

8.8.7.0700

960.00 80.00 12.00 יח' 3P מגע נוכחות נתיך עבור נושא נתיכים 8.8.7.0710
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,372.00 3,186.00 2.00 יח' יחידת הגנה פני ברקים ומתחי יתר (B+C+D) Class1+2+3  ,לזרם קצר 

 4+0) 100/320 PROBLOC BSR) 150 ק"א, 4 קוטבים ומגע עזר, דגם
תוצרת "E.D.E Electronics" או שו"ע מאושר.

8.8.7.0720

224.00 56.00 4.00 יח' לחצן תלת - קטבי לבדיקת מנורות סימון. 8.8.7.0740

224.00 56.00 4.00 יח' לחצן פיקוד 8.8.7.0750

576.00 96.00 6.00 יח' ממסר פיקוד 230V/10A 4 מגעים פתוחים ושנים סגורים לפחות, דגם שקע 
תקע כולל בסיס קפיץ חיזוק ל-3

8.8.7.0760

1,808.00 904.00 2.00 יח' .230V 10A (קטבים) בורר פיקוד 4 מצבים 7 דרגות 8.8.7.0770

288.00 96.00 3.00 יח' ( 230V 6A(AC3 סליל NC ו/או NO ממסר בעל 4 מגעים 8.8.7.0780

1,554.00 518.00 3.00 יח'  (AC3 ומגעים מגדימים סליל NC ו/או NO ממסר השהייה בעל  4 מגעים
(230V 6A

8.8.7.0790

864.00 48.00 18.00 יח' מנורות סימון MULTI-LED 220/24 עם שנאי להורדת מתח בקוטר 22 מ"מ. 8.8.7.0800

160.00 80.00 2.00 יח' .10A , 230V  בורר פיקוד  3  מצבים 8.8.7.0810

1,592.00 199.00 8.00 יח' מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כולל הגנה מגנטית וטרמית הניתנת 
לויסות בפני זרם יתר לתחום עד ,6.3A המפסק בעל כושר ניתוק בלתי 

מוגבל כדוגמת GV2ME תוצרת ctricSchneider Ele או שווה ערך מאושר.

8.8.7.0820

239.00 239.00 1.00 יח' ממסר צעד  חד קוטב 16א' AC-3 סלקטיבי + פולס לניתוק מרכזי. 8.8.7.0830

96.00 96.00 1.00 יח' ממסר עזר נשלף ל-220 וולט בעל 4 מגעים מתחלפים 6 א' כולל לחצן 
אילוץ ולד וכן בסיס כדוגמת תוצרת אומרון או שו"ע מאושר.

8.8.7.0840

400.00 100.00 4.00 יח' מא"ז 25A*2 לזרם קצר של 10 ק"א (תוצרת סימנס או שו"ע.) 8.8.7.0850

1,052.00 263.00 4.00 יח' 40A*4 , 0.03A  ממסר פחת תלת פאזי 8.8.7.0860

159,300.00 79,650.00 2.00 יח' תא סנכרון לצורך העברה שקטה וסנכרון, מרוחק, בגודל 200x60 ס"מ, 
הכולל מערכת החלפה, לוח פיקוד, התקנה, תכנות, כיול, בדיקה, הרצה. 

בקר מדגם 8610/7510 מתוצרת "שמרלינג-סינכרו" או ש"ע מאושר (יש 
לבחור בבקר תואם לבקר שנבחר בלוח המ"ג), כולל כבילה, אביזרי חיבור 

וכל היוצ"ב לפעולת מערכת תקינה.

8.8.7.0870

847,883.00847,883.00847,883.00847,883.00 לוח מתח נמוך ראשי פורטל מערבי עם ציוד רגיללוח מתח נמוך ראשי פורטל מערבי עם ציוד רגיללוח מתח נמוך ראשי פורטל מערבי עם ציוד רגיללוח מתח נמוך ראשי פורטל מערבי עם ציוד רגיל 8.78.78.78.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוח מתח נמוך ראשי פורטל מזרחי עם ציוד רגיל 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוח מתח נמוך ראשי פורטל מזרחי 

***********************************

הערה: הלוחות יבוצעו על פי התקן הישראלי החדש 61439-2 בלבד ולא 
יתקבלו חישובים או בדיקות חלקיות. פס האפס יהיה צמוד לפסי הפאזות 

כדי למנוע קרינה אלקטרו מגנטית.

212,400.00 10,620.00 20.00 מ"ר מבנה לוח חשמל תקני מסומן במדבקה של מכון התקנים ת"י 61439 
המותאם לדרישות מפרט טכני וכן לנתונים טכניים, כדלקמן: זרם הנומינלי 
של פסי צבירה In-4X3200A וזרם קצר ICW=65KA/1s התקנת פסי צבירה 
אופקי ואנכית תהיה קידמית עם גישה מחזית הלוח לצורך טיפול תחזוקתי

דרגת הגנה בפני נגיעה מקרית - IPXXB ועם חזית פנלים לל א דלתות 
 2B דרגת מידור IP30 דרגת אטימות , IK10 דרגת הגנה בפני הלם מכני
התקנת מפסקים תהיה אנכית בלבד. מקום שמור יכלול: 20 אחוז מקום 

שמור "אמיתי", כולל פסי צבירה להזנת מפסקים עד 250A כדוגמת 
Linergy FC ולמאזים Linergy FM ו-10% מקום שמור כללי. מבנה לוח 

ctri תוצרת PRISMA -P -  כדוגמת לוח להעמדה על הריצפה

8.8.8.0030

,Schneider Ele כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק בחזית הלוח 
מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך, לרבות העמסתו, הובלתו, פריקתו, 
הכנסתו והעמדתו בחדר, כולל חיזוקו לריצפה. (מדידה לפי שטח חזית)

הערות לסעיף הקודם: עומק הלוח 1.00 מ', הלוח כולל פסי צבירה 
ראשיים, פסי צבירה משניים, אביזרי חיבור לציוד וכל אביזרי העזר, 
החיווט, החיבורים, השילוט וכל הנדרש להלשמת הלוח לפי המפרט 

הטכני, התקנים וחוק החשמל.

97,350.00 19,470.00 5.00 יח' מפסק אוויר ,3P ,NWנשלף עם עגלה, ,2000Aהמפסק יהיה בעל כושר 
ניתוק .Ics=Icu=65kA המפסק כולל 4 מגעי עזר מחליפים רגילים ,OF מגע

תקלה ,SD מגע מצב שלוף, אביזרי חיבור, (יח' הגנה בסעיף נפרד). 
כדוגמת NW20H1 תוצרת Schneider-Electric או שווה ערך מאושר.

8.8.8.0050

19,915.00 3,983.00 5.00 יח' תוספת למחיר מפסק אוויר ,3P ,NW נשלף עם עגלה, ,2000A עבור קוטב 
רביעי.

8.8.8.0060

7,646.00 3,823.00 2.00 יח' יח' הגנה Micrologic 5.0H מתקדמת עם תצוגה ולדים. הממסר בעל יכולות
מדידה של זרמי הפאזות, אפס וזליגה, מקסימום מינימום, שיא 

ביקוש,מקדם הספק, מתחים, אנרגיה, ניתוח הרמוניות, ערכי כיול של 
עקומת ניתוק .LSI עם צג LCD גדול הכולל תצוגת נתונים, יחידת ההגנה 

תכלול לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפס ק 
 LCD. לדים לסיבת תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג,

Micrologic 5.0H/2000A יחידת ההגנה למפסק האוויר הנ"ל תהיה כדוגמת
מתוצרת hneider ElectricSc או שווה ערך מאושר

8.8.8.0070

6,213.00 2,071.00 3.00 יח' יח' הגנה Micrologic 5.0E מתקדמת עם תצוגה ולדים. הממסר בעל יכולות
מדידה של זרמי הפאזות, אפס וזליגה, מקסימום מינימום, שיא 

ביקוש,מקדם הספק, מתחים, אנרגיה, ערכי כיול של עקומת ניתוק .LSI עם
צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת 

העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס 
יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה למפסק האוויר 

 Schneider Electric מתוצרת Micrologic 5.0E/1250A הנ"ל תהיה כדוגמת
או שווה ערך מאושר

8.8.8.0080

1,675.00 335.00 5.00 יח' .NT/NW 2 למפסק אווירNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 8.8.8.0090

21,905.00 4,381.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
NT/NW מפסק

8.8.8.0100

3,465.00 693.00 5.00 יח' .NT/NW תוספת מחיר עבור סליל הפסקה/חוסר מתח למפסק אויר 8.8.8.0110
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,602.00 4,301.00 2.00 יח' מחלף אוטומטי בין שתי הזנות מדגם T527-1-1 תוצרת אמדר או שו"ע, 

כולל חיווט, מהדקים ופיקוד הכל כנדרש קומפלט.
8.8.8.0120

8,442.00 4,221.00 2.00 יח' מערכת חיגור מכנית עבור שני מ"ז אוויר (ACB) 2000A*3 הנ"ל בכדי 
לאפשר חיבור מפסק זרם אחד בלבד כאשר המפסק השני מופסק .

8.8.8.0130

13,275.00 4,425.00 3.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,630A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX630H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

8.8.8.0150

10,035.00 3,345.00 3.00 יח' יחידת הגנה עבור מפסק NSX630H עם עקומת ניתוק מסוג LSI עם צג 
LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת רב מודד מתקדם
עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת 
העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס 
יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה תהיה כ דוגמת 
Micrologic 5.3E/630A מתוצרת Schneider Electric או שווה ערך מאושר

8.8.8.0170

9,294.00 3,098.00 3.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,400A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX400H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

8.8.8.0180

9,318.00 3,106.00 3.00 יח' יחידת הגנה עבור מפסק NSX400H עם עקומת ניתוק מסוג LSI עם צג 
LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת רב מודד מתקדם
עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת 
העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס 
יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה תהיה כ דוגמת 
Micrologic 5.3E/400A מתוצרת Schneider Electric או שווה ערך מאושר

8.8.8.0200

26,286.00 4,381.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
מפסק הנ"ל

8.8.8.0220

4,158.00 693.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 8.8.8.0230

10,000.00 2,000.00 5.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,250A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX250H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר

8.8.8.0270

13,940.00 2,788.00 5.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 5.2E למפסק NSX250H עם עקומת ניתוק 
מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת
רב מודד מתקדם עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול 
לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת
תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה 

תהיה כדוגמת Micrologic 5.2E/250A מתוצרת Schneider Electric או 
שווה ערך מאושר

8.8.8.0290

21,905.00 4,381.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

8.8.8.0310

3,465.00 693.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 8.8.8.0320

8,484.00 1,212.00 7.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,160A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX160H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

8.8.8.0330
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m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,851.00 693.00 7.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 8.8.8.0340

30,667.00 4,381.00 7.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

8.8.8.0350

18,396.00 2,628.00 7.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 5.2E למפסק NSX160H עם עקומת ניתוק 
מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת
רב מודד מתקדם עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול 
לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת
תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה 

תהיה כדוגמת Micrologic 5.2E/160A מתוצרת Schneider Electric או 
שווה ערך מאושר

8.8.8.0370

13,224.00 696.00 19.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,100A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX100H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

8.8.8.0430

13,167.00 693.00 19.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 8.8.8.0440

18,480.00 2,310.00 8.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 5.2E למפסק NSX100H עם עקומת ניתוק 
מסוג LSI עם צג LCD הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת
רב מודד מתקדם עם צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול 
לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת
תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה 

תהיה כדוגמת Micrologic 5.2E/100A מתוצרת Schneider Electric או 
שווה ערך מאושר

8.8.8.0460

6,376.00 797.00 8.00 יח' יח' הגנה אלקטרוני Micrologic 2.2 עם לדים להתראות. ערכי כיול של 
עקומת ניתוק ,LS ערך מגנטי מיידי קבוע, (In=100). עבור מפסק יצוק 

NSX100H

8.8.8.0470

6,930.00 2,310.00 3.00 יח'  LCD עם צג LSI יחידת הגנה עבור מפסק הנ"ל עם עקומת ניתוק מסוג
הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת רב מודד מתקדם עם 

צג עבור כל מדידות האנרגיה ,יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת 
העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק ,לדים לסיבת תקלה של עומס 
יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה תהיה כדוג מת 
Micrologic 5.2E/100A מתוצרת Schneider Electric או שווה ערך מאושר

8.8.8.0480

446.00 446.00 1.00 יח' מגען Tesys D תלת קוטבי עבור זרם עבודה של (25-40A), במשטר עבודה 
.AC3 פיקוד במתח חילופין ושני מגעי עזר. תוצרת Schneider Electric או 

שו"ע מאושר.

8.8.8.0540

183.00 183.00 1.00 יח' iACT24 יחידת שליטה והפעלה עבור מגען מודלארי 8.8.8.0550

11,466.00 637.00 18.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 1600/5 אחוז דיוק 8.8.8.0560

9,560.00 2,390.00 4.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 175E כולל שנאי מתח, 
מקצרים, הכנה לתקשורת מודבס וכול הנידרש לחיבור היחידה כולל 

.RS485RS232 אפשרות לתקשורת

8.8.8.0570

476.00 119.00 4.00 יח' אמפרמטר שיא ביקוש 0-200 א'. 8.8.8.0580
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m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
796.00 199.00 4.00 יח' ממסר סדר וחוסר פאזה, אסימטריה, עם מגע ,C/O תלת פאזי, ניתן 

לכוונון, כדוגמת RM17TA00 תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע מאושר.
8.8.8.0600

34,568.00 17,284.00 קומפלט2.00 לוח מערכת קבלים קומפלט עבור שיפור כופל הספק  ,100kVAR הלוח 
מסומן במדבקה של מכון התקנים ת"י 61439 המותאם לדרישות מפרט טכני

וכן לנתונים טכניים, כדלקמן: מבנה פח,פסי צבירה ,Icw=65kA מפסק 
ראשי 250A ללא הגנה, קבלים ,20/30/50 מפסקי הגנה יצוקים לקבלים, 

בקר קבלים, מגענים עם סלילי ריסון ,מאווררים ובקרת טמפרטו רה, 
 Tuning frequency 7%- Relative impedance המערכת תיכלול משנקים

190Hz Tuning Factor 3.8 למניעת בעיות תדר תהודה. הקבלים יורכב על 
גבי פלטה הניתנת לשליפה. הלוח יכלול פתחי איוורור בדלת ובגג, 

מאוורר בגג המופעל ע"י בקר הקבלים ובקר טמפרטורה. כל המערכת על 
כל מרכיביה יהיו מיוצרים מחווטים בדוקים ומאושרים לפ

8.8.8.0610

תקן IEC61439-1&2 ו-IEC61921 דגם ,VLVAF4P03508AB VarSet כולל 
הובלה והתקנה במקום וחיזוקו כולל תמיכות עזר מעל תעלות והתאמת 

מכסי תעלות לפי הצורך,הגדרות הבקר בשטח הכל קומפלט לפעילות 
מושלמת לפי הנחיית יצרן מקור.

540.00 135.00 4.00 יח' לחצן הפסקה כללית מסוג "פטריה" ננעל עם מגעי עזר , כולל הגנה נגד 
הפעלה מקרית עם מגעים 10 א' 230 וולט כנידרש.

8.8.8.0690

540.00 135.00 4.00 יח' לחצן מדגם סטרט סטופ עם מגעים ,230V ,2NC,2NO 10 אמפר. 8.8.8.0700

4,296.00 358.00 12.00 יח' נושא נתיכים עם נורת נאון לחיווי תקלה ,Tesys DF בהרכב ,3P עבור זרם
תרמי .125A תוצרת Schneider electric או שו"ע מאושר.

8.8.8.0720

960.00 80.00 12.00 יח' 3P מגע נוכחות נתיך עבור נושא נתיכים 8.8.8.0730

6,372.00 3,186.00 2.00 יח' יחידת הגנה פני ברקים ומתחי יתר (B+C+D) Class1+2+3  ,לזרם קצר 
 4+0) 100/320 PROBLOC BSR) 150 ק"א, 4 קוטבים ומגע עזר, דגם

תוצרת "E.D.E Electronics" או שו"ע מאושר.

8.8.8.0740

224.00 56.00 4.00 יח' לחצן תלת - קטבי לבדיקת מנורות סימון. 8.8.8.0760

224.00 56.00 4.00 יח' לחצן פיקוד 8.8.8.0770

480.00 96.00 5.00 יח' ממסר פיקוד 230V/10A 4 מגעים פתוחים ושנים סגורים לפחות, דגם שקע 
תקע כולל בסיס קפיץ חיזוק ל-3

8.8.8.0780

1,808.00 904.00 2.00 יח' .230V 10A (קטבים) בורר פיקוד 4 מצבים 7 דרגות 8.8.8.0790

384.00 96.00 4.00 יח' ( 230V 6A(AC3 סליל NC ו/או NO ממסר בעל 4 מגעים 8.8.8.0800

2,072.00 518.00 4.00 יח'  (AC3 ומגעים מגדימים סליל NC ו/או NO ממסר השהייה בעל  4 מגעים
(230V 6A

8.8.8.0810

864.00 48.00 18.00 יח' מנורות סימון MULTI-LED 220/24 עם שנאי להורדת מתח בקוטר 22 מ"מ. 8.8.8.0820

160.00 80.00 2.00 יח' .10A , 230V  בורר פיקוד  3  מצבים 8.8.8.0830



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019241

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,388.00 199.00 12.00 יח' מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כולל הגנה מגנטית וטרמית הניתנת 

לויסות בפני זרם יתר לתחום עד ,6.3A המפסק בעל כושר ניתוק בלתי 
מוגבל כדוגמת GV2ME תוצרת ctricSchneider Ele או שווה ערך מאושר.

8.8.8.0840

239.00 239.00 1.00 יח' ממסר צעד  חד קוטב 16א' AC-3 סלקטיבי + פולס לניתוק מרכזי. 8.8.8.0850

96.00 96.00 1.00 יח' ממסר עזר נשלף ל-220 וולט בעל 4 מגעים מתחלפים 6 א' כולל לחצן 
אילוץ ולד וכן בסיס כדוגמת תוצרת אומרון או שו"ע מאושר.

8.8.8.0860

400.00 100.00 4.00 יח' מא"ז 25A*2 לזרם קצר של 10 ק"א (תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע.) 8.8.8.0870

1,052.00 263.00 4.00 יח' 40A*4 , 0.03A  ממסר פחת תלת פאזי 8.8.8.0880

159,300.00 79,650.00 2.00 יח' תא סנכרון לצורך העברה שקטה וסנכרון, מרוחק, בגודל 200x60 ס"מ, 
הכולל מערכת החלפה, לוח פיקוד, התקנה, תכנות, כיול, בדיקה, הרצה. 

בקר מדגם 8610/7510 מתוצרת "שמרלינג-סינכרו" או ש"ע מאושר (יש 
לבחור בבקר תואם לבקר שנבחר בלוח המ"ג), כולל כבילה, אביזרי חיבור 

וכל היוצ"ב לפעולת מערכת תקינה.

8.8.8.0890

869,758.00869,758.00869,758.00869,758.00 לוח מתח נמוך ראשי פורטל מזרחי עם ציוד רגיללוח מתח נמוך ראשי פורטל מזרחי עם ציוד רגיללוח מתח נמוך ראשי פורטל מזרחי עם ציוד רגיללוח מתח נמוך ראשי פורטל מזרחי עם ציוד רגיל 8.88.88.88.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות תאורה במנהרה 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,430.00 443.00 10.00 מ"ק יציקת בטון ב-20 נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, 

(לפי דרישת מנה''פ)
8.8.9.0010

4,540.00 227.00 20.00 יח'  BC2 מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשני פנסים, כולל מהדקים מדגם
ו-BC3 תוצרת SOGEXI או תוצרת מגלן פלסטיק, בהתאם לנדרש, לכבלים 

בחתך עד 35 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים ופס 
לחיבורי הארקה, כולל שני מבטיחים חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק

8.8.9.0020

לוחות תאורה L1-L6 במנהרה *****************************

119,490.00 3,983.00 30.00 מ"ר מבנה לוח KV 0.4 בנוי מפח דקופירט 2 מ"מ, צבוע בצבע RAL ,7032 בעל 
 400V 15KA, 200 זרם קצרA, כולל פסי צבירה מנחושת עד IP45, אטימות

כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק בחזית הלוח מיועד עבור ציוד 
המפורט בהמשך .מבנה הלוח כולל הפרדה מתכתית בין התאים  כולל 
גישה ודלתות מלפנים ופנלים מיועד להכיל את כל האלמנטי ה ובלתו 

,פריקתו, הכנסתו העמדתו וחיבורו בחדר כולל חיזוקו לריצפה. מוכן 
לשימוש. (מדידה לפי שטח חזית). (הלוח יבוצע על פי התקן הישראלי 

החדש 61439-2 בלבד ולא יתקבלו חישובים או בדיקות חלקיות. פס האפס 
יהיה צמוד לפסי הפאזות כדי למנוע קרינה אלקטרו מגנטית).

8.8.9.0040

2,388.00 199.00 12.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה או הפעלה 230 וולט, למפסק 40-1600 א' 8.8.9.0080

7,272.00 1,212.00 6.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,160A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=70KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX160H מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

8.8.9.0090
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,768.00 2,628.00 6.00 יח' יח' הגנה אלקטרונית Micrologic 5.2E למפסק NSX160H עם עקומת ניתוק

 Energy הכולל תצוגת נתונים, יחידת ההגנה LCD עם צג LSI מסוג
הכוללת רב מודד מתקדם עם צד עבור כל מדידות האנרגיה, יחידת ההגנה 
תכלול לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק, לדים
לסיבת תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .CD L יחידת 

 Schneider Electric מתוצרת Micrologic 5.2E/160A ההגנה תהיה כדוגמת
או שווה ערך מאושר

8.8.9.0091

4,158.00 693.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל. 8.8.9.0092

26,286.00 4,381.00 6.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
MCCB מפסק

8.8.9.0093

22,932.00 637.00 36.00 יח' מ"ז חצי אוט' כנ"ל אך 3X100 א' MCCB) כדוגמת NSX תוצרת שניידר 
TMD 25 עם הגנתKA אלקטריק או שו"ע לזרם קצר

8.8.9.0100

2,016.00 56.00 36.00 יח' .MCCB 2 , למפסק דגםNO+2NC תוספת מחיר עבור בלוק מגעי עזר 8.8.9.0110

2,100.00 175.00 12.00 יח' מא"ז תלת פאזי עד 40 א' לזרם קצר של 10 ק"א דגם iC60 תוצרת שניידר 
אלקטריק או שו"ע.

8.8.9.0120

38,745.00 41.00 945.00 יח' מא"ז חד פאזי 10 א' לזרם קצר של 10 ק"א דגם iC60 תוצרת שניידר 
אלקטריק או שו"ע.

8.8.9.0130

6,400.00 20.00 320.00 יח' תוספת מחיר  עבור מגשר לעד ארבעה מא"זים חד פאזיים. 8.8.9.0140

36,800.00 115.00 320.00 יח' מנתק אפס /מגע עזר עד 25 אמפר . 8.8.9.0150

225,855.00 239.00 945.00 יח' יחידה משולבת להגנה ממתח יתר והגבלת זרם ההנעה לפנסי לד עד 1000 
 EN-MES-440 ווט להגנה במגש הציוד בעמוד התאורה/הסככה, כדוגמת

המשווק ע"י אנלטק בע"מ או ש"ע מאושר.

8.8.9.0160

24,372.00 677.00 36.00 יח' מגען 63*3 א' במשטר עבודה AC3 עם סליל 220 וולט ומגעי עזר כנדרש, 
מדגם Tesys D מתוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.

8.8.9.0170

1,674.00 279.00 6.00 יח' מגען 40*3 א' במשטר עבודה AC3 עם סליל 220 וולט ומגעי עזר כנדרש, 
מדגם Tesys D מתוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע.

8.8.9.0180

30,132.00 279.00 108.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 100/5 אחוז דיוק 8.8.9.0190

86,040.00 2,390.00 36.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 175E או ,ELnet LT כולל 

שנאי מתח ,מקצרים ,הכנה לתקשורת מודבס וכול הנידרש לחיבור היחידה,
.RS485RS232 לרבות אפשרות לתקשורת

8.8.9.0200

28,194.00 4,699.00 6.00 יח' יחידת הגנה מפני ברקים ומתחי יתר ,לזרם קצר 100 ק"א,  ,B+C 4 קטבים,
דגם FLT 60-400 תוצרת "פניקס" או שו"ע מאושר.

8.8.9.0210

7,164.00 199.00 36.00 יח' מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי בכל כושר ניתוק בלתי מוגבל כדוגמת 
GV2ME של שניידר אלקטריק או ש"ע, כולל הגנה מגנטית וטרמית 

.6A הניתנת לויסות בפני זרם יתר לתחום עד

8.8.9.0220
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
69,552.00 1,932.00 36.00 יח' מפ"ז "פקט" מחליף  לניתוק בעומס  125 * 3 א', 2 מצבים + מצב מנותק . 8.8.9.0240

786.00 131.00 6.00 יח' לחצן מדגם סטרט סטופ עם מגעים ,230V ,2NC,2NO 10 אמפר. 8.8.9.0250

690.00 115.00 6.00 יח' לחצן הפסקה כללית מסוג "פטריה" ננעל עם מגעי עזר , כולל קלפה 
שקופה נגד הפעלה מקורית עם מגעים 10 א' 230 וולט כנידרש.

8.8.9.0260

2,592.00 72.00 36.00 יח' לחצן תלת - קטבי לבדיקת מנורות סימון. 8.8.9.0270

672.00 56.00 12.00 יח' לחצן פיקוד 8.8.9.0280

1,578.00 263.00 6.00 יח' ממסר פחת תלת פאזי  40A*4 , 0.03A תוצרת ABB או שו"ע. 8.8.9.0300

5,184.00 48.00 108.00 יח' מנורות סימון MULTI-LED 220/24 עם שנאי להורדת מתח בקוטר 22 מ"מ. 8.8.9.0310

456.00 76.00 6.00 יח' שקע להתקנה על הלוח חד פאזי 16*1 אמפר מוגן מים. 8.8.9.0320

786.00 131.00 6.00 יח'  PARTIKA שקע להתקנה על הלוח תלת פאזי 16*5 אמפר מוגן מיים מדגם
תוצרת שניידר אלקטריק.

8.8.9.0330

2,034.00 339.00 6.00 יח' שנאי לתאורה 300VA 200/24 וולט מובדל. 8.8.9.0340

4,770.00 159.00 30.00 יח' בורר פיקוד 5 מצבים 8.8.9.0350

785,856.00785,856.00785,856.00785,856.00 לוחות תאורה במנהרהלוחות תאורה במנהרהלוחות תאורה במנהרהלוחות תאורה במנהרה 8.98.98.98.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות מפוחים 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4 לוחות מפוחים פורטל מערבי ומזרחי 

***************************************

223,020.00 55,755.00 קומפלט4.00 מבנה לוח חשמל 0.4kV MCC קריטי עבור הגנה, בקרה ושליטה על 
מפוחים המותאם לדרישות המפרט הטכני וכן לנתונים טכניים, כדלקמן 

זרם הנומנלי של פסי צבירה ,n-4X800AI עמידות בזרם קצר 50KA , חזית 
הלוח עם מגירות לצורך טיפול תחזוקתי במערכות קריטיות. כולל: שילוט 

,מהדקים , דיאגרמת מימיק בחזית הלוח מיועד עבור ציוד המפו רט 
בהמשך . הלוח יבוצע על פי התקן הישראלי החדש ,61439-2 דרגת הגנה 
בפני הלם מכני IK10(IEC62262 ), דרגת אטימות IP54(IEC60529 ), עמידה

בתקן ססמי לרמות IEC-2-6 721) 1-4), עמידה בתקן לסביבה קורזיבית 
(IEC 721-3-3) התקנת מפסקים, מגענים ,יח' בקרה Tesys T ומסך הפעלה 

במגירה עבור כל מפוח. כולל העמסת הלוח הובלת

8.8.10.0020

,פריקתו ,הכנסתו והעמדתו בחדר כולל חיזוקו לריצפה. מקום שמור 
יכלול: 30 אחוז מקום שמור.

 IEC60947-2 :כל המתנעים התרמו-מגנטיים יעמדו בתקנים הבאים
.IEC60947-1-ו EN60204 ,NFC63-650,
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,680.00 1,195.00 24.00 יח' מתנע מגנטי בלבד GV2L/GV3L הפעלה ע"י ידית סיבוב בעל כושר ניתוק 

גבוה ,50kA עבור מנועים תלת-פאזיים בהספק 30kW במתח .400V דגם 
GV3L65 תוצרת neider electricSch או שו"ע מאושר.

8.8.10.0040

47,232.00 984.00 48.00 יח' .AC3 65 במשטר עבודהA, תלת קוטבי עבור זרם עבודה של Tesys D מגען
 Schneider תוצרת LC1D65A פיקוד במתח חילופין ושני מגעי עזר. דגם

Electric או שו"ע מאושר.

8.8.10.0050

108,384.00 4,516.00 24.00 יח' מערכת לבקרת מנוע Tesys T להגנה ושליטה על מנועים עד ,800A כולל 
התראה על עומס יתר ישירות לבקר .PLC הממסר מגיע עם משנ"זים 

מובנים עד .100A הממסר מכיל 6 כניסות, 4 יציאות, חיבור גשש טמפ' 
 Modbus TCP/IP. וחיבור טורואיד לאדמה. עבודה עם פרוטוקול תקשורת

כדוגמת LTMR100EFM תוצרת Schneider Electric או שוו"ע מאושר .

8.8.10.0060

29,544.00 1,231.00 24.00 יח' צג LTMCU שליטה ובקרה המותקן בחזית מגירת השליפה כולל כבילה 
ייעודית ליחידה, כולל לחצן הפסקה , הפעלה בכיוון השעון והפעלה נגד 

כיוון השעון עם השהייה לפני שינוי כיוון הסיבוב.

8.8.10.0080

37,276.00 9,319.00 קומפלט4.00 מערכת בקרה EPAC עבור לוח מפוחים ו/או כל צרכן אחר, המיועדת 
לבקר ולפקח על הלוח, לרבות תכנות, כולל כתיבת כל הפרמטרים 

והלוגיקה הנדרשת, לרבות יתירות ב-CPU לפי דרישת הלקוח ובכפוף 
לאישור מיועץ חשמל ויועץ בטיחות. שפות הכתיבה יהיו בהתאם לתקן 

.IEC-661131-3 סביבת הפיתוח תכלול בין היתר סימולציה ואנימציה של 
הלוג יקות, ביצוע לוגיקה "שלב אחר שלב". הקוד יהיה בבעלות המזמין 

מרגע מסירתו ולקבלן תהיה יכולת לתת כל תמיכה נדרשת. הקבלן אחראי 
לבצע כל הבדיקות הנדרשות, כולל בדיקות בשטח, עד למסירה מושלמת 

של המערכת ללקוח.

8.8.10.0090

31,272.00 7,818.00 4.00 יח'  CPU כולל תוספת M580, מתוכנת כדוגמת מודיקון EPAC בקר תעשייתי
נוסף לצורך יתירות, דגם BMEP581020 מתוצרת שניידר אלקטריק. לבקר 

תהיה אפשרות לטפל בעד 1024 נקודות דיסקרטיות ועוד 256 נקודות 
אנאלוגיות, 36 ערוצי מונים ויכיל לפחות שני פורטים מובנים מסוג  

.ETHERNET, USB הבקר יסופק עם לפחות 4MB זיכרון פנימי לכתיב ת 
תוכנה ויכלול אופציה להרחבה זיכרון שלעד 4GB לאחסון מידע 

ונתונים.הבקר יהיה בעל שעון זמן מובנה, ויתמוך בחתימת זמן בדיוק של 
.10ms לבקר המתוכנת תהיה אפשרות הגנה סייבר מובנית כדוגמת: 

סיסמה אשר תמנע תכנות הבקר מרחוק, הגבלות גישה ע"י חסימה/אפשור 
שרותי תקשורת FTP ו HTTP כהגדרות פנימיות בבקר, מערכת הפעלה ח

8.8.10.0100

ומה דיגיטלית, ממשק ללוג ארועי אבטחה ואפשרות להצפנת התקשורת 
בין הבקר למערכות השו"ב. הבקר יאושר בעמידות סייבר לפי תקן  

Achilles Level .2 הבקר יאפשר שמירה של הנתונים והתוכנה ללא צורך 
בסוללת גיבוי.

5,480.00 1,370.00 4.00 יח' BMXXBP1200  תושבת ל-12 כרטיסים לבקר מלבד ספק הכח. כדוגמת דגם
מתצורת שניידר אלקטריק או שו"ע מאושר.

8.8.10.0110

5,020.00 1,255.00 4.00 יח' ספק כח לבקר בעל מתח כניסה של  VAC 100.240  בעל הספק כולל של 
20W עם מגע עזר מובנה. כדוגמת דגם  BMXCPS2000 מתצורת שניידר 

אלקטריק או שו"ע מאושר.

8.8.10.0120

5,596.00 1,399.00 4.00 יח' כרטיס 16 יציאות ממסר לבקר 220VAC 2A / 24VDC העומד בתקן 
IEC/EN  61131-2 כדוגמת דגם BMXDRA1605 מתצורת שניידר אלקטריק 

או שו"ע מאושר. הכרטיס כולל מהדקי חיבור בתצורת הברגה

8.8.10.0130

4,000.00 1,000.00 4.00 יח'  61131-2 IEC 230 מבודדות העומד בתקןVAC כרטיס 8 כניסות דיגיטליות
כדוגמת דגם BMXDAI0805 מתצורת שניידר אלקטריק או שו"ע מאושר. 

הכרטיס כולל מהדקי חיבור בתצורת הברגה

8.8.10.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,920.00 2,230.00 4.00 יח' כרטיס המרת תקשורת לסיב אופטי MultiMode עבור בקר M580 כדוגמת 

BMXNRP0200 תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע מאושר.
8.8.10.0150

12,012.00 3,003.00 4.00 יח' מתג תקשורת TCSESU083FN0 תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע מאושר. 8.8.10.0160

63,720.00 7,965.00 8.00 יח' מ"ז חצי אוט' 3X630(MCCB ) כדוגמת LW תוצרת CUTTER HUMNR או 
שו"ע לזרם קצר ,65KA כולל מגעי עזר (5NC+5NO) הגנה על בסיס 

מיקרו-פרוססור מדגם 1150J הניתנת לכוון טרמי, מגנטי מושהה ,מגנטי 
מיידי, בבעל כושר ניתוק - ICS/ICU של 65KA , סידור נעילה במצב 

(Icw=65KA 1Sec) .מופסק ,כולל מכסה הגנה שקוף

8.8.10.0170

34,640.00 4,330.00 8.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,630A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=50KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX630N מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

8.8.10.0180

35,048.00 4,381.00 8.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
מפסק הנ"ל

8.8.10.0190

5,544.00 693.00 8.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 8.8.10.0200

29,312.00 3,664.00 8.00 יח' תוספת מחיר למ"ז הנ"ל  עבור התקנת מנוע 230 וולט. 8.8.10.0210

5,544.00 693.00 8.00 יח' תוספת מחיר למ"ז הנ"ל  עבור התקנת סליל הפעלה או הפסקה  230 וולט. 8.8.10.0220

16,884.00 4,221.00 4.00 יח' מחלף אוטומטי בין שתי הזנות מדגם T527-1-1 תוצרת אמדר או שו"ע 
מאושר, כולל חיווט, מהדקים ופיקוד הכל כנדרש קומפלט.

8.8.10.0230

31,864.00 3,983.00 8.00 יח' מערכת חיגור מכנית עבור שני מ"ז אוויר (ACB) 630A*3 בכדי לאפשר 
חיבור מפסק זרם אחד בלבד, כאשר המפסק השני מופסק.

8.8.10.0240

15,528.00 647.00 24.00 יח' מפסק MCCB מגביל זרם קצר אנרגטי ,3P ,100A בעל כושר ניתוק 
Ics=100%Icu=50KA הכולל מנגנון ניתוק .Tripping Reflex כדוגמת 

NSX100N מתוצרת Schneider-Electric או שוו"ע מאושר.

8.8.10.0260

16,632.00 693.00 24.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה למפסק הנ"ל 8.8.10.0270

41,184.00 1,716.00 24.00 יח'  LCD יחידת הגנה אלקטרונית מגנטית בלבד עבור מפסק הנ"ל עם צג
הכולל תצוגת נתונים, יחידת הגנה Energy הכוללת רב מודד מתקדם עם 

צג עבור כל מדידות האנרגיה, יחידת ההגנה תכלול לדים לחיווי רמת 
העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפסק, לדים לסיבת תקלה של עומס 

יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג .LCD יחידת ההגנה תהיה כדוגמת 
Micrologic 1.3M/320A מתוצרת Schneider Electric או שווה ערך מאושר

8.8.10.0280

78,384.00 3,266.00 24.00 יח' ממסר יתרת-זרם Tesys LR9-F ,עבור אינדיקציה בלבד להגנה תרמית, עם 
תחום ויסות ,132-220A התקנה על פלטה עם כיסויים מתאימים כדוגמת 

LR9F5371 תוצרת שניידר אלקטריק או ש"ע מאושר.

8.8.10.0290

480.00 60.00 8.00 יח' תוספת מחיר עבור בלוק מגעי עזר 2NO+2NC , למפסק 125-630א' 8.8.10.0320



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019246

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,800.00 100.00 48.00 יח' מפ"ז "פקט" 16*1 א',3 מצבים + מצב מנותק . 8.8.10.0390

1,600.00 80.00 20.00 יח' מפ"ז מודולרי עד 25*1 א'. 8.8.10.0400

3,184.00 199.00 16.00 יח' מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כולל הגנה מגנטית וטרמית הניתנת 
לויסות בפני זרם יתר לתחום עד ,6.3A המפסק בעל כושר ניתוק בלתי 

מוגבל כדוגמת GV2ME תוצרת ctricSchneider Ele או שווה ערך מאושר.

8.8.10.0420

9,600.00 96.00 100.00 יח' ממסר עזר נשלף ל-220 וולט בעל 4 מגעים מתחלפים 6 א', כולל לחצן 
אילוץ ולד וכן בסיס כדוגמת תוצרת אומרון

8.8.10.0470

1,752.00 438.00 4.00 יח' שנאי פיקוד 400VA 200/220  וולט מובדל. 8.8.10.0480

10,044.00 279.00 36.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 1250/5 אחוז דיוק 8.8.10.0490

9,560.00 2,390.00 4.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 175E כולל שנאי מתח, 
מקצרים, הכנה לתקשורת מודבס וכול הנידרש לחיבור היחידה כולל 

.RS485RS232 אפשרות לתקשורת

8.8.10.0500

7,452.00 207.00 36.00 יח'  RM17TA00 כדוגמת C/O. ממסר סדר וחוסר פאזה, אסימטריה, עם מגע
תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע מאושר.

8.8.10.0510

576.00 72.00 8.00 יח' לחצן תלת - קטבי לבדיקת מנורות סימון. 8.8.10.0540

1,728.00 48.00 36.00 יח' מנורות סימון MULTI-LED 220/24 עם שנאי להורדת מתח בקוטר 22 מ"מ. 8.8.10.0560

524.00 131.00 4.00 יח' לחצן הפסקה כללית מסוג "פטריה" ננעל עם מגעי עזר , כולל קלפה 
שקופה נגד הפעלה מקורית עם מגעים 10 א' 230 וולט כנידרש.

8.8.10.0580

13,464.00 187.00 72.00 יח' לחצן מדגם סטרט סטופ עם מגעים ,230V ,2NC,2NO 10 אמפר. 8.8.10.0590

1,656.00 414.00 4.00 יח' מנתק נתיכים לתלת פאזי H.R.C בעומס גודל 00 , לזרם עד 125 א', דגם 
MS325 תוצרת ABB או שו"ע מאושר

8.8.10.0600

18,796.00 4,699.00 4.00 יח' יחידת הגנה פני ברקים ומתחי יתר, קטימה מהירה ונמוכה לזרם קצר 80 
 "E.D.E Electronics" תוצרת N-3Y201 80 IT EQX0 ק"א, 4 קוטבים, דגם

או שו"ע מאושר.

8.8.10.0610

6,912.00 96.00 72.00 יח' ממסר פיקוד 230V/10A 4 מגעים פתוחים ושנים סגורים לפחות, דגם שקע 
תקע כולל בסיס קפיץ חיזוק ל-3

8.8.10.0620

6,912.00 96.00 72.00 יח' ( 230V 6A(AC3 סליל NC ו/או NO ממסר בעל 4 מגעים 8.8.10.0630

37,296.00 518.00 72.00 יח'  (AC3 ומגעים מגדימים סליל NC ו/או NO ממסר השהייה בעל  4 מגעים
(230V 6A

8.8.10.0640
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,716.00 131.00 36.00 יח' 230V 10A מפסק פיקוד 3 מצבים 2 קומות 8.8.10.0650

53,520.00 2,230.00 24.00 יח' מונה שעות עבודה סיפרתי עם מתאם תקשורת לחיבורו למחשב. 8.8.10.0670

54,164.00 13,541.00 קומפלט4.00 מכלול מכשור כנ"ל אבל למדידה וניטור  של מהירות  האויר וכיוון  האויר
במנהרה, בהתאם למפרט והתוכניות.

8.8.10.0690

152,928.00 6,372.00 24.00 יח'  E90, 3 למפוחים כולל קופסה חסינת אש עם תו תקן לX63A מפסק בטחון
S10R887  מותקן על קיר/תקרה/קונסטרוקציה אחרת בסמוך למפוח דוגמת

מתוצרת PALAZZOLI או ש"ע מאושר

8.8.10.0700

1,322,384.001,322,384.001,322,384.001,322,384.00 לוחות מפוחיםלוחות מפוחיםלוחות מפוחיםלוחות מפוחים 8.108.108.108.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות גנרטור בפורטלים 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2 לוחות גנרטורים פורטל מערבי ומזרחי

339,840.00 10,620.00 32.00 מ"ר מבנה לוח חשמל תקני מסומן במדבקה של מכון התקנים ת"י 61439 
המותאם לדרישות מפרט טכני וכן לניתונים טכניים , כדלקמן :זרם הנומנלי
של פסי צבירה In-4X3200A וזרם קצר ICW=65KA/1s התקנת פסי צבירה 
אופקי ואנכית תהיה קידמית עם גישה מחזית הלוח לצורך טיפול תחזוקתי

דרגת הגנה בפני נגיעה מקרית - IPXXB ועם חזית פנלים ל לא דלתות 
 2B דרגת מידור IP30 דרגת אטימות , IK10 דרגת הגנה בפני הלם מכני
התקנת מפסקים תהיה אנכית בלבד. מקום שמור יכלול: 20 אחוז מקום 

Linergy 250 כדוגמתA שמור "אמיתי" כולל פסי צבירה להזנת מפסקים עד
FC ולמאזים Linergy FM ו-10% מקום שמור כללי. מבנה לוח כדוגמת לוח 

ctri תוצרת PRISMA -P -  להעמדה על הריצפה

8.8.11.0020

,Schneider Ele כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק בחזית הלוח 
מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך, לרבות העמסתו, הובלתו ,פריקתו, 
הכנסתו והעמדתו בחדר כולל חיזוקו לריצפה. (מדידה לפי שטח חזית)

הערות לסעיף הקודם: עומק הלוח 1.00 מ', הלוח כולל פסי צבירה 
ראשיים, פסי צבירה משניים, אביזרי חיבור לציוד וכל אביזרי העזר, 
החיווט, החיבורים, השילוט וכל הנדרש להלשמת הלוח לפי המפרט 

הטכני, התקנים וחוק החשמל.

155,760.00 19,470.00 8.00 יח' מפסק אוויר 3P ,NW נשלף עם עגלה, ,2000A המפסק יהיה בעל כושר 
ניתוק .Ics=Icu=65kA המפסק כולל 4 מגעי עזר מחליפים רגילים ,OF מגע

תקלה ,SD מגע מצב שלוף, אביזרי חיבור, (יח' הגנה בסעיף נפרד). 
כדוגמת NW20H1 תוצרת Schneider-Electric או שווה ערך מאושר.

8.8.11.0050

30,584.00 3,823.00 8.00 יח' יח' הגנה Micrologic 5.0H מתקדמת עם תצוגה ולדים. הממסר בעל יכולות
מדידה של זרמי הפאזות, אפס וזליגה, מקסימום מינימום, שיא 

ביקוש,מקדם הספק, מתחים, אנרגיה, ניתוח הרמוניות, ערכי כיול של 
עקומת ניתוק .LSI עם צג LCD גדול הכולל תצוגת נתונים, יחידת ההגנה 

תכלול לדים לחיווי רמת העמסה של 3 הפאזות ביחס לכיול המפס ק 
 LCD. לדים לסיבת תקלה של עומס יתר, קצר, לא יאושר מפסק ללא צג,

Micrologic 5.0H/2000A יחידת ההגנה למפסק האוויר הנ"ל תהיה כדוגמת
מתוצרת hneider ElectricSc או שווה ערך מאושר

8.8.11.0060

31,864.00 3,983.00 8.00 יח' תוספת למחיר מפסק אוויר ,3P ,NWנשלף עם עגלה, ,2000Aעבור קוטב 
רביעי.

8.8.11.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,680.00 335.00 8.00 יח' .NT/NW 2 למפסק אווירNO+2NC  תוספת מחיר עבור מגעי עזר 8.8.11.0075

35,048.00 4,381.00 8.00 יח' תוספת מחיר עבור מנוע הפעלה, סליל ניתוק וסליל הפעלה (230V) עבור 
NT/NW מפסק

8.8.11.0076

5,544.00 693.00 8.00 יח' .NT/NW תוספת מחיר עבור סליל הפסקה/חוסר מתח למפסק אויר 8.8.11.0077

8,602.00 4,301.00 2.00 יח' מחלף אוטומטי בין שתי הזנות מדגם T527-1-1 תוצרת אמדר או שו"ע, 
כולל חיווט, מהדקים ופיקוד הכל כנדרש קומפלט.

8.8.11.0078

8,442.00 4,221.00 2.00 יח' מערכת חיגור מכנית עבור שני מ"ז אוויר (ACB) 2000A*3 הנ"ל בכדי 
לאפשר חיבור מפסק זרם אחד בלבד כאשר המפסק השני מופסק.

8.8.11.0080

38,232.00 4,779.00 8.00 יח' מ"ז חצי אוט' 3X630(MCCB ) כדוגמת NSX תוצרת או שניידר אלקטריק 
שו"ע לזרם קצר 50KA  עם הגנה אלקטרונית Micrologic 2.3 הניתנת לכוון 

טרמי, מגנטי מושהה,מגנטי מיידי, וכ"ו.

8.8.11.0110

7,966.00 3,983.00 2.00 יח' מ"ז חצי אוט' 3X400(MCCB ) כדוגמת NSX תוצרת שניידר אלקטריק או 
שו"ע לזרם קצר 50KA  עם הגנה אלקטרונית Micrologic 2.3 הניתנת לכוון 

טרמי, מגנטי מושהה,מגנטי מיידי, וכ"ו.

8.8.11.0120

7,964.00 1,991.00 4.00 יח' מ"ז חצי אוט' 3X160(MCCB ) כדוגמת NSX תוצרת או שניידר אלקטריק 
שו"ע לזרם קצר 50KA עם הגנה אלקטרוניות Micrologic 2.2 הניתנת לכוון

טרמי, מגנטי מושהה, מגנטי מיידי וכ"ו,

8.8.11.0130

5,096.00 637.00 8.00 יח'  NSX כדוגמת (MCCB  '3 אX63-3X125 - מ"ז חצי אוט' כנ"ל אך בתחום
TMD 50 עם הגנתKA תוצרת או שניידר אלקטריק שו"ע לזרם קצר

8.8.11.0140

1,750.00 175.00 10.00 יח' מא"ז תלת פאזי עד 40 א' לזרם קצר של 10 ק"א דגם iC60 תוצרת או 
שניידר אלקטריק שו"ע.

8.8.11.0150

360.00 36.00 10.00 יח' מא"ז חד פאזי עד 40 א' לזרם קצר של 10 ק"א דגם iC60 תוצרת או שניידר
אלקטריק שו"ע.

8.8.11.0160

12,276.00 279.00 44.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה או הפעלה 230 וולט , למפסק 40-1600א' 8.8.11.0170

7,644.00 637.00 12.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 1600/5 אחוז דיוק 8.8.11.0180

576.00 96.00 6.00 יח' ממסר פיקוד 230V/10A 4 מגעים פתוחים ושנים סגורים לפחות, דגם שקע 
תקע כולל בסיס קפיץ חיזוק ל-3

8.8.11.0190

524.00 131.00 4.00 יח' לחצן הפסקה כללית מסוג "פטריה" ננעל עם מגעי עזר , כולל קלפה 
שקופה נגד הפעלה מקורית עם מגעים 10 א' 230 וולט כנידרש.

8.8.11.0200

224.00 56.00 4.00 יח' לחצן תלת - קטבי לבדיקת מנורות סימון. 8.8.11.0220

224.00 56.00 4.00 יח' לחצן פיקוד 8.8.11.0230
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
864.00 48.00 18.00 יח' מנורות סימון MULTI-LED 220/24 עם שנאי להורדת מתח בקוטר 22 מ"מ. 8.8.11.0240

796.00 199.00 4.00 יח' מפסק זרם מטיפוס חצי אוטומטי כולל הגנה מגנטית וטרמית הניתנת 
לויסות בפני זרם יתר לתחום עד ,2.5A המפסק בעל כושר ניתוק בלתי 

מוגבל כדוגמת GV2ME של שניידר אלקטריק או שו"ע מאושר.

8.8.11.0250

480.00 80.00 6.00 יח' .10A , 230V  בורר פיקוד  3  מצבים 8.8.11.0260

1,052.00 263.00 4.00 יח' 40A*4 , 0.03A  ממסר פחת תלת פאזי 8.8.11.0280

20,232.00 5,058.00 4.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 295HD כולל שנאי מתח, 

מקצרים, הכנה לתקשורת מודבס וכול הנידרש לחיבור היחידה כולל 
.RS485RS232 אפשרות לתקשורת

8.8.11.0290

3,312.00 414.00 8.00 יח' מנתק נתיכים לתל פאזי H.R.C בעומס גודל ,00 לזרם עד 125 א', תוצרת 
שניידר אלקטריק.

8.8.11.0300

53,100.00 26,550.00 2.00 יח' לוח חשמל  לצורך העברה שקטה וסנכרון בין גנרטור לחח"י עבור מקור 
חשמל יחיד, הכולל לוח העברה (מערכת החלפה) ,כולל לוח פיקוד 

לגנרטור עם אספקה, התקנה, תכנות, כיול, בדיקה, הרצה. בקר מדגם 
8610/7510 מתוצרת "שמרלינג-סינכרו" או ש"ע. כולל כבילה, אביזרי 

חיבור וכל היוצ"ב לפעולת מערכת תקינה.

8.8.11.0320

781,036.00781,036.00781,036.00781,036.00 לוחות גנרטור בפורטליםלוחות גנרטור בפורטליםלוחות גנרטור בפורטליםלוחות גנרטור בפורטלים 8.118.118.118.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

דיזל גנראטור בפורטלים 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
דיזל גנראטור במרכז האנרגיה 

**********************************

הערה: המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לפרסם במכרז נפרד את 
אספקתו והתקנתו, דיזל-גנרטור, על פי שיקול דעתו. אם יוחלט כך, 

יפורסם המכרז בין ספקי דיזל גנרטורים מוכרים. במקרה זה על הקבלן 
יהיה לבצע התחברות להדקי היציאה של לוח הגנרטור הן בכבלי כוח והן 

בכבלי הפיקוד. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן לתוספת או לתו ספות 
בסעיפים או בפרקים אחרים בגין מסירת עבודה זאת לקבלן אחר.

לפני חיבור הצרכנים לגנרטור יבצע הקבלן בדיקה של כל הצרכנים 
ועומסים החשמליים המחוברים בפועל לגנרטור ואת אופן הפעלתם (חיבור
ישיר או באמצעות מתנע רך). הקבלן יעביר את הנתונים למתכנן לבדיקה. 
במידה ויידרש ובהתאם להחלטת המתכנן יהיה על הקבלן לספק ולהתקין 
"עומס מדומה". המחיר של "העומס המדומה" יהיה כלול במחיר האספקה 

וההתקנה של הגנרטור כולל אספקה, התקנה וחיבור כבלי חשמל ולא 
תידרש כל תוספת מחיר מצד הקבלן .מיקום של עומס מדומה יקבע על ידי 

מנה"פ בתאום עם המתכנן.

1,393,876.00 696,938.00 קומפלט2.00 אספקת יח' דיזל גנרטור: 1250 קוו"א PRIME מתוצרת מפעל מוכר ממערב
אירופה או ארה"ב, דגם PM1375 או ש"ע מתוצרת PERKINS או שו"ע, 

לעבודה ממושכת לפי המתואר במפרט, כולל הובלה, פריקה, ביטוח וכד' -
קומפלט באתר.

8.8.12.0040
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38,232.00 19,116.00 קומפלט2.00 אספקה של לוח הפיקוד אוטומטי דיגיטלי כולל תקשורת כדוגמת 

DEEPSEA 7320 של הגנרטור על פי המתואר במפרטים הכולל מבטיחים 
ראשיים, הגנות לקווי פיקוד, ממסרים עם דגלים או נורות לסימון תקלות 
ואזעקות, כולל יציאות לתקשורת למקרים הבאים: א- לחץ שמן נמוך או 
גבוה. ב- חום גבוה. ג- חוסר מתח ומתחי פיקוד. ד- זמן התנעה אר וך. ה- 

התנעות חוזרות כושלות. ו- אי התאמת מתח ותדר. ז- ממסרים לחסימת 
היחידה בפני התנעה במקרים א-ד לעיל. המחיר כולל יציאות דיגיטליות 

למצב תקלה ומצב פעולה. הכל קומפלט וכמפורט

8.8.12.0050

55,756.00 27,878.00 קומפלט2.00 הרכבת דיזל גנרטור על כל ציודו וכל ציוד ומערכות העזר כמתואר לעיל 
ובמפרטים, העמדתו על יסוד, אספקה וחיבור כבלים לפיקוד, הארקה, 

הזנה לגנרטור מלוח הפיקוד - הכל קומפלט מוכן לשימוש. הכל קומפלט 
וכמפורט.

8.8.12.0060

16,154.00 8,077.00 קומפלט2.00 אספקת  8 בולמים קפיציים "2 אשר יותקנו בין בסיס הגנרטור לרצפת 
המבנה למניעת רעידות

8.8.12.0070

56,950.00 28,475.00 קומפלט2.00  65KA, 3 עם הגנות מיקרופרוססורX2000A אספקת והתקנת מפסק אויר
כולל תא עם פסי צבירה ל-2500 אמפר בחדר הגנרטור

8.8.12.0080

5,178.00 2,589.00 קומפלט2.00 כונס בין הרדיאטור לפתח יציאת האויר מהחדר, כולל את כל הדרוש 
קומפלט. הכל קומפלט וכמפורט.

8.8.12.0090

5,752.00 2,876.00 קומפלט2.00 אספקת והתקנת גוף חימום כולל מגען לחימום מי מנוע 8.8.12.0100

5,752.00 2,876.00 קומפלט2.00 אספקה והתקנת מפריד מים סולר, כולל מגע תקלה במקרה של מים 
בסולר.

8.8.12.0110

1,562.00 781.00 קומפלט2.00 אספקת והתקנת פס הארקות מנחושת 50*5 ס"מ, מותקן על גבי ששסי 
הגנרטור

8.8.12.0120

2,070.00 1,035.00 קומפלט2.00 אספקה והתקנה של משאבה ידנית על גבי המנוע לריקון הסולר 8.8.12.0130

6,212.00 3,106.00 קומפלט2.00 מערכת מצברים אטומים ללא טיפול תחזוקתי עבור 10 התנעות רצופות 
לפחות, טיפוס תעשייתי כבד, כולל אספקה והתקנהמטען מצברים מתאים 

להטענה ממצב ממצב מפורק למצב טעון-מלא במשך 6 שעות (לא יותר) 
כולל אספקה התקנה וחיבור כל הכבלים הדרושים הכל קומפלט - כלול

8.8.12.0440

3,982.00 1,991.00 קומפלט2.00 ספק מטען למערכת מצברים -כולל מגעי התראה / תקשורת הכל קומפלט 
מוכן לשימוש וכמפורט.

8.8.12.0450

19,116.00 9,558.00 קומפלט2.00 הפעלה והרצה של יחידת הדיזל-גנרטור 1250 קו"א במשך 48 שעות כולל 
העמסה מלאכותית של הגנרטור בתחנת האנרגיה (העומס יסופק ע"י 

הקבלן)

8.8.12.0460

19,116.00 9,558.00 קומפלט2.00 אספקה והתקנה של "עומס מדומה" בגודל שיקבע לאחר בדיקה שתבוצע 
ע"י הקבלן של כל הצרכנים ועומסים החשמליים המחוברים בפועל 

לגנרטור ואופן הפעלתם (חיבור ישיר או באמצעות מתנע רך), לפני חיבור 
הצרכנים לגנרטור. הקבלן יעביר את הנתונים למתכנן לבדיקה ולאישור.

8.8.12.0470

12,744.00 6,372.00 קומפלט2.00 מערכת פליטה גזים, הכוללת משתיק משני, מחוץ לחדר הגנרטור. ההתקנה
במבנה, כמסומן ומתוכנן במפרט ובתכניות.

8.8.12.0490

76,440.00 1,274.00 60.00 מ"א הארכת צנרת אגזוז " 14 כולל בידוד בצמר סלעים ופח מהגנה מגולון של 
מערכת פליטה גזים לגג המבנה, הכוללת משתיק משני, מחוץ לחדר 

הגנרטור. ההתקנה במבנה , כמסומן ומתוכנן במפרט ובתכניות.

8.8.12.0500
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24,850.00 12,425.00 קומפלט2.00 מערכת משתיק קול ראשוני להנחתת רעש ל- 40 דציבל אקטיבי וראקטיבי,

כולל מערכת פליטה עם משתיק קול אקטיבי וראקטיבי מסוג 
,RESIDENTIAL כולל מתלים קפיציים, עשיית פתחים בקירות ואטימתם 

בתחום חדרי הגנרטור, את כל הדרוש קומפלט. הכל קומפלט וכמפורט.

8.8.12.0520

124,254.00 62,127.00 קומפלט2.00 מערכת משתיק קול בכניסת ויציאת האויר ע"י קוליסות להשגת עוצמת 
רעש שלא תעלה על 65dB(A) למרחק של 7 מטר, לרבות עשיית פתחים 
בקירות ואטימתם בתחום חדרי הגנרטור, את כל הדרוש קומפלט. הכל 

קומפלט וכמפורט.

8.8.12.0530

186,380.00 46,595.00 קומפלט4.00 אספקת מפוח אקוסטי בספיקה אשר תתאים לספיקת אויר של הגנרטורים, 
לטמפרטורה גבוהה עבור הוצאה ו/או הכנסת האויר החם מהמסדרון

8.8.12.0540

2,070.00 1,035.00 קומפלט2.00 מערכת לחצני הפסקת חירום חיצוניים בקופסה מתכתית עם כיסוי זכוכית.
כולל כבל חסין אש וחיבור ללוח הרלוונטי

8.8.12.0542

6,372.00 3,186.00 קומפלט2.00 הכנת כל המסמכים, זימון והעברת בדיקת משרד האנרגיה, אגף כבוי אש 
ובטיחות, בודק חשמל מוסמך לגנרטורים וכו' הכל כנידרש וקומפלט. כולל

כל העבודות החומרים והמסמכים הדרושים וכל הנדרש לקבלת אישור

8.8.12.0543

3,186.00 3,186.00 קומפלט1.00 מסירת תכניות הביצוע הסופיות כפי שבוצעו, תכניות דרישות בניין, 
תעודת אחריות ל-24 חודשים, הדרכה, רשימת חלקי חילוף מומלצת עם 

מחירים

8.8.12.0545

מערך סולר -----------------------------------------

61,950.00 61,950.00 קומפלט1.00 הספקת מיכל שבועי  20,000 ליטר תת"ק דופן כפול ע"פ UL58 כולל 
אישור מת"י

8.8.12.0550

70,800.00 70,800.00 קומפלט1.00 הטמנת מיכל שבועי 20,000 ליטר (לרבות הובלה, חפירה, הטמנה, כיסוי 
ועוד)

8.8.12.0560

10,620.00 10,620.00 קומפלט1.00 יציקת משטח בטון ב-30 כאיגון מפני ציפה מתחת למיכל השבועי, כולל 
ריתום המיכל למשטח וברזל הזיון.

8.8.12.0570

17,700.00 17,700.00 קומפלט1.00 מילוי חול לא קורוזיבי מיכל שבועי התנגדות סגולית מעל 10,000 אוהם 
Xס"מ בדיקה במצב רווי במים מזוקקים לרבות תעודת בדיקה

8.8.12.0580

22,125.00 22,125.00 קומפלט1.00 יריעת HDPE 2 מ"מ כדיפון פנימי למיכל שבועי 8.8.12.0590

8,850.00 8,850.00 1.00 יח' שסתום מונע גלישה מיכל שבועי 8.8.12.0600

2,655.00 2,655.00 קומפלט1.00 פיאזומטר 8.8.12.0610

35,400.00 35,400.00 קומפלט1.00 מערכת הגנה קטודית אקטיבית ע"פ ת"י ותוכנית, כולל חיווט ולוח בקרה 8.8.12.0620

2,213.00 2,213.00 קומפלט1.00 תוף הארקה 8.8.12.0630
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17,700.00 17,700.00 קומפלט1.00 2 משאבות טבולות RED JACKET 2 כ"ס מוגנות התפוצצות ,EX כולל 

גלאי נזילות ומפסקי בטחון מוגני התפוצצות שיותקנו בסמוך למשאבות, 
לרבות אביזרים נילווים והמפורטים בסט התוכניות

8.8.12.0640

1,062.00 1,062.00 קומפלט1.00 משאבת ניקוז ידנית "1 תוצרת מיגן 1051 או שו"ע. 8.8.12.0650

2,655.00 2,655.00 1.00 יח' רגש נזילות בין דפנות מיכל שבועי 8.8.12.0660

10,620.00 10,620.00 קומפלט1.00 הספקה התקנת וכיול של מערכת בקרת מלאי למיכל שבועי כדוגמת 
תוצרת PULSAR בקר ULTRA 5 או שו"ע משדר לגובה לפחות 6 מ' מוגן 

EX התפוצצות

8.8.12.0670

2,655.00 2,655.00 קומפלט1.00 נשם אטמוספרי "3 ע"פ תוכנית 8.8.12.0680

7,080.00 7,080.00 1.00 יח' שוחת פתח אדם למיכל שבועי 8.8.12.0690

1,770.00 1,770.00 1.00 יח' תוספת מחיר לשוחת פתח אדם למיכל שבועי עבור מכסה משא כבד 8.8.12.0700

4,425.00 4,425.00 1.00 יח' שוחת נ.מ.ר. (ניקוז, מילוי, רגש נזילות) למיכל שבועי 8.8.12.0710

2,655.00 2,655.00 1.00 יח' תוספת מחיר לשוחת נ.מ.ר. למיכל שבועי עבור מכסה משא כבד 8.8.12.0720

5,310.00 2,655.00 קומפלט2.00 אטמי מעבר שוחה לצנרת חשמל והארקות 8.8.12.0730

42,480.00 531.00 80.00 מ"א צנרת דלק "2 דופן כפול UL 971 תת קרקעי כדוגמת תוצרת ,NUFI כולל 
אביזרי חיבור, פיטמות לבדיקת לחץ, חפירה ומילוי חוזר כמפורט 

בתוכניות

8.8.12.0740

28,320.00 354.00 80.00 מ"א צנרת דלק "2 על קרקעי צבוע A106 SCH40 שחור, ללא תפר כולל ספחים,
זויות וכד' צבוע יסוד ועליון

8.8.12.0750

29,206.00 14,603.00 קומפלט2.00 מיכל יומי 2,200 ליטר במאצרת ,110% כולל תעודת בודק 8.8.12.0760

21,240.00 10,620.00 קומפלט2.00 הספקה והתקנת וכיול של מערכת בקרת מלאי ותזמון משאבות למיכל יומי
 כדוגמת תוצרת PULSAR בקר ULTRA 5 משדר לגובה עד 3 מ' מוגן 

EX התפוצצות

8.8.12.0770

886.00 443.00 2.00 יח' מראה גובה פני דלק ונוזלים מכאני, תוצרת Oventrop דגם 20600 או שו"ע
מתאים לסולר

8.8.12.0780

5,310.00 1,770.00 3.00 יח' אטמי מעבר קיר חסיני אש לצנרת תוצרת Link Seal או שו"ע. 8.8.12.0790

3,186.00 531.00 6.00 יח'  ANSI ,NPT מגופי "2 חסין אש מותאם לסולר לחץ עבודה מינ' 10 בר
C. steel, F.S, ISO5211, 150#,

8.8.12.0800
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8,852.00 2,213.00 4.00 יח' שסתומים "2 חשמליים 24V NC מוגני התפוצצות EX למיכלים יומיים 

MANUAL OVERRIDE עם מעקף מובנה NPT הברגה
8.8.12.0810

8,850.00 4,425.00 2.00 יח' מראה זרימה בכניסה למיכל יומי 8.8.12.0820

5,310.00 2,655.00 2.00 יח' רגש נזילות בין דפנות מיכל יומי 8.8.12.0830

17,700.00 8,850.00 קומפלט2.00 צנרת ",1½ לרבות שסתומים ואביזרים בין מיכל יומי לגנרטור ע"פ תוכנית
(הספקה וחזרה)

8.8.12.0840

26,550.00 13,275.00 קומפלט2.00 מסנן דלק מיקרוני מותאם לספיקת תצרוכת סולר של הגנראטור, כולל 
חיישן מים לרבות חיווט ללוח חשמל

8.8.12.0850

1,770.00 1,770.00 קומפלט1.00 שטיפה כללית לכל קווי הצנרת במים וסולר (כולל הספקה ופינוי הסולר) 8.8.12.0860

4,425.00 4,425.00 קומפלט1.00 בדיקת לחץ כוללת לקווי הדלק  ע"פ הנדרש בתוכניות 8.8.12.0870

8,850.00 8,850.00 קומפלט1.00 בדיקת אטימות כוללת למיכלים והצנרת התת"ק ע"פ הנדרש ע"י מעבדה 
מוסמכת

8.8.12.0880

2,655.00 2,655.00 1.00 יח' בדיקה כוללת למערכת החשמל והארקות ע"י מהנדס בודק חשמל מוסמך 8.8.12.0890

35,400.00 35,400.00 קומפלט1.00 לוח חשמל ופיקוד דלק (לרבות תכנון) 8.8.12.0900

26,550.00 26,550.00 קומפלט1.00 מערכת החשמל הארקות ופיקוד של מערכת הסולר לרבות חיווט, חפירות, 
הטמנות בקרקע, עבודה בגובה וכד' והכול לפי הצורך.

8.8.12.0910

17,700.00 17,700.00 קומפלט1.00 התקנת מערכת הארקה כוללת למערכת הדלק ע"פ חוק החשמל לרבות 
רצף הארקה בין כל מרכיבי המערכת

8.8.12.0920

1,770.00 1,770.00 1.00 יח' שלט תרשים תהליך 8.8.12.0930

1,770.00 1,770.00 קומפלט1.00 סט שילוטים ושילוט אביזרים 8.8.12.0940

885.00 885.00 קומפלט1.00 תיק מתקן תוכניות AS MADE והדרכת עובדים 8.8.12.0950

2,653,914.002,653,914.002,653,914.002,653,914.00 דיזל גנראטור בפורטליםדיזל גנראטור בפורטליםדיזל גנראטור בפורטליםדיזל גנראטור בפורטלים 8.128.128.128.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות אל פסק UPS ולוח חלוקה חיוני 8.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2 מערכת אל פסק ולוחות חלוקה חיוניים UPS בפורטל מערבי ומזרחי 

****************************************
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הקבלן כוללים, יחד עם אספקה, התקנת, חווט וחיבור הציוד, את 

כל הציוד, צנרת והאביזרים, את כל העבודות, התיאומים, הבדיקות 
והניסויים ואת כל הנדרש לקראת סיום העבודה ומסירתה למזמין, כנדרש 
וכמפורט במפרט, גם אם לא כל הסעיפים באו לביטויים בכתב הכמויות.

100,359.00 100,359.00 קומפלט1.00 200)93PM-125) מערכת אספקת מתח גיבוי אל פסק תלת פאזי מודולארית
KVA/KW 25 לפורטל המערבי כולל 2 יחידות של UPS-200 KVA/KW עד 

סה"כ KVA/KW 175 מדגם 2593PR-1(200) תוצרת EATON או ש"ע. 
למערכת מקדם הספק ,0.99 נצילות % 96 בעומס מלא, עם פילטר אקטיבי 
להרמוניות בכניסה RGBT הגנות הכוללת ספק/מטען עוקף סטטי, ומצברי 

גיבוי ל- 20 דקות (הכולל 2 לולאות של 40 מצברים בכל אחת) בהספק 
 DC, כולל כוננית ולוח SWL3300, דגם YUASA 105 מתוצרת חברתAh
אינטגרלית TCIP או ש"ע, נטגרלית .TCIP בהתאם למפרט, אחריות 5 

שנים.

8.8.13.0030

136,290.00 136,290.00 קומפלט1.00 200)93PM-125) מערכת אספקת מתח גיבוי אל פסק תלת פאזי מודולארית
 KVA/KW 25 לפורטל המזרחי כולל יחידה של UPS-200 KVA/KW עד

סה"כ KVA/KW 150 מדגם (PR-125(20093 תוצרת EATON או ש"ע. 
למערכת מקדם הספק ,0.99 נצילות % 96 בעומס מלא, עם פילטר אקטיבי 
להרמוניות בכניסה RGBT הגנות הכוללת ספק/מטען עוקף סטטי, ומצברי 

גיב וי ל- 20 דקות (הכולל 2 לולאות של 40 מצברים בכל אחת) בהספק 
 DC, כולל כוננית ולוח SWL3300, דגם YUASA 105 מתוצרת חברתAh

אינטגרלית TCIP או ש"ע. בהתאם למפרט, אחריות 5 שנים.

8.8.13.0040

14,337.00 14,337.00 קומפלט1.00 תוספת לסעיף מערכת אספקת מתח גיבוי אל פסק תלת פאזי  מודולארית 
(93PR-125(200 עד UPS-200 KVA/KW לפורטל המזרחי עבור יחידת 25 

KVA/KW מדגם TON 93PR-125(200EA) או ש"ע, כולל תוספת יחסית 
לכל רכיבי המערכת.

8.8.13.0050

56,640.00 56,640.00 קומפלט1.00 מערכת מצברי גיבוי ל- 30 דקות עבור UPS בפורטל המערבי, בעומס 
נומינלי 200 קילו ואט. בזיווד מוגן מפסקי DC מתוצרת יצרן המערכת, 
כולל כל המחברים והכבלים לחיווט מושלם. בתוך ארון מתכתי כולל 

שילוט, מ"ז ראשי, בהתאם למפרט, אחריות 4 שנים.

8.8.13.0060

56,640.00 56,640.00 קומפלט1.00 מערכת מצברי גיבוי ל- 30 דקות עבור UPS בפורטל המזרחי, בעומס 
נומינלי 200 קילו ואט. בזיווד מוגן מפסקי DC מתוצרת יצרן המערכת  
כולל כל המחברים והכבלים לחיווט מושלם. בתוך ארון מתכתי כולל 

שילוט ,מ"ז ראשי , בהתאם למפרט, אחריות 4 שנים.

8.8.13.0070

7,966.00 3,983.00 קומפלט2.00 הובלה, הרכבה, חיבור של מערכת UPS ומצברים במרכז האנרגיה כולל 
את כל החומרים והעבודות הדרושות להשלמת ההתקנה מוכן לשימוש.

8.8.13.0090

35,400.00 17,700.00 קומפלט2.00  FPC או ABB שנאי מבדל תלת פאזי להספק של 200 ק'ווט מתוצרת חברת
או ש"ע. סלילים מליפוף נחושת, עם התראת טמפ', מתח כניסה ויציאה 

,230/400V כולל: שילוט, מהדקים, מבנה/קופסת מגן אורור כולל פנלים 
לפתיחה, כולל העמסתו הובלתו, פריקתו, הכנסתו והעמדתו בחדר כולל 

חיזוקו לריצפה.

8.8.13.0100

2 לוחות חלוקה חיוניים ביותר בפורטל המערבי ובפורטל המזרחי 
*************************

47,796.00 3,983.00 12.00 מ"ר מבנה לוח חלוקה חיוני UPS כמתואר בתכ' בנוי מפח דקופירט 2 מ"מ, 
צבוע בצבע RAL ,7032 בעל אטימות IP54 .כולל פסי צבירה מנחושת עד 

,400A זרם קצר ,400V ,30KA כולל: שילוט, מהדקים, דיאגרמת מימיק 
בחזית הלוח מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך. מבנה הלוח כולל הפרדה 
מתכתית בין התאים כולל גישה ודלתות מלפנים ומאחור ופנמדד ים בנפרד

להלן, כולל העמסתו, הובלתו, פריקתו, הכנסתו והעמדתו בחדר, כולל 
חיזוקו לריצפה (מדידה לפי שטח חזית). (הלוח יבוצע על פי התקן 

הישראלי החדש 61439-2 בלבד ולא יתקבלו חישובים או בדיקות חלקיות. 
פס האפס יהיה צמוד לפסי הפאזות כדי למנוע קרינה אלקטרו מגנטית).

8.8.13.0130
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,100.00 2,175.00 12.00 יח' מ"ז חצי אוט' 4X400A(MCCB ) כדוגמת NSX תוצרת תוצרת שניידר 

אלקטריק או שו"ע לזרם קצר 36KA הגנה על בסיס מיקרו-פרוססור הניתנת
לכוון טרמי, מגנטי מושהה ,מגנטי מיידי, בעל כושר ניתוק - ICS=ICU של 

36KA

8.8.13.0140

14,656.00 3,664.00 4.00 יח' תוספת מחיר למ"ז הנ"ל  עבור התקנת מנוע 230 וולט. 8.8.13.0150

2,772.00 693.00 4.00 יח' תוספת מחיר למ"ז הנ"ל  עבור התקנת סליל הפעלה או הפסקה  230 וולט. 8.8.13.0160

8,442.00 4,221.00 2.00 יח' מחלף אוטומטי בין שתי הזנות מדגם T527-1-1 תוצרת אמדר, כולל חיווט, 
מהדקים ופיקוד.

8.8.13.0170

15,932.00 3,983.00 4.00 יח' מערכת חיגור מכנית עבור שני מ"ז אוויר (ACB) 160A*4 בכדי לאפשר 
חיבור מפסק זרם אחד בלבד כאשר המפסק השני מופסק .

8.8.13.0180

5,096.00 637.00 8.00 יח'  NSX כדוגמת (MCCB  '3 אX63-3X125 - מ"ז חצי אוט' כנ"ל אך בתחום
TMD 50 עם הגנתKA תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע לזרם קצר

8.8.13.0190

6,370.00 637.00 10.00 יח' מ"ז חצי אוט' תלת-פאזי 40A*3 עם הגנות , מגן זרם קצר iC60 תוצרת 
שניידר אלקטריק או שו"ע.

8.8.13.0200

7,480.00 187.00 40.00 יח' מא"ז תלת פאזי עד 40 א' לזרם קצר של 10 ק"א דגם iC60 תוצרת שניידר 
אלקטריק או שו"ע.

8.8.13.0210

880.00 44.00 20.00 יח' מא"ז חד פאזי עד 40 א' לזרם קצר של 10 ק"א דגם iC60 תוצרת שניידר 
אלקטריק או שו"ע.

8.8.13.0220

15,928.00 1,991.00 8.00 יח' מגען 160*3 א' Tesys F במשטר עבודה AC3 עם סליל 220 וולט ומגעי 
עזר כנדרש.

8.8.13.0230

1,440.00 48.00 30.00 יח' מנורות סימון MULTI-LED 220/24 עם שנאי להורדת מתח בקוטר 22 מ"מ. 8.8.13.0240

288.00 72.00 4.00 יח' לחצן תלת - קטבי לבדיקת מנורות סימון. 8.8.13.0250

3,312.00 414.00 8.00 יח' מנתק נתיכים לתלת פאזי H.R.C בעומס גודל 00 , לזרם עד 125 א' עם 
נתיכים HCC ל-60א' דגם תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע

8.8.13.0260

796.00 398.00 2.00 יח' יחידת הגנה מפני ברקים ומתחי יתר Class 2 ,לזרם קצר 20 ק"א, 4 
 E.D.E" 80/320 (4+0 תוצרת PROBLOC BSR) קוטבים ומגע עזר, דגם

Electronics" או שו"ע מאושר.

8.8.13.0270

2,390.00 1,195.00 קומפלט2.00 מערכת פיקוד וחיווט למערכת עקיפת UPS כולל את כל ממסרי הפיקוד 
שלפי תכנית, פיקוד צמות פיקוד אורגינליות + סרגלי מהדקים וכל 

האביזרים והחומרים הדרושים.

8.8.13.0280

4,620.00 2,310.00 2.00 יח' מ"ז מחליף בעומס 4X400A(MCCB ) לעמידה בזרם קצר 36 ק"א בעל 3 
מצבים ,2 ,0 1

8.8.13.0290

876.00 438.00 2.00 יח' שנאי פיקוד 400VA 200/220  וולט מובדל. 8.8.13.0300
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,348.00 279.00 12.00 יח' 0.5 5 ,5VA ,CLASS-=N משנה זרם למדידה 1250/5 אחוז דיוק 8.8.13.0310

4,780.00 2,390.00 2.00 יח'  COS,KVAR,I,V,KW, יחידה אלקטרונית למדידת ערכים חשמליים
והרמוניות של זרם ומתח כדוגמת SATEC PM 175E כולל שנאי מתח, 
מקצרים, הכנה לתקשורת מודבס וכול הנידרש לחיבור היחידה כולל 

.RS485RS232 אפשרות לתקשורת

8.8.13.0320

1,354.00 677.00 2.00 יח' ממסר הגנה תלת - פאזי לחוסר מתח ניתן לכיוונון דוגמת דגם TFR של 
עוז-און

8.8.13.0330

582,288.00582,288.00582,288.00582,288.00 מערכות אל פסק UPS ולוח חלוקה חיונימערכות אל פסק UPS ולוח חלוקה חיונימערכות אל פסק UPS ולוח חלוקה חיונימערכות אל פסק UPS ולוח חלוקה חיוני 8.138.138.138.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בקרת תאורה ומערכת זינה מרכזית לתאורת חירום 8.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ממשקים פנימיים בין מערכות בקרת התאורה במנהרה יהיו כמפורט 

במפרט המיוחד

בקרת תאורה ומערכת זינה מרכזית לתאורת חירום 
****************************************

כל הסעיפים כוללים: הספקה, התקנה, חיבור והפעלה הכל לפי המפרט 
הטכני. ****************************************

277,500.00 138,750.00 קומפלט2.00 לוח בקרה לתאורת המנהרה בתקשורת DALI כולל:  מערכת תקשורת 
DALI ,עבור 1200 כתובות DALI לפחות, לתפעול מערכת התאורה של 

המנהרה והמאפשרת שליטה על עוצמת ההארה של כל גוף תאורה (כולל 
גופי תאורה בעלי 3 דרייברים ו 3 כתובות דאלי) וקבלת חיוויי 

תקלות/תקינות מכל גוף תאורה, לרבות הדלקה, כיבוי ועמעום) המתקבל 
מיחידת ה לומיננס מטר או מסיגנל המתקבל מיחידת הגיבוי המופעלת על 
בסיס זמן. המערכת כוללת כניסת בקרה מלומיננס מטר (4-20mA), יחידת 
גיבוי ללומיננס מטר על בסיס זמן המופעל אוטומטית בעת תקלה ביחידת 

הלומיננס מטר,  לוח בקרה הכולל את כל רכיבי הבקרה והתקשורת, 3 
מגברי תקשורת DALI , לרבות מחשב ותוכנת ני LI-25 מתוצרת אנלטק

8.8.14.0030

בע"מ או שווה איכות וערך העונה לדרישות המפרט הטכני המצ"ב 
והמאושר ע"י המתכנן.

1,116,872.00 279,218.00 קומפלט4.00 אספקת שתי מערכות גיבוי חשמלי מרכזי, תלת פאזית כניסה ויציאה, 
לתאורת חירום להספק של עד 15KVA ולזמן גיבוי חשמלי של 90 דקות 

לפחות בהספק של ,9KW בהתאם לדרישות תקן EN50171 כולל: מצברים 
(אורך חיים 10 שנים), שתי כונניות לאחסון המצברים, ממיר ממתח ישר 

למתח חילופין תלת פאזי 230V 50HZ*,3 מטען מצברים, בקר ייעודי ולוח 
בקרה (אחד לכל חדר חשמל), הכולל: 39 מעגלי מוצא מוגנים לתאורת 

החירום, מערכת תקשורת ,DALI עד 768 כתובות, להפעלת תאורת החירום
במשטר חד תכליתי או דו תכליתי המאפשרת שליטה על עוצמת ההארה 

של כל גוף תאורה בחירום או בפעולה רגילה, כולל יכולת התחברות 
ושליטה על תאורת חירום ושלטי הכוונה עם סוללות עצמאיות הכ

8.8.14.0040

וללים ממשק תקשורת DALI וביצוע בדיקות תקינות אוטומטיות בהתאם 
לתקן IEC62034 וקבלת חיוויי תקלות/תקינות ממערכת הגיבוי החשמלי, 

מצברים, מגופי התאורה וקבלת חיוויי תקלות בתשתית החשמל הייעודית 
(כבל מנותק).

המערכת כוללת כניסות ויציאות דיגיטליות לסנכרון הפעלת גופי תאורת 
החירום המוזנים ממערכות סמוכות ולהפעלת התאורה ממפסקים 

חיצוניים, לרבות לוח חשמל הכולל את כל רכיבי הבקרה, התקשורת, 
תכנות המערכת, מחשב ותוכנת ניהול ייעודית, כדוגמת דגם 

EN-CBSD-3P-15KVA/9KW-90 מתוצרת אנלטק בע"מ או שווה ערך 
מאושר ע"י המתכנן וב התאם לדרישות המפרט הטכני המצ"ב.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019257

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
141,600.00 35,400.00 קומפלט4.00 ממשק בין מערכת בקרת התאורה הנ"ל לבין מערכת הבקרה המרכזית של 

המנהרה
8.8.14.0045

1,535,972.001,535,972.001,535,972.001,535,972.00 בקרת תאורה ומערכת זינה מרכזית לתאורת חירוםבקרת תאורה ומערכת זינה מרכזית לתאורת חירוםבקרת תאורה ומערכת זינה מרכזית לתאורת חירוםבקרת תאורה ומערכת זינה מרכזית לתאורת חירום 8.148.148.148.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות שרות 8.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2 לוחות שרות בפורטל מערבי ומזרחי 

*********************************

23,898.00 3,983.00 6.00 מ"ר מבנה לוח שרות חדר חשמל מרכזי כמתואר בתכנית בנוי מפח דקופירט 2 
מ"מ ,צבוע בצבע RAL ,7032 בעל אטימות ,IP54 כולל פסי צבירה 

מנחושת עד ,100A זרם קצר ,0V3 0KA40 כולל: שילוט, מהדקים, מיועד 
עבור ציוד המפורט בהמשך. מבנה הלוח כולל הפרדה מתכתית בין התאים

כולל גישה ודלתות מלפנים, קופסאות CI ופנלים מיועד להכיל א. כולל 
העמסתו הובלתו, פריקתו, הכנסתו והעמדתו בחדר כולל חיזוקו לריצפה. 

(הלוח יבוצע על פי התקן הישראלי החדש 61439-2 בלבד ולא יתקבלו 
חישובים או בדיקות חלקיות.פס האפס יהיה צמוד לפסי הפאזות כדי 

למנוע קרינה אלקטרו מגנטית). (מדידה לפי שטח חזית)

8.8.15.0020

1,140.00 570.00 2.00 יח' 2NC+2NO מ"ז לניתוק בעומס 63 * 3 א', עם סליל הפסקה ומגעי עזר 8.8.15.0030

3,280.00 41.00 80.00 יח' מא"ז - להגנת קוים חד קטביים לזרם נומינלי 25 אמפר כושר ניתוק 25 
קילואמפר

8.8.15.0040

6,040.00 151.00 40.00 יח' מא"ז  זרם נומינלי תלת פאזי 25 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה 
תרמית מגנטית קבועה

8.8.15.0050

1,496.00 187.00 8.00 יח' מא"ז זרם נומינלי תלת פאזי 40 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה 
תרמית מגנטית קבועה

8.8.15.0060

1,350.00 135.00 10.00 יח' תוספת מחיר עבור סליל הפסקה מרחוק. 8.8.15.0070

1,052.00 263.00 4.00 יח' מגען 3 קוטבי Tesys D עם סליל למתח 250 וולט ולזרם 20 אמפר לפי 
AC3 ומגע עזר

8.8.15.0080

510.00 255.00 2.00 יח' מפסק זרם סיבובי 3 קוטבים לזרם 25 א' מתח 500 וולט סיבובי 8.8.15.0090

924.00 231.00 4.00 יח' ממסרי פחת 4 קטבים לז"נ 25 אמפר רגישות 0.03 אמפר תוצרת שניידר 
אלקטריק

8.8.15.0100

2,072.00 518.00 4.00 יח' שעון פיקוד עם 2 פרוגרמות ורזרבה מכנית ל 24 שעות 8.8.15.0110

924.00 231.00 4.00 יח' ממסרי פחת 4 קטבים לז"נ 40 אמפר רגישות 0.03 אמפר דגם A תוצרת 
שניידר אלקטריק.

8.8.15.0120

288.00 72.00 4.00 יח' לחצן הפעלה 3 קוטבי 8.8.15.0130

576.00 48.00 12.00 יח' מנורות סימון MULTI-LED 220/24 עם שנאי להורדת מתח בקוטר 22 מ"מ. 8.8.15.0140



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019258

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,200.00 550.00 4.00 יח' מפסקים בוררים 4 קוטביים 3 מצבים 25 אמפר 8.8.15.0150

460.00 115.00 4.00 יח' מפסקים בוררים חד קוטבי 3 מצבים 16 אמפר 8.8.15.0160

1,036.00 518.00 2.00 יח' שנאי מתח 500VA  230V.24V  מבדל לתאורה 8.8.15.0170

35,844.00 11,948.00 קומפלט3.00 לוח משני בחדר חשמל ************************** 8.8.15.0180

83,090.0083,090.0083,090.0083,090.00 לוחות שרותלוחות שרותלוחות שרותלוחות שרות 8.158.158.158.15 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נקודות, אביזרים ושונות 8.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
נק', ציוד ושונות במנהרה ובחדרים הטכניים 

****************************************

3,824.00 1,912.00 קומפלט2.00 טיפול של הקבלן מול ח"ח לביצוע חיבור חדש או הגדלת חיבור קיים ע"י 
חברת החשמל, כולל תאומים ואישורים הדרושים, הגשת תוכניות, הזמנת 
ביקורת ולווי ח"ח בזמן הביקורת וכל עבודות העזר והכנות לפי דרישת  

ח"ח, עד לקבלת החיבור הנדרש ואישור ח"ח לחיבור המתקן.

8.8.16.0020

28,674.00 4,779.00 קומפלט6.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון 
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן 

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרש במפרט, לרבות מסירת תעודת 
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן 

למתח.

8.8.16.0030

נקודות ואביזרים ****************************

20,180.00 1,009.00 20.00 נקודה  IP55 בדרגות אטיות CI4 נקודת חשמל עבור גלאי הצפות הכוללת: קופסת
לפחות, ספק כוח מיוצב 24DVC דוגמת "למדא" או שו"ע מאושר ע"י 

המתכנן עד ,5A לרבות מהדקים, חיווט, כבילת חשמל, מובילים לחשמל, 
תקשורת ובקרה מהקופסא הנ"ל ועד לגלאי ומובילים לחשמל, תקשורת 

ובקרה מהקופסה הנ"ל ועד למיכל ראשי קיים סמוך, כולל כל החומר ים 
והעבודות הדרושות לצורך הזנת חשמל מושלמת עבור אותו גלאי הצפות.

8.8.16.0040

20,040.00 167.00 120.00 נקודה נקודת מאור חד פאזית עבור ג"ת מבוקר DALI בתקרה ו/או בתקרה 
מונמכת ו/או על קיר תחה"ט ו/או בתעלות אביזרים, כולל צנרת בקוטר 23
מ"מ וכבל מסוג N2XY בחתך (2.5-1.5)*5 ממ"ר מהנקודה ועד הלוח כולל 

מפסק הדלקה יחיד/כפול/מחליף/צלב/לחצן מואר, מוגן מים/משוריין 
תחה"ט ו/או עה"ט.

8.8.16.0060

25,050.00 167.00 150.00 נקודה נקודת מאור חד פאזית לחירום עבור שלט מואר מבוקר DALI בתקרה ו/או 
בתקרה מונמכת ו/או על קיר תחה"ט ו/או בתעלות אביזרים, כולל צינור 
בקוטר 23 מ"מ וכבל מסוג YN2X בחתך (1.5-2.5)*5 ממ"ר מהנקודה ועד 

הלוח  תחה"ט ו/או עה"ט.

8.8.16.0080
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כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
89,700.00 195.00 460.00 נקודה נקודת מאור חד פאזית לחירום עבור ג"ת חרום מבוקר DALI בתקרה ו/או 

בתקרה מונמכת ו/או על קיר תחה"ט ו/או בתעלות אביזרים, כולל צינור 
בקוטר 23 מ"מ וכבל מסוג HNHX בחתך (1.5-2.5)*5 ממ"ר מהנקודה ועד 

הלוח כולל מפסק הדלקה יחיד/כפול/מחליף/צלב/לחצן מואר, מוגן 
מים/משוריין תחה"ט ו/או עה"ט.

8.8.16.0090

25,600.00 64.00 400.00 נקודה נקודת הכנה לגלאי עשן/אש ו/או רכיביהם (לחצני הפעלה, נורות סימון, 
צופר, מפסקי זרימה למערכת ספרינקלרים וכיו"ב) ע"י צינור קוטר 23 מ"מ

 מקופסאת ריכוז ועד לנקודה לא כולל כבל ולא כולל אביזרים סופיים 
שימדדו בנפרד.

8.8.16.0150

13,950.00 279.00 50.00 נקודה נקודת הזנה חד פאזית ליחידת מיזוג אויר ו/או מפוח לפי תוכנית יועץ 
מיזו"א. המחיר כולל קו הזנה של כבל N2XH בחתך 4*3 ממ"ר מושחל 
בצינור קוטר 23 מ"מ מהלוח ועד היחידה, כולל שקע .,20A B.S כולל 

מפסק פקט ח"פ 25A*1 סמוך ליחידה.

8.8.16.0160

8,370.00 279.00 30.00 נקודה נקודת הזנה חד פאזית לרכזות, צרכנים סופיים בחדרים הטכניים. המחיר 
כולל קו הזנה של כבל N2XY בחתך  עד 4*3 ממ"ר מושחל בצינור קוטר 23

מ"מ מהלוח ועד היחידה, כולל קופסת חיבורים.

8.8.16.0170

5,370.00 358.00 15.00 נקודה נקודת הזנה תלת פאזית לרכזות, צרכנים סופיים בחדרים הטכניים. המחיר
כולל קו הזנה של כבל N2XY בחתך  עד 4*5 ממ"ר מושחל בצינור קוטר 23

מ"מ מהלוח ועד היחידה, כולל קופסת חיבורים.

8.8.16.0180

29,750.00 119.00 250.00 נקודה נקודת חיבור קיר חד פאזית בתעלת כבלים ו/או תחה"ט ו/או עה"ט ו/או 
בריהוט בתוך עמדת שקעים משולבת ואביזרים כאמור במפרט הטכני. 

המחיר כולל קו הזנה מהלוח ועד לנקודה כאמור בתכניות, בכבל 
N2XY/FR בחתך 2.5*3 ממ"ר מושחל בצינור בקוטר 23 מ"מ, כולל אביזר 

סופי של שקע יחיד

8.8.16.0190

1,600.00 16.00 100.00 נקודה תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר חד פאזית עבור אביזר קצה מוגן מים 
.IP44

8.8.16.0200

800.00 40.00 20.00 נקודה תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר  חד פאזית עבור אביזר קצה מוגן מים 
.IP66 ומשוריין.

8.8.16.0210

12,800.00 256.00 50.00 נקודה נקודת חיבור קיר תלת פאזית בתעלת כבלים ו/או תחה"ט ו/או עה"ט ו/או 
בריהוט בתוך עמדת שקעים משולבת ואביזרים כאמור במפרט הטכני. 

המחיר כולל קו הזנה מהלוח ועד לנקודה כאמור בתכניות, בכבל 
N2XY/FR בחתך עד 4*5 ממ"ר מושחל בצינור בקוטר 23 מ"מ מהלוח עד 

בית התקע וכן בית תקע  16 אמפר, מותקן תה"ט.

8.8.16.0220

13,220.00 661.00 20.00 יח' עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D17  או 
ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 4 בתי תקע ,A16 נקודת בית תקע A16 עם צנרת 

ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת 
הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 

נקודות טלפון מושלמות, לרבות אביזרים וכבל

8.8.16.0230

40,140.00 2,007.00 קומפלט20.00 בדיקת איכות חשמל/הרמוניות בלוח חשמל עד 3X2500 אמפר ע''י בודק 
מתמחה בנושא איכות החשמל, כולל הכנת דו''ח מסכם והמלצות

8.8.16.0239

13,384.00 478.00 28.00 נקודה נקודת לחצן הפסקת חרום ו/או הדממת גנרטור / לוח חשמל/ כללי מסוג 
"פטריה" או פקט הכוללת מפתח נעילה כולל כבל מסוג 

NHXH-FE180-E90 בחתך עד 7X1.5 ממ"ר בצינור בקוטר עד 23 מ"מ, 
מהלוח הרלוונטי ועד לנקודה.

8.8.16.0240
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m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,850.00 717.00 50.00 יח' קופסת שקעים משולבת להתקנה על קיר דוגמת ע.ד.א. פלסט הכוללת: 

שקע ,5X16A-CEE 2 שקעים 3X16A-CEE שקעים ישראלים ח"פ 16A ת"י 
 C, 32*1 אופייןA 2 מא"זים עד C, 32*3 אופייןA מוגני מים, 1 מא"ז עד

ממסר פחת 40/0.03A.*TYPE-A 4 הכל כמפורט בתוכניות וכן ציוד

8.8.16.0250

11,648.00 182.00 64.00 יח' נקודה למזגן/ מפוח בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר 
בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית תקע למזגן, 

דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע

8.8.16.0260

2,944.00 46.00 64.00 יח' תוספת מחיר לנקודת מזגן חד פאזי עבור מוליכים בחתך 4 ממ"ר 8.8.16.0270

2,150.00 86.00 25.00 יח' נקודת טרמוסטט למזגן בכבלים ו/או מוליכים 1.5 ממ"ר בכמות כנדרש 
לרבות צינור וחיבור הטרמוסטט שיסופק ע"י אחרים

8.8.16.0280

588.00 294.00 2.00 יח' נקודה למעבה (מזגן תלת פאזי) בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 
5X4 ממ"ר בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית 

תקע למזגן, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע

8.8.16.0290

236.00 118.00 2.00 יח' מפסק זרם פקט 4X16  אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "MODO" תוצרת 
"וויסבורד" או ש"ע

8.8.16.0300

807.00 269.00 3.00 יח' מפסק זרם פקט 4X63  אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "MODO" תוצרת 
"וויסבורד" או ש"ע

8.8.16.0310

2,160.00 270.00 8.00 יח' נקודה למעבה (מזגן חד פאזי) בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 
3X4 ממ"ר בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית 

תקע למזגן, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע

8.8.16.0320

832.00 104.00 8.00 יח' מפסק זרם פקט 2X20  אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "MODO" תוצרת 
"וויסבורד" או ש"ע

8.8.16.0330

1,710.00 114.00 15.00 נקודה נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש מותקן תה"ט ו/או 
ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות כבל  טלפון 3 זוגות 

לפחות מושחל  ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה 
וכן אביזר סיום  לפי  דרישות "בזק", דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או 

ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

8.8.16.0370

4,060.00 203.00 20.00 נקודה נקודת תריס חשמלי לרבות צינורות וכבלי נחושת N2XY/FR ו/או 
במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד 

הנקודה מהלוח דרך המפסק ועד המנוע, לחצן דו קוטבי דו כיווני וחיבור 
המנוע.

8.8.16.0380

20,485.00 241.00 85.00 נקודה נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש 
מותקן תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות, לרבות כבל 

CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר 
כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות. עבור מצלמות/ מחשבים/ טלפוניה.

8.8.16.0390

39,800.00 398.00 קומפלט100.00 איטום צנרת ו/או פתחי מעבר בכל גודל לכבלים ו/או מוליכים בחומר 
עמיד בפני אש ל-90 דקות

8.8.16.0400

475,722.00475,722.00475,722.00475,722.00 נקודות, אביזרים ושונותנקודות, אביזרים ושונותנקודות, אביזרים ושונותנקודות, אביזרים ושונות 8.168.168.168.16 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה, שלטי חרום, לומיננסמטר 8.17 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,680,826.00 3,983.00 422.00 יח' גוף לתאורת יום למנהרות מדגם ,Omnistar תוצרת ,Schreder עקומה 

פוטומטרית XP-G2 700mA WW 144 OMNIstar 5098 או ש"ע מאושר ע"י 
המתכנן, עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בתנור - ,RAL עם מערכת של 144 

לדים מתוצרת ,Cree-XR-E זרם הפעלה ,700mA תפוקת אור38500 לומן 
הספק כולל 315 ואט  גוף התאורה הינו בעל דרגת אטימות IP 66 מפזר 

אור עם זכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי. צבע האור .3000K מחיר 
הגוף כולל גם: כבל באורך 1.3 מ', אלמנט תליה, שלוט ע"י פלטת 
נירוסטה 60X102 ס"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה.

8.8.17.0010

724,906.00 3,983.00 182.00 יח' גוף לתאורת יום למנהרות מדגם ,Omnistar תוצרת ,Schreder עקומה 
פוטומטרית XP-G2 700mA WW 72 OMNIstar 5098 או ש"ע מאושר ע"י 
המתכנן, עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בתנור - ,RAL עם מערכת של 72 
לדים מתוצרת ,Cree-XR-E זרם הפעלה ,700mA תפוקת אור 18900 לומן 
הספק כולל 157 ואט גוף התאורה הינו בעל דרגת אטימות IP 66 מ פזר 

אור עם זכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי. צבע האור .3000K מחיר 
הגוף כולל גם:כבל באורך 1.3 מ', אלמנט תליה, שלוט ע"י פלטת נירוסטה

60X102 ס"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה.

8.8.17.0020

278,810.00 3,983.00 70.00 יח'  Omnistar, גוף לתגבור תאורת חרום בכניסות למעברים מקשרים מדגם
 XP-G2 700mA WW 144 OMNIstar עקומה פוטומטרית Schreder, תוצרת
5098 או ש"ע מאושר ע"י המתכנן, עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בתנור - 
,700mA זרם הפעלה Cree-XR-E, עם מערכת של 144 לדים מתוצרת RAL,
תפוקת אור38500 לומן הספק כולל 315 ואט גוף התאורה הינו בעל דרגת 

אטימות IP 66 מפזר אור עם זכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי. צבע 
האור .3000K מחיר הגוף כולל גם: כבל באורך 1.3 מ', אלמנט תליה, 

שלוט ע"י פלטת נירוסטה 60X102 ס"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק 
והתקנה.

8.8.17.0030

2,270,706.00 3,369.00 674.00 יח' קופסת ציוד חסינת אש מדגם Omnistar- gear box כוללת מערכת דרייבר 
.Omnistar וציוד הדלקה התואמת לתפעול תקין של יחידת

8.8.17.0040

104,118.00 518.00 קומפלט201.00 DIN העונה לתקן OMNISTAR, קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת יום מדגם
4102 סעיף 12 לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 
 FE180 ,200 מ"מx200x80 400 ולעד 4 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידותV

,E90 ,IK05 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן 
DIN .60670 המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 

60x102 מ"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

8.8.17.0050

18,130.00 518.00 קומפלט35.00 קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת חרום מדגם ,OMNISTAR העונה לתקן 
DIN 4102 סעיף 12 לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים 

לעד 400V ולעד 4 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, 
FE180 ,E90 ,IK05 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם

לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פל טת 
נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על 

מבנה/מוביל.

8.8.17.0060

58,788.00 3,266.00 18.00 יח' גוף לתאורת לילה למנהרות מדגם ,GL2 תוצרת ,Schreder עקומה 
פוטומטרית XP-G2 500mA WW 48 3 GL2c ,5098 או ש"ע מאושר ע"י 

המתכנן, עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בתנור - RAL מערכת של 48 לדים 
מתוצרת ,Cree-XR-E זרם הפעלה ,500mA תפוקת אור 9648 ,הספק כולל -
75 ואט. גוף התאורה הינו בעל דרגת אטימות .IP-66 מפזר אור עם זכוכית 
מחוסמת עמידה בהלם טרמי. מערכת דרייבר אינטגרלית התואמת לתפעול
.3000K תקין, כולל מערכת אופטית - בהתאם לחישובי התאורה צבע האור

מחיר הגוף כולל גם: אלמנט תליה, כבל באורך 1.3 מ', שלוט ע"י פלטת 
נירוסטה 60X102 ס"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה.

8.8.17.0070
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
134,760.00 3,369.00 40.00 יח' גוף לתאורת לילה למנהרות מדגם ,GL2 תוצרת ,Schreder עקומה 

פוטומטרית XP-G2 500mA WW 64 4 GL2c ,5098 או ש"ע מאושר ע"י 
המתכנן, עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בתנור - RAL מערכת של 64 לדים 
מתוצרת ,Cree-XR-E זרם הפעלה ,500mA תפוקת אור 12864 ,הספק כולל

- 99 ואט. גוף התאורה הינו בעל דרגת אטימות .IP-66 מפזר אור עם 
זכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי. מערכת דרייבר אינטגרלית התואמת 

לתפעול תקין, כולל מערכת אופטית - בהתאם לחישובי התאורה צבע 
האור .3000K מחיר הגוף כולל גם: אלמנט תליה, כבל באורך 1.3 מ', 

שלוט ע"י פלטת נירוסטה 60X102 ס"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק 
והתקנה.

8.8.17.0080

491,280.00 4,094.00 120.00 יח' גוף לתאורת לילה למנהרות מדגם ,GL2 תוצרת Schreder עקומה 
פוטומטרית  XP-G2 500mA WW 80 5 GL2c ,5098 או ש"ע מאושר ע"י 

המתכנן, עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בתנור - RAL מערכת של 80 לדים 
מתוצרת ,Cree-XR-E זרם הפעלה ,500mA תפוקת אור 16080 ,הספק כולל

- 122 ואט. גוף התאורה הינו בעל דרגת אטימות .IP-66 מפזר אור ע ם 
זכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי. מערכת דרייבר אינטגרלית התואמת 

לתפעול תקין, כולל מערכת אופטית - בהתאם לחישובי התאורה צבע 
האור .3000K מחיר הגוף כולל גם: אלמנט תליה, כבל באורך 1.3 מ', 

שלוט ע"י פלטת נירוסטה 60X102 ס"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק 
והתקנה.

8.8.17.0090

91,686.00 518.00 קומפלט177.00  4102 DIN העונה לתקן GL2, קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת לילה מדגם
 400V סעיף 12 לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד

 FE180 ,E90 ,200 מ"מx200x80 ולעד 4 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת IK05,

.60670 המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת ניר וסטה 
60x102 מ"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

8.8.17.0100

15,296.00 478.00 32.00 יח' SOS מנורה מהבהבת צהובה (קוז'אק) מעל עמדת 8.8.17.0110

26,900.00 538.00 50.00 יח' שלט יציאה מסדרת DALI/XY-VEX מתוצרת MACKWELL אנגליה או ש"ע
מאושר המשווק בארץ על ידי אנלטק בע"מ או ש"ע מאושר, כבה מאליו, 

מואר דו תכליתי מבוסס ,LED חד צדדי או דו צדדי ו/או עם חץ או ללא חץ
ו/או עם צלמית או ללא צלמית. בהתאם לדרישות המזמין. בעל הספק של 

,11.5W כולל נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת ,DALI סוללה נטע נת ניקל 
מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי, משך זמן הארה בחירום 
180 דקות, גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים הישראלי לתקן 20 

חלק .2.22 להתקנה גלויה או שקועה בתקרה או להתקנה על הקיר/על 
התקרה/תלוי מתקרה גבוהה, בהתאם לדרישות המזמין, כולל כל הדרוש 

להתקנה. להתקנה בחדרים הטכניים.

8.8.17.0115

79,700.00 797.00 קומפלט100.00 שלט יציאת חירום דו תכליתי LED עם שלט "יציאה" ו/או חץ הכוונה ו/או
כל פיקטוגרמה אחרת כנדרש לפי המתכנן ו/או יועץ בטיחות. להתקנה 
במנהרה. עשוי ממתכת וזכוכית מבוסס לדים IP66 בהספק ,17W כולל 

סוללה עצמאית ל-90 דקות, דרייבר ,DALI גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר 
מכון התקנים הישראלי לתקן 20 חלק ,2.22 להתקנה על קיר/ת קרה/תלוי 
מתקרה גבוהה ישרה או משופעת, כולל כל האביזרים הנדרשים להתקנה.

8.8.17.0120

51,800.00 518.00 קומפלט100.00 קופסת חיבורים חסינת אש לשלט חרום, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

8.8.17.0130

65,268.00 518.00 126.00 יח'  Beghelli,  תוצרת ACCIAIO, דגם , IP66 גוף תאורת חירום במנהרה
בטכנולוגיית LED בגוון 3000K בהספק ,52W מיועד להתקנה על קירות 
המנהרה בגובה 220 ס"מ. הגוף יכלול ציוד הדלקה דרייבר עם תקשורת 

DALI מחיר הגוף כולל גם אביזרי חיזוק ותליה אוריגינלים.

8.8.17.0150
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
72,991.00 1,553.00 47.00 יח' גוף לתאורת חרום שקוע בקיר למנהרות מדגם ,Bloco-Led תוצרת 

Schreder או ש"ע מאושר ע"י המתכנן, מיועד להתקנה על קירות במנהרה 
בגובה 30 ס"מ, גוף התאורה הינו בעל אטימות של ,IK08 ,IP66  גוף 

התאורה יהיה בעל מבנה מלבני בהתאם לדרישת האדריכל. מידות גוף 
התאורה - 294X154X99 מ"מ  גוף התאורה יכלול רפרפה להכוונת האור 

לכיוון הרצוי  דגם .Rectangular indirect  גוף התאורה יכלול  6 לדים 
(High Power Leds  לדים של 1.2 ואט כל אחד) אישור ת"י ,20 צבע האור 
.3000K מחיר הגוף כולל גם: דרייבר אינטגרלי / ציוד הדלקה, שלוט ע"י 
פלטת נירוסטה 60X102 ס"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה.

8.8.17.0170

7,285.00 155.00 47.00 יח' קופסת ביטון וקופסת חיבורים לגוף תאורת חרום Bloco-Led כולל גם: 
שלוט ע"י פלטת נירוסטה 60X102 ס"מ עם אותיות בחריטה.

8.8.17.0180

24,346.00 518.00 קומפלט47.00  DIN העונה לתקן BLOCO, קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת חרום מדגם
4102 סעיף 12 לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 
 FE180 ,200 מ"מx200x80 400 ולעד 4 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידותV

,E90 ,IK05 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן 
DIN .60670 המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נ ירוסטה 

60x102 מ"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על 
מבנה/מוביל.עם 6 כניסות/ יציאות ו- 8 מהדקים לפחות.

8.8.17.0190

316,050.00 1,505.00 210.00 יח' גוף לסימון מילוט למנהרות מדגם BJ תוצרת Schreder או ש"ע מאושר 
ע"י המתכנן, עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בתנור - RAL ,גוף התאורה 
מיועד לסימון. מערכת של X122 לדים מתוצרת  ,Cree-XR-E צבע נורות 

הלד - .Amber הספק כולל - 2 ואט. גוף התאורה הינו בעל דרגת אטימות 
IK08 ,IP-67 מפזר אור עם זכוכית מחוסמת עמידה בהלם ט רמי.חיבור עם 
230 וולט, צבע האור Amber . מחיר הגוף כולל גם: דרייבר אנטגרלי/ ציוד
 60X102 הדלקה, אלמנט תליה עם שחרור מהיר, שלוט ע"י פלטת נירוסטה

ס"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה.

8.8.17.0220

103,845.00 1,505.00 69.00 יח' גוף אור ירוק לסימון יציאת חירום מדגם BJ תוצרת Schreder או ש"ע 
מאושר ע"י המתכנן, עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בתנור - RAL , גוף 

התאורה מיועד לסימון. מערכת של 2X12 לדים מתוצרת ,Cree-XR-E צבע 
נורות הלד - ירוק. הספק כולל - 2 ואט. גוף התאורה הינו בעל דרגת 

אטימות IK08 ,IP-67 מפזר אור עם זכוכית מחוסמת עמידה בהלם 
טרמי.חיבור עם 230 וולט, עם מתג של 3 רמות הארה ואפשרות לשינוי 

עוצמת הארה מרחוק/ממערכת הבקרה. מחיר הגוף כולל גם: דרייבר 
אנטגרלי/ ציוד הדלקה, אלמנט תליה עם שחרור מהיר, שלוט ע"י פלטת 

נירוסטה 60X102 ס"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה.

8.8.17.0230

120,694.00 518.00 קומפלט233.00  4102 DIN העונה לתקן BJ, קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת סימון מדגם
 400V סעיף 12 לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד

 FE180 ,E90 ,200 מ"מx200x80 ולעד 4 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת IK05,

.60670 המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת ניר וסטה 
60x102 מ"מ עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על 

מבנה/מוביל.עם 6 כניסות/ יציאות ו- 8 מהדקים לפחות, המחיר כולל גם: 
אלמנט תליה.

8.8.17.0240

214,360.00 466.00 460.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה (על הטיח) עם 
קליפסים על תקרות/קירות החדרים הטכניים/הפרוזדורים שבחדרים 

הטכניים ובמעברים המקשרים; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך 
מאושר.

8.8.17.0280

2,280.00 456.00 5.00 יח' גוף תאורה LED עגול שקוע בתקרה מדגם ,KOMBIC 22W קוטר 220 מ"מ,
מתוצרת חברת LAMP ספרד או ש"ע מאושר. בעל דרגת אטימות IP44 גוון 

אור של ,4000K הספק של 22W ו-2000lm ובעל מערכת LED תוצרת 
CITIZEN עם מפזר אור אקרילי למניעת סנוור, כולל נתיך ודרייבר תוצרת 
TRIDONIC או TCI עם ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן, עם אישור מכון 

התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים, בתוספת כיסוי/טבעת 
חיצונית עם זכוכית (להעלאת דרישת אטימות ל-IP54). להתקנה שקועה 

בתקרה אקוסטית.

8.8.17.0290
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
49,200.00 984.00 50.00 יח' ג"ת חרום דו תכליתי ליניארי, מבוסס לד בהספק של 36 ווט ובתפוקה של 

3,850 לומן בעבודה רגילה. גוף התאורה כולל יחידת חרום המאפשרת 
עבודה בחרום למשך זמן של 801 דקות ובתפוקה של 350 לומן לפחות. גוף 

התאורה יהיה בעל מדור תרמו פלסטי ומפזר אור שקוף ויתאים להתקנה 
על קיר או על תקרה, כולל נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת ,I DAL סוללה 

נטענת ניקל מטל, מבדק תקינות אנטגרלי ואישור מכון התקנים לתקן 
ישראלי 20 חלק .2.22 כדוגמת דגם NuriLED-36EM/D1 מתוצרת 

MACKWELL אנגליה או ש"ע מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או 
ש"ע מאושר. להתקנה על הטיח בתקרה/בקירות, לתאורת לוחות 

חשמל/תקשורת/בקרה בחדרים הטכניים.

8.8.17.0300

30,450.00 435.00 70.00 יח'  MACKWELL מתוצרת XYLUX-LD5.D1 עצמאי מסוג LED ג"ת חרום
אנגליה או ש"ע מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או ש"ע מאושר. 
בעל תפוקה של 140 לומן וזמן הארה של 180 דקות, הספק נורת LED של 

 DALI, 3 מיועד להתקנה גלויה/שקועה בתקרה, כולל נתיך, דרייברW.
 3.6V 1700mAh, סוללה נטענת ניקל מטל, אנטגרלית DALI, תקשורת

עדשות ייעודיות להתאמת פיזור האור לגיאומטרית נתיב המילוט, מבדק 
תקינות אינטגראלי ואישור מכון התקנים לתקן 20 חלק 2.22 ולתקנים 

IEC72034 ,IEC62386

8.8.17.0310

לומיננסמטר ********************************

1,594.00 797.00 קומפלט2.00 יסוד בטון לעמוד למכשיר לומיננסמטר בגובה עד 6 מטר המחיר כולל: 
חפירת בור, שני שרוולים מצינור שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה
דגם "מגנום" בקוטר עד 75 מ"מ, הכנת תבנית פלדה, אספקה והתקנת ברגי

יסוד, יציקת בטון ב-,30 מילוי, הידוק וכיו"ב, החזרת השטח לקדמותו 
ופינוי עודפי חפירה.

8.8.17.0340

3,982.00 1,991.00 קומפלט2.00 עמוד ללומיננסמטר מפלדה בחתך קוני עגול מפלדה, העמוד בגובה 8-6 
מטר (לפי המלצות יצרן) כולל הכנה לחיבור המכשיר בראש העמוד 

בהתאם למפרט יצרן המכשיר. העמוד טבול באבץ חם 90 מיקרון עם תא 
אביזרים ודלת, פלטת יסוד 50*50 ס"מ בעובי 12 מ"מ לפחות עם חורים 

לברגי יסוד, וכל האביזרים והברגים הדרושים.

8.8.17.0350

63,720.00 31,860.00 2.00 יח' מכשיר פוטומטר/ לומיננסמטר דגם "LUCI-L20" תוצרת "שרדר", כולל 
תושבת מקורית עם אפשרות שינוי כיוון המכשיר לפי הצורך.

8.8.17.0360

4,780.00 2,390.00 2.00 יח' מתקן לשטיפה וניגוב לחזית מכשיר פוטומטר/לומיננסמטר כולל מיכל 
לנוזלים ומנגנון הפעלה אוטומטי ואמצעי התקנה וחיזוק לפוטומטר 

ולעמוד. הכל מקורי של היצרן.

8.8.17.0370

79,650.00 79,650.00 1.00 יח' יחידת פיקוד בקרה דגם DCU-02 תוצרת "שרדר" במארז אוריגינלי. 
היחידה המקבלת נתונים משני מכשירי לומיננסמטרים לויסות דרגות 
הדלקת גופי התאורה בשתי המנהרות. היחידה בעלת יכולת לשימוש 
בפרוטוקול תקשורת .DALI המחיר כולל התקן אוריגינלי לקולט ברק.

8.8.17.0380

15,930.00 15,930.00 1.00 יח' ביצוע מדידות איכות התאורה במנהרה ובפורטלים ע"י בודק תאורה 
ומכשיר מאושר ע"י המתכנן והמפקח לרבות הכנת דו"ח בדיקת מפורט 

כפוף להנחיות המזמין.

8.8.17.0390

7,204,131.007,204,131.007,204,131.007,204,131.00 גופי תאורה, שלטי חרום, לומיננסמטרגופי תאורה, שלטי חרום, לומיננסמטרגופי תאורה, שלטי חרום, לומיננסמטרגופי תאורה, שלטי חרום, לומיננסמטר 8.178.178.178.17 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת נגד מכרסמים 8.18 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל המפורט להלן יבוצע ע"י ספק המערכת בלבד.
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
47,310.00 7,885.00 6.00 יח' רכזת "סופרסוניק 1200" כמפורט במפרט הטכני 8.8.18.0020

50,250.00 335.00 150.00 יח' רמקול אולטרא סוני כולל תושבת מתכתית להתקנה כמפורט במפרט 
הטכני

8.8.18.0030

1,600.00 32.00 50.00 יח' E90 180 NHXH FE 3 ממ"רX1.5 חיווט יחידת רמקול בכבל 8.8.18.0040

2,000.00 20.00 100.00 יח' NYY 3 ממ"רX1.5 חיווט יחידת רמקול בכבל 8.8.18.0050

119,550.00 797.00 150.00 יח' יחידת חיבור לבקרה הכוללת מגעים יבשים להתראה על ניתוק מחשמל 8.8.18.0060

90,795.00 6,053.00 15.00 יח' יחידת מגבר אולטרא סוני לרכזת 8.8.18.0070

311,505.00311,505.00311,505.00311,505.00 מערכת נגד מכרסמיםמערכת נגד מכרסמיםמערכת נגד מכרסמיםמערכת נגד מכרסמים 8.188.188.188.18 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאורה זמנית 8.89 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא ישולם תשלום מיוחד עבור התקנת ואחזקת התאורה הזמנית. רמת 

התאורה ואיכותה יעמדו בכל דרישות בטיחות, תקן ודין. עלות התאורה 
הזמנית כלולה בסעיפי הפרויקט. התאורה הזמנית תכלול תאורה לצרכי 

עבודה, התמצאות ותאורת חירום למילוט.

תאורה זמניתתאורה זמניתתאורה זמניתתאורה זמנית 8.898.898.898.89 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פורטלים מזרחיים ומערביים בלתי מקורים 8.90 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,000.00 40.00 100.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ, 

באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, 
בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי 

החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי 
חפירה.

8.8.90.0010

16,568.00 2,071.00 8.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 
טון לפי ת''י 489 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג 

המערכת.  התא בקוטר 80 ס''מ ובעומק 1.75 מ', עם שלבי טיפוס, כולל 
חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

8.8.90.0020

700.00 7.00 100.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 75 מ"מ דגם "מגנום" או 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 

בקוטר 8 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.

8.8.90.0050

700.00 7.00 100.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 50 מ"מ דגם "מגנום" או 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 

בקוטר 8 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.

8.8.90.0060

11,200.00 28.00 400.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר '',4 דרג 10 עובי דופן 4.2 מ''מ, עם חוט משיכה 
מניילון שזור בקוטר 8 מ''מ, וחיבורים אטומים בין הצינורות.

8.8.90.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,800.00 33.00 600.00 מ"א כבל 16X5 N2XY ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5 אצבעות 

מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות 
הכבל.

8.8.90.0080

2,400.00 8.00 300.00 מ"א כבל מסוג N2XY בחתך 5X2.5 ממ"ר מונח על תעלה או מושחל בצינור 8.8.90.0090

14,400.00 18.00 800.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 ממ''ר, מונח בחפירה 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו.

8.8.90.0100

2,832.00 708.00 4.00 יח' אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 18.5 מ''מ ובאורך 3 מ', כולל כל 
האביזרים.

8.8.90.0140

1,416.00 354.00 4.00 יח' בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית, בקוטר 60 ס"מ ועומק 50 ס"מ, כולל 
מכסה מיציקת פלדה לעומס 12.5 טון עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב 

בהטבעה לפי סטנדרט נתיבי ישראל, כולל חפירת הבור, התקנת התא, 
הידוק מבוקר בשכבות סביב התא וסילוק עודפי חפירה.

8.8.90.0150

260.00 13.00 20.00 מ"א מתקן הארקת יסוד עפ"י חוק החשמל למעקה ניו-ג'רסי, או קיר בטון, או 
תעלת ניקוז מבטון, כולל יצירת רציפות חשמלית באמצעות ריתוכים של 

ברזלי זיון אופקיים ואנכיים בקוטר 12 מ"מ לפחות ובעזרת פס פלדה 
במידות 50X4 ממ"ר טמונים ביציקות הבטון של המעקה/הקיר לכל אורכם,

וביצו

8.8.90.0160

3,900.00 195.00 20.00 יח' פס השוואת פוטנצילים עשוי מנחושת במידות 40X4 מ''מ באורך 50 ס''מ 
לפחות, המותקן בקופסה כולל חורים, ברגים ואומים לחיבורי הארקה.

8.8.90.0230

3,000.00 5.00 600.00 מ"א כבל מסוג N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר מונח על תעלה או מושחל בצינור 8.8.90.0240

1,354.00 1,354.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון 
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן 

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרש במפרט, לרבות מסירת תעודת 
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן 

למתח.

8.8.90.0250

82,530.0082,530.0082,530.0082,530.00 פורטלים מזרחיים ומערביים בלתי מקוריםפורטלים מזרחיים ומערביים בלתי מקוריםפורטלים מזרחיים ומערביים בלתי מקוריםפורטלים מזרחיים ומערביים בלתי מקורים 8.908.908.908.90 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטיים 8.91 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: ביצוע מיגון נגד קרינה לתעלת כבלים לרבות ביצוע בדיקות קרינה

לפני ואחרי ביצוע המיגון וקבלת אישור של המשרד לאיכות הסביבה. 
העבודה כוללת את כל עבודות העזר והחומרים הדרושים להשלמת המיגון
וקבלת אישור על עמידה ברמת הקרינה הנדרשת. המיגון יבוצע ע"י קבלן 

מיגון מאושר.

מיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטייםמיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטייםמיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטייםמיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטיים 8.918.918.918.91 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

27,608,818.0027,608,818.0027,608,818.0027,608,818.00 מערכות חשמל ומע' בקרת תאורהמערכות חשמל ומע' בקרת תאורהמערכות חשמל ומע' בקרת תאורהמערכות חשמל ומע' בקרת תאורה 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:
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מתקני מיזוג אוויר 15 פרק:

הפרדה מפלסית - אוורור 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,954,080.00 81,420.00 קומפלט24.00 מפוח סילון כדוגמת תוצרת ZITRON דגם Fuly Reversible או שו"ע, 

 1004N, קוטר 1000 מ"מ, דו כיווני עם יכולת דחף של JZR10-30/4-24,
כולל מנוע בהספק 465rpm 30kWIP55, , 400°c/2hr1 עם להבי אלומיניום 
או פלדת אל-חלד חלולים ומשתיקי קול באורך 1D בכל צד כל מפוח כולל 
את החלקים הבאים: חיישן רעידות, סופגי רעידות, רשתות הגנה, מסגרות 

להרכבה על תיקרת המנהרה, שרשרת ביטחון, חיבור מהיר לחשמל. 
400°c/2hr המפוח יהיה חסין אש

8.15.1.0010

113,280.00 28,320.00 קומפלט4.00 מערכת מדידת גזים visibility ,CO ,Nox במנהרה, כולל מערכת בקרה 
יעודית כדוגמת Air Quality- 3 CODEL-Tunnel Craft או ש"ע ע"פ איפיון 
של אחד בכל פורטל יציאה ואחד במרכז המנהרה, לרבות כיול והפעלה.

8.15.1.0020

23,010.00 11,505.00 קומפלט2.00 מערכת מדידת כיוון ומהירות זרימת אוויר וטמפרטורה כדוגמת 
Air Flow - 3 CODEL-Tunnel Craft או ש"ע ע"פ איפיון של אחד במרכז כל

מנהרה, לרבות כיול והפעלה.

8.15.1.0030

2,090,370.002,090,370.002,090,370.002,090,370.00 הפרדה מפלסית - אוורורהפרדה מפלסית - אוורורהפרדה מפלסית - אוורורהפרדה מפלסית - אוורור 15.115.115.115.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מזרח 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
99,450.00 221.00 450.00 מ"ר עטיפה של תעלות במחיצת אש עמידה ב-250 מעלות למשך שעתיים ע"י 

לוחות פיירפלוס או שו"ע, ע"ג שלד פלדה כולל קונסטרוקציה נדרשת 
וצביעה בצבע עפ"י דרישות האדריכל. המחיר הינו למחיצה מותקנת לא 

למ"ר לוח פיירפלוס

8.15.2.0001

3,983.00 3,983.00 1.00 יח' מפוח צירי לספיקה של עד CFM. 500 עמיד ב-250 מ"צ לשעתיים, כולל 
אל חוזר.

8.15.2.0010

9,028.00 4,514.00 2.00 יח' מפוח צירי לספיקה של עד CFM. 500 עמיד ב-250 מ"צ לשעתיים, מוגן 
התפוצצות, כולל אל חוזר.

8.15.2.0015

11,506.00 5,753.00 2.00 יח' מפוח צירי לספיקה עד של CFM. 3700 עמיד ב-250 מ"צ לשעתיים, כולל 
אל חוזר.

8.15.2.0020

5,399.00 5,399.00 1.00 יח' מפוח צירי לספיקה של CFM, 2700 עמיד ב-250 מ"צ למשך שעתיים כולל 
אל חוזר.

8.15.2.0030

124,786.00 62,393.00 קומפלט2.00 יחידת עבוי VRF משאבת חום, כדוגמאת מיצובישי PUHY או שו"ע, הספק
פעיל של BYU/hr, 273,000 כולל מחלקים, קופסאות חיבורים מושלמת על

כל האביזרים

8.15.2.0050

15,046.00 7,523.00 קומפלט2.00 יחידת עבוי VRF משאבת חום, כדוגמאת מיצובישי PUHZ או שו"ע, הספק
פעיל של BYU/hr, 36,000 כולל מחלקים, קופסאות חיבורים מושלמת על 

כל האביזרים

8.15.2.0055

7,966.00 3,983.00 2.00 יח' מזגן מפוצל עילי בהספק קירור נומינלי של BTU/HR 11,100 שו"ע, כולל 
טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד, 2 מ"א צמ"א, מילוי גז.

8.15.2.0058

53,370.00 2,965.00 18.00 יח' מאייד קירי בהספק קירור נומינלי של ,19,100BTU\hr כדוגמאת מיצובישי 
או שו"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

8.15.2.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,080.00 3,540.00 2.00 יח' מאייד מיני מרכזי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr, 38,200 כדוגמאת 

מיצובישי או שו"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד
8.15.2.0070

9,292.00 4,646.00 2.00 יח' מאייד מיני מרכזי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr, 76,400 כדוגמאת 
מיצובישי או שו"ע, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

8.15.2.0080

66,300.00 221.00 300.00 מ"א צנרת גז לVRF מיחידת העיבוי ליחידות הקצה כולל אביזרי צנרת, 
מפצלים, בידוד, מילוי קרר, שמן וכל מה שנדרש על פי הוראות יצרן 

להפעלה מלאה של ציוד מ"א.

8.15.2.0100

1,330.00 133.00 10.00 מ"א צמ"א ליחידות מפוצלות מיחידת העיבוי ליחידות הקצה כולל אביזרי 
צנרת, חשמל ופיקוד, בידוד, מילוי קרר, שמן וכל מה שנדרש על פי 

הוראות יצרן להפעלה מלאה של ציוד מ"א.

8.15.2.0110

35,700.00 119.00 300.00 מ"ר תעלות פח מגולוון להוצאת עשן בעובי פח 1.25 מ"מ. 8.15.2.0120

3,360.00 84.00 40.00 מ"ר תעלות פח מגולוון בעובי פח 0.8 מ"מ. 8.15.2.0130

1,680.00 48.00 35.00 מ"ר בידוד "1 אקוסטי/תרמי לתעלות. 8.15.2.0135

1,416.00 177.00 8.00 יח' תריס שחרור אוויר, אלומיניום 20X20 ס"מ 8.15.2.0140

2,548.80 1,062.00 2.40 מ"ר תריס שחרור אוויר בשטח גדול מ-0.25 מ"ר 8.15.2.0145

36,514.50 2,213.00 16.50 מ"ר רפפה לאוויר צח מברזל מגולוון צבוע בשטח גדול מ-0.25 מ"ר, 90% 
פתוחה לפחות.

8.15.2.0148

2,178.00 363.00 6.00 יח' מפזר  12X12 ס"מ. 8.15.2.0150

796.00 398.00 2.00 יח' אל חוזר בשטח קטן מ-0.3 מ"ר 8.15.2.0160

3,098.00 3,098.00 1.00 יח' מדף עשן ממונע ,SD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הקטן מ-0.25 מ"ר, 
מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט כולל 2 מספקי גבול, יכולת בקרה, נתיך 

תרמואלקטרי חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף עשן.

8.15.2.0170

20,447.00 2,921.00 7.00 יח' מדף אש ממונע ,FD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הקטן מ-0.25 מ"ר, 
כולל מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט כולל 2 מספקי גבול, נתיך 

תרמואלקטרי חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף אש.

8.15.2.0180

55,703.20 2,744.00 20.30 מ"ר מדף אש ממונע ,FD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הגדול מ-0.25 מ"ר. 8.15.2.0190

6,906.00 1,151.00 6.00 יח' מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט, כולל 2 מספקי גבול, נתיך תרמואלקטרי, 
כולל חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף אש. למדפים מעל 0.25 מ"ר.

8.15.2.0200
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,968.00 664.00 12.00 יח' טרמוסטט מותקן על קיר, כולל חיווט לבקרת מבנה 8.15.2.0210

1,992.00 664.00 3.00 יח' גלאי מימן, כולל חיווט לבקרת מבנה 8.15.2.0215

594,843.50594,843.50594,843.50594,843.50 מזרחמזרחמזרחמזרח 15.215.215.215.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערב 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,150.00 221.00 150.00 מ"ר עטיפה של תעלות במחיצת אש עמידה ב-250 מעלות למשך שעתיים ע"י 

לוחות פיירפלוס או שו"ע, ע"ג שלד פלדה כולל קונסטרוקציה נדרשת 
וצביעה בצבע עפ"י דרישות האדריכל. המחיר הינו למחיצה מותקנת לא 

למ"ר לוח פיירפלוס

8.15.3.0001

4,248.00 4,248.00 1.00 יח' מפוח צירי לאורור חדרי חשמל FAN לספיקה של CFM. 700 מוגן 
התפוצצות כולל אל חוזר.

8.15.3.0010

9,382.00 4,691.00 2.00 יח' מפוח צירי לספיקה של עד CFM 1500 עמיד ב-250 מעלות למשך שעתיים,
כולל אל חוזר.

8.15.3.0020

1,062.00 1,062.00 1.00 יח' מפוח צירי לאורור חדרי חשמל FAN לספיקה של CFM, 100 כולל אל 
חוזר.

8.15.3.0030

124,786.00 62,393.00 קומפלט2.00 יחידת עבוי VRF משאבת חום, כדוגמאת מיצובישי מודל PUHY הספק 
פעיל של BTU/hr, 215,000 כולל מחלקים, קופסאות חיבורים מושלמת על

כל האביזרים במפלס 799

8.15.3.0040

50,445.00 50,445.00 קומפלט1.00 יחידת עבוי VRF משאבת חום, כדוגמאת מיצובישי מודל PUHY הספק 
פעיל של BTU/hr, 187,000 כולל מחלקים, קופסאות חיבורים מושלמת על

כל האביזרים במפלס 799

8.15.3.0042

30,975.00 30,975.00 קומפלט1.00 יחידת עבוי VRF משאבת חום, כדוגמאת מיצובישי מודל PUMY הספק 
פעיל של BTU/hr, 76,400 כולל מחלקים, קופסאות חיבורים מושלמת על 

כל האביזרים במפלס 799

8.15.3.0044

28,320.00 28,320.00 קומפלט1.00 יחידת עבוי VRF משאבת חום, כדוגמאת מיצובישי מודל PUMY הספק 
פעיל של BTU/hr, 68,200 כולל מחלקים, קופסאות חיבורים מושלמת על 

כל האביזרים במפלס 799

8.15.3.0046

20,755.00 2,965.00 7.00 יח' מאייד קירי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr, 19,100 כדוגמאת מודל 
מיצובישי כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

8.15.3.0050

9,294.00 3,098.00 3.00 יח' מאייד קירי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr, 38,100 כדוגמאת מודל 
מיצובישי כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

8.15.3.0055

3,009.00 3,009.00 1.00 יח' מאייד מיני מרכזי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr, 15,400 כדוגמאת 
מודל מיצובישי, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

8.15.3.0058

10,620.00 3,540.00 3.00 יח' מאייד מיני מרכזי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr, 38,200 כדוגמאת 
מודל מיצובישי, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

8.15.3.0060
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m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,292.00 4,646.00 2.00 יח' מאייד מיני מרכזי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr, 76,400 כדוגמאת 

מודל מיצובישי, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד
8.15.3.0064

35,360.00 221.00 160.00 מ"א צנרת גז מיחידת העיבוי ליחידות הקצה כולל אביזרי צנרת, מפצלים, 
בידוד, מילוי קרר, שמן וכל מה שנדרש על פי הוראות יצרן להפעלה מלאה

של ציוד מ"א.

8.15.3.0080

5,600.00 80.00 70.00 מ"ר תעלות פח מגולוון בעובי פח 0.8 מ"מ. 8.15.3.0090

2,400.00 80.00 30.00 מ"ר תעלות פח מגולוון להוצאת עשן בעובי פח 1.25 מ"מ. 8.15.3.0095

2,880.00 48.00 60.00 מ"ר בידוד אקוסטי/תרמי ",1 הכל כמתואר במפרט הטכני ובתוכניות. 8.15.3.0096

886.00 443.00 2.00 יח' תריס אוויר צח עם רשת מגד חרקים בשטח קטן מ-0.25 מ"ר 8.15.3.0100

3,544.00 443.00 8.00 יח' מפזר  15X15 ס"מ. 8.15.3.0101

796.00 398.00 2.00 יח' אל חוזר בשטח קטן מ 0.3 מ"ר 8.15.3.0102

424.00 212.00 2.00 יח' תריס אוויר חוזר  עד שטח 0.4 מ"ר צבוע בגוון עליו יורה האדריכל. 8.15.3.0103

12,392.00 3,098.00 4.00 יח' מדף עשן/אש ממונע ,SD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הקטן מ-0.25 מ"ר,
כולל מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט כולל 2 מספקי גבול, יכולת בקרה, 

נתיך תרמואלקטרי חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף עשן.

8.15.3.0110

5,312.00 664.00 8.00 יח' טרמוסטט מותקן על קיר, כולל חיווט לבקרה 8.15.3.0130

8,632.00 664.00 13.00 יח' טרמוסטט מותקן על קיר כולל חיווט לבקרת מבנה 8.15.3.0210

664.00 664.00 1.00 יח' גלאי מימן, כולל חיווט לבקרת מבנה 8.15.3.0215

414,228.00414,228.00414,228.00414,228.00 מערבמערבמערבמערב 15.315.315.315.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מרכז 15.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,360.00 221.00 160.00 מ"ר עטיפה של תעלות במחיצת אש עמידה ב-250 מעלות למשך שעתיים ע"י 

לוחות פיירפלוס או שו"ע, ע"ג שלד פלדה כולל קונסטרוקציה נדרשת 
וצביעה בצבע עפ"י דרישות האדריכל. המחיר הינו למחיצה מותקנת לא 

למ"ר לוח פיירפלוס

8.15.4.0001

4,868.00 4,868.00 1.00 יח' מפוח צירי לאורור חדרי חשמל FAN לספיקה של CFM, 1400 עמיד 
ב-250°C לשעתיים, כולל אל חוזר.

8.15.4.0020
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m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,140.00 119.00 60.00 מ"ר תעלות פח מגולוון להוצאת עשן בעובי פח 1.25 מ"מ. 8.15.4.0030

19,915.00 3,983.00 5.00 יח' יחידה מפוצלת עילית להספק נומינלי של BTH\hr, 18000 כולל התקנת 
מאייד ומעבה על תקרה או קיר, 2 מ"א צנרת גז, מערכת הפעלה, לוחית 

הפעלה, חיבור לצנרת גז, חשמל, פיקוד וניקוז בהתאם להוראות יצרן.

8.15.4.0040

4,514.00 4,514.00 1.00 יח' יחידה מפוצלת עילית להספק נומינלי של BTH\hr, 21,000 כולל התקנת 
מאייד ומעבה על תקרה או קיר, 2 מ"א צנרת גז, מערכת הפעלה, לוחית 

הפעלה, חיבור לצנרת גז, חשמל, פיקוד וניקוז בהתאם להוראות יצרן.

8.15.4.0045

4,779.00 4,779.00 1.00 יח' יחידה מפוצלת עילית להספק נומינלי של BTH\hr, 25,000 כולל התקנת 
מאייד ומעבה על תקרה או קיר, 2 מ"א צנרת גז, מערכת הפעלה, לוחית 

הפעלה, חיבור לצנרת גז, חשמל, פיקוד וניקוז בהתאם להוראות יצרן.

8.15.4.0048

6,650.00 133.00 50.00 מ"א צמ"א ליחידות מפוצלות מיחידת העיבוי ליחידות הקצה כולל אביזרי 
צנרת, חשמל ופיקוד, בידוד, מילוי קרר, שמן וכל מה שנדרש על פי 

הוראות יצרן להפעלה מלאה של ציוד מ"א.

8.15.4.0049

11,505.00 11,505.00 1.00 יח' יחידת מיזוג לחדר אשפה BTU/hr 37,000 כולל התקנת מאייד ומעבה על 
תקרה או קיר, 2 מ"א צנרת גז, מערכת הפעלה, לוחית הפעלה, חיבור 

לצנרת גז, חשמל, פיקוד וניקוז בהתאם להוראות יצרן.

8.15.4.0060

3,098.00 3,098.00 1.00 יח' מדף עשן ממונע ,SD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הקטן מ-0.25 מ"ר, 
כולל מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט כולל 2 מספקי גבול, נתיך 

תרמואלקטרי חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף אש.

8.15.4.0070

4,648.00 664.00 7.00 יח' טרמוסטט מותקן על קיר, כולל חיווט לבקרה 8.15.4.0080

102,477.00102,477.00102,477.00102,477.00 מרכזמרכזמרכזמרכז 15.415.415.415.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,201,918.503,201,918.503,201,918.503,201,918.50 מתקני מיזוג אווירמתקני מיזוג אווירמתקני מיזוג אווירמתקני מיזוג אוויר 15151515 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שילוט 29 פרק:

שילוט 29.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,310.00 1,885.00 6.00 יח' דגם N - שלט מס' קומה ע"ג קיר מול המעלית 8.29.1.0010

1,602.00 89.00 18.00 יח' דגם NS - שלט מס' קומה על צד משקוף מעלית 8.29.1.0020

1,869.00 89.00 21.00 יח' דגם O - מחסן 8.29.1.0030

500.00 100.00 5.00 יח' דגם R - חדרי משרדים וחדר כללי 8.29.1.0040

1,329.00 443.00 3.00 יח' דגם T - שירותים כללי 8.29.1.0050
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m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
886.00 443.00 2.00 יח' דגם TC - שירותי נכים 8.29.1.0090

חירום

267.00 89.00 3.00 יח' דגם EML - שלט חרום מילוט צא שמאל 8.29.1.0150

445.00 89.00 5.00 יח' דגם EMR - שלט חרום מילוט צא ימינה 8.29.1.0160

445.00 89.00 5.00 יח' דגם QN - שלט חרום- בשעת שריפה השתמש במדרגות 8.29.1.0200

1,068.00 89.00 12.00 יח' דגם S - שלט חרום- ע"ג דלת אש, החזק סגורה 8.29.1.0210

10,800.00 1,200.00 9.00 יח' דגם SN - שלט מס' קומה בחדר מדרגות 8.29.1.0220

356.00 89.00 4.00 יח' דגם EW - אינסטלציה 8.29.1.0230

2,937.00 89.00 33.00 יח' דגם EE - חשמל 8.29.1.0240

890.00 89.00 10.00 יח' דגם EC - תקשורת 8.29.1.0250

2,047.00 89.00 23.00 יח' דגם EF - אש 8.29.1.0260

36,751.0036,751.0036,751.0036,751.00 שילוטשילוטשילוטשילוט 29.129.129.129.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

36,751.0036,751.0036,751.0036,751.00 שילוטשילוטשילוטשילוט 29292929 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות גילוי וכיבוי עשן ואש 34 פרק:

מערכת גילוי אש משולבת כריזת חרום 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות כלליות:

כל הסעיפים בכתב הכמויות שלהלן כוללים גם אספקה, הובלה, טעינה 
ופריקה, התקנה, הנחה, השחלה, חיבור והתקנה מושלמת של כל 

האביזרים אלא אם צוין אחרת במפורש לרבות כל הבדיקות והניסוים ואת 
כל הנדרש לסיום העבודה ומסירתה למזמין כנדרש במפרט הטכני גם אם 

לא באו לביטוי בכתב הכמיות.

כל הציוד במנהרה יהיה מוגן מים בדרגת הגנה IP65 לפחות.

מערכת גילוי אש ועשן ממוענת אנלוגית 
*************************************
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,930.00 15,930.00 1.00 יח' מרכזית גילוי אש תוצרת נוטפייר מסוג  NFS או ש"ע המיועדת ל-1000 

כתובות לפחות, כולל ספק כוח ומצברים ולוח תצוגה עם 80 תווים 
בעברית

8.34.1.0050

15,930.00 3,186.00 5.00 יח' לוח משנה אלפא נומרי עברית מותאם לחיבור ברשת הכולל 640 תווים 
לפחות או ש"ע

8.34.1.0060

5,975.00 1,195.00 5.00 יח' מתאם חיבור לרשת גילוי אש NFN - מתאים לחיבור סיב אופטי 8.34.1.0070

1,595.00 319.00 5.00 יח' קופסא אחורית, כולל דלת שקופה להשקעת לוח המישנה כולל חציבה 8.34.1.0080

33,480.00 279.00 120.00 יח' מודול כניסה אלקטרוני בעל יחידת כתובת המסוגל לקבל כניסת מגע יבש 
מתוצרת נוטפיר דגם  FMM או ש"ע

8.34.1.0090

25,110.00 279.00 90.00 יח' מודול יציאה אלקטרוני כתובתי לבקרה והפעלה מתוצרת נוטפיר דגם 
FCM או ש"ע

8.34.1.0100

55,800.00 279.00 200.00 יח' גלאי עשן אנלוגי ממוען אופטי מתוצרת נוטפייר מדגם FSP-851 או ש"ע 8.34.1.0110

5,580.00 279.00 20.00 יח' גלאי קצב עלית טמפ' אנלוגי ממוען מתוצרת חברת נוטפייר  מדגם 
FST-751 או ש"ע

8.34.1.0130

27,900.00 279.00 100.00 יח' גלאי עשן אנלוגי ממוען אופטי להתקנה בלוחות חשמל מתוצרת נוטפייר 
מדגם FSP-851 או ש"ע

8.34.1.0140

15,932.00 3,983.00 4.00 יח' מערכת גלאי יניקה בעלת ערוץ אחד הכוללת גלאי לייזר אנלוגי ממוען 
מסוג LASD-1  או ש"ע

8.34.1.0150

7,168.00 3,584.00 2.00 יח' גלאי עשן מוגן התפוצצות לחדרי מצברים מסוג Intrinsically Safe כולל 
חוצץ ויחידת כתובת מסוג EIS-2151 או שו"ע

8.34.1.0160

8,000.00 40.00 200.00 מ"א צנרת יניקה עד 25 מ"מ מסוג CPVC כולל קידוח חורים מתאים עפ"י 
תוכנת הרצה עבור מערכת היניקה

8.34.1.0170

6,975.00 279.00 25.00 יח'  2A מודול יציאת ממסר אלקטרוני כתובתי להפעלה ע"י מגע יבש עד
מתוצרת נוטפיר דגם FRM או ש"ע

8.34.1.0180

33,600.00 28.00 1,200.00 מ"א PROTECTOWIRE גלאי חום מדגם חוט להתקנה בתעלות כבלים מתוצרת
 או שו"ע מאושר UL וכולל את כל האביזרים הדרושים לרבות יחידות 

IP65 כתובת לכל אזור באורך עד 50 מטר בתוך קופסה מוגנת

8.34.1.0190

25,060.00 358.00 70.00 יח' צופר התראה אור קולי מוגן מים כולל יחידת כתובת תוצרת 
SPECTRALERT דגם P2475  או ש"ע בזמן השתקת צופר- על הנצנץ 

להמשיך להבהב!!

8.34.1.0200

19,925.00 797.00 25.00 יח' יחידות כתובת להפעלה וניתוק מפוח באופן ידני כולל אינדיקציות על 
מצב המפוח (פעיל, מנותק, תקלה) קומפלט לכל מפוח - חיבור הפיקוד 

חשמלי יבוצע ע"י אחרים

8.34.1.0220

13,200.00 88.00 150.00 יח' מנורת סימון  מדגם  TE- 802A מאושרת תקן ישראלי או ש"ע 8.34.1.0230
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,090.00 303.00 30.00 יח' לחצן שבירה כולל יחידת כתובת  תוצרת נוטפיר מדגם M- 500KAC  או 

ש"ע - מוגן מים
8.34.1.0240

15,930.00 3,186.00 5.00 יח'  N.C - N.O) גלאי מימן לחדר מצברים הגלאי יהיה בעל 3 מוצאים לפחות
כ"א)   - מוצא אחד ב- 10% והשני ב- 20% מ- LEL , מוצא שלישי לתקלה

8.34.1.0250

398.00 398.00 1.00 יח' DL-125 חייגן אוטומטי מאושר ע"י יצרן המערכת ומשרד התקשורת דגם 8.34.1.0260

17,920.00 3,584.00 5.00 יח' ספק כוח  6A כולל מצברים לגיבוי כללי למשך 48 שעות לפחות 8.34.1.0270

956.00 478.00 2.00 יח'   TI יחידת הגנה נגד מתחי יתר וברקים במעגלים מבודדים מוגנים כדוגמת
או ש"ע לכל עניבה ברכזת

8.34.1.0280

14,894.00 677.00 22.00 יח' מחזיק דלת אלקטרו מגנטי בעל כוח החזקה 800 ניוטון, לרבות ספק כוח 
ויחידות מודול כניסה לרכזת גילוי אש ולחצני שבירה כתובתיים כדוגמת 

נוטפיר או ש"ע

8.34.1.0290

4,062.00 677.00 6.00 יח' יחידת בידוד על קו הגלאים להמשך פעולת הלופ במקרה של קצר בקו 
מדגם ISO-X או שו"ע

8.34.1.0310

עמדת שליטה גראפית ממוחשבת 
***********************************

75,668.00 75,668.00 קומפלט1.00 עמדת תצוגה ושליטה גראפית MMI (כולל שליטה על כריזת החרום 
 WINDOWS-2000 מרחוק) כולל  מחשב ומסך "19 עם מערכת הפעלה

לפחות הכוללת את כל המרכיבים הדרושים להפעלת התוכנה הגראפית 
מאושרת UL ומהווה חלק אינטגראלי מרשת גילוי האש, כולל תמיכה 

בעברית

8.34.1.0340

1,200.00 80.00 15.00 יח' הכנת מסכים גראפיים להצגת האביזרים השונים במערכת השליטה 
הגראפית MMI כולל שירטוטי CAD של הקומה או חלק ממנה (ל-100 

אביזרים לפחות)

8.34.1.0350

3,983.00 3,983.00 1.00 יח' מתאם חיבור לרשת גילוי האש עבור מערכת MMI - מתאים לחיבור כבל 
תקשורת נחושת או סיב אופטי

8.34.1.0360

461,261.00461,261.00461,261.00461,261.00 מערכת גילוי אש משולבת כריזת חרוםמערכת גילוי אש משולבת כריזת חרוםמערכת גילוי אש משולבת כריזת חרוםמערכת גילוי אש משולבת כריזת חרום 34.134.134.134.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

FM-200 מערכת כיבוי בגז 34.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
****************************** 200-FM מערכות כיבוי בגז

כל המערכות יכללו מיכלים שסתומי פריקה מהירה הפעלה חשמלית 
(סולונויד) הפעלה ידנית, מד לחץ ומפסק לחץ לביקורת, נחירי פיזור עד 

 UL 1 חובק ומחבר יציאה תואם. כל הציודים הנדרשים להיות מאושרים,"
ו- FM ובעלי אישור תאימות לרכזת הגילוי.

מערכת כיבוי ללוחות חשמל *******************************
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
96,768.00 3,584.00 27.00 יח' כנ"ל אך במשקל של עד 3KG  ללוחות חשמל לנחיר אחד 8.34.2.0040

51,770.00 5,177.00 10.00 יח' כנ"ל אך במשקל של עד 6KG  ללוחות חשמל עד שלושה נחירים 8.34.2.0050

15,134.00 7,567.00 2.00 יח' כנ"ל אך במשקל של עד 12KG לארבעה נחירי פיזור 8.34.2.0060

41,650.00 119.00 350.00 מ"א צנרת נחושת  Type-L  בקוטר עד "1 כולל כל האביזרים הדרושים 8.34.2.0070

מערכות כיבוי בהצפה לחדרים *****************************

144,562.00 13,142.00 11.00 יח' מערכת כיבוי בגז FM-200 בהתאם למפרט כולל את כל האביזרים 
הדרושים, אך לחדרי תקשורת ובקרה במשקל עד 35 ק"ג.

8.34.2.0460

18,638.00 18,638.00 1.00 יח' מערכת כיבוי בגז FM-200 בהתאם למפרט, כולל את כל האביזרים 
הדרושים, אך לחדרי תקשורת ובקרה במשקל עד 50 ק"ג.

8.34.2.0461

133,812.00 33,453.00 4.00 יח' מערכת כיבוי בגז FM-200 בהתאם למפרט, כולל את כל האביזרים 
הדרושים, אך לחדרי תקשורת ובקרה במשקל עד 90 ק"ג.

8.34.2.0462

52,171.00 52,171.00 1.00 יח' מערכת כיבוי בגז FM-200 בהתאם למפרט, כולל את כל האביזרים 
הדרושים, אך לחדרי תקשורת ובקרה במשקל עד 140 ק"ג.

8.34.2.0463

82,040.00 82,040.00 1.00 יח' מערכת כיבוי בגז FM-200 בהתאם למפרט, כולל את כל האביזרים 
הדרושים, אך לחדרי תקשורת ובקרה במשקל עד 220 ק"ג.

8.34.2.0464

10,740.00 358.00 30.00 יח' יחידת הפעלה מכותבת ומבוקרת מהרכזת מאושרת תקן UL כ- 
RELEASING DEVICE

8.34.2.0480

10,740.00 358.00 30.00 יח' UL מכותבת מאושרת תקן ABORT  יחידת ביטול כיבוי 8.34.2.0490

11,500.00 115.00 100.00 יח' נחירי פיזור עד "2 מתוכנתים מתואמים- הרצת מחשב 8.34.2.0500

10,500.00 175.00 60.00 יח' מנורת פינוי מהבהבת לכיבוי הופעל כולל שילוט ויחידת כתובת 8.34.2.0510

1,912.00 239.00 8.00 יח' צופר התראה אור קולי כולל יחידת כתובת תוצרת SPECTRALERT דגם 
P2475  או ש"ע בזמן השתקת צופר- על הנצנץ להמשיך להבהב!!

8.34.2.0520

29,750.00 119.00 250.00 מ"א צנרת סקדיואל 40  בקוטר עד "2 כולל כל האביזרים הדרושים 8.34.2.0530

23,896.00 11,948.00 קומפלט2.00 מערכת כיבוי לחדר גנרטור באבקה יבשה במשקל עד 15 ק"ג  מסוג 
IND-45 תוצרת KIDDE ארה"ב או שו"ע מאושר, כולל את כל האביזרים 

UL-17 הנלווים וכולל יחידת כתובת מאושרת תקן

8.34.2.0540

19,116.00 9,558.00 קומפלט2.00 כנ"ל אך עבור חדרי שנאים אך במשקל עד 10 ק"ג מסוג IND-21 תוצרת 
KIDDE ארה"ב או שו"ע מאושר.

8.34.2.0550
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,880.00 398.00 60.00 יח' מנורת כיבוי הופעל תקנית, כולל שילוט ויחידת כתובת 8.34.2.0560

2,390.00 1,195.00 2.00 יח' גלאי להבה UV לחדרי גנראטור להתקנה פנימית דגם HF-24 או שווה ערך
כולל יחידת כתובת

8.34.2.0570

780,969.00780,969.00780,969.00780,969.00 FM-200 מערכת כיבוי בגזFM-200 מערכת כיבוי בגזFM-200 מערכת כיבוי בגזFM-200 מערכת כיבוי בגז 34.234.234.234.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כריזת חרום 34.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כריזת חרום ********************************

21,507.00 7,169.00 3.00 יח' עמדת כריזה ראשית  הכוללת תמיכה בטלפון כבאים משולבת במרכז 
הבקרה הכוללת מחולל הודעות דיגיטאלי DVC תוצרת NOTIFIER ארה"ב

או שווה ערך להעברת 10 הודעות אוטומטיות לפחות, כולל מיקרופון 
פנימי   - מאושר 9UL ומת"י

8.34.3.0600

27,880.00 2,788.00 10.00 יח' מגבר הספק דיגיטאלי DAA תוצרת NOTIFIER ארה"ב או שווה ערך  בעל 
הספק של  70VRMS/ 50W לפחות מותאם להתקנה בתוך מארז (המארז 

כלול במחיר המגבר)

8.34.3.0610

1,195.00 1,195.00 קומפלט1.00 יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה - ל-12 אזורים לפחות, כולל 
מיקרופון מקומי מותאמת להתקנה בלוח בקרה או במסד ציוד.

8.34.3.0630

2,390.00 2,390.00 קומפלט1.00 כנ"ל אך יחידת שליטה מרוחקת 8.34.3.0640

27,724.00 478.00 58.00 יח'  15W מוגן מים מותקן על הטיח בהספק עד Outdoor  רמקול שופר חיצוני
ועוצמה של ,105dB כולל קופסא אחורית מתאימה

8.34.3.0650

6,375.00 255.00 25.00 יח' כנ"ל אך רמקול פנימי 8.34.3.0660

8,950.00 358.00 25.00 יח' נצנץ להתקנה חיצונית בעוצמה של 175cd לפחות 8.34.3.0670

2.00 יח' ספק כוח עד ,10W כולל מעברים לגיבוי מגברי ההספק למשך 48 שעות 
לפחות ב-Standby + 30 דקות בזמן הפעלה.

8.34.3.0680

3,108.00 518.00 6.00 יח' יחידת סנכרון נצנצים דגם DSM או שווה ערך 8.34.3.0690

6,216.00 518.00 12.00 יח' יחידת כתובת להפעלת רמקולים עפ"י אזורי כריזה 8.34.3.0700

3,108.00 518.00 6.00 יח' כנ"ל אך עבור הפעלת נצנצים 8.34.3.0710

2,390.00 1,195.00 2.00 יח' יחידת מיקרופון מרוחקת עם  PTT כולל מארז עם דלת שקופה, כולל 
יחידת כתובת לזיהוי מיקום היחידה באתר

8.34.3.0720

110,843.00110,843.00110,843.00110,843.00 כריזת חרוםכריזת חרוםכריזת חרוםכריזת חרום 34.334.334.334.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

טלפון כבאים 34.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
טלפון כבאים *********************************

37,272.00 1,553.00 24.00 יח' יחידת טלפון כבאים אינטגראלית כוללת מארז עם דלת ויחידת כתובת 
לזיהוי העמדה מסוג AFAWS תוצרת NOTIFIER או שו"ע

8.34.4.0750

12,432.00 518.00 24.00 יח' שקע טלפון מסוג FPJ כולל יח' כתובת לזיהוי מיקום השקע או ש"ע 8.34.4.0760

9,558.00 9,558.00 1.00 יח' יחידת שליטה ומיתוג לטלפון כבאים במרכזי השליטה - ל-24 נקודות 
טלפון דגם ACM-24AT תוצרת NOTIFIER ארה"ב  או שו"ע

8.34.4.0770

8,592.00 358.00 24.00 יח' יחידות סינון רעש על קווי הטלפון - מקורית של יצרן הציוד למניעת רעשי 
רקע

8.34.4.0780

1,592.00 398.00 4.00 יח' מגברי קו Repeater  להגברת האות בין יחידות הטלפון 8.34.4.0790

69,446.0069,446.0069,446.0069,446.00 טלפון כבאיםטלפון כבאיםטלפון כבאיםטלפון כבאים 34.434.434.434.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פנל כבאים 34.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פנל כבאים ***********************************

39,826.00 19,913.00 2.00 יח' פנל כבאים מאושר  יכלול : לוח משנה למערכת אש, טלפון כבאים, 
מיקרופון, פיקוד לכריזת חרום והכל בהתאם למפרט הטכני

8.34.5.0820

119,476.00 59,738.00 2.00 יח' עמדת UUKL שליטה לפיקוד על מפוחי עשן כחלק אינטגראלי ממערכת 
 (ON, OFF ,MANUAL בעלי 3 מצבים) גילוי האש הכוללת עד 8 הפעלות
NFPA-502 מהדורה 9 ודרישות UL מאושרת Smoke Control Station מסוג

כדוגמת SCS-8 מתוצרת נוטיפייר או ש"ע מאושר

8.34.5.0821

310,635.00 23,895.00 13.00 יח' תוספת לסעיף 34.05.0821 עבור הרחבת הפנל לשליטה בעוד 8 הפעלות. 8.34.5.0822

71,686.00 35,843.00 2.00 יח' מפה סינופטית לתצוגת מצב מערכת פינוי עשן כולל חיווים מגנרטורים 
NFPA110 ע"פ תקן

8.34.5.0830

3,186.00 1,593.00 2.00 יח' ארון פח או פלסטי מוגן מים הכולל דלת להתקנת כל הציוד בפנל הכבאים
יהיה עמיד אש

8.34.5.0840

31,860.00 15,930.00 קומפלט2.00 לוח משנה למערכת אש להתקנה במרכז בקרה מרוחק. 8.34.5.0841

98,412.00 49,206.00 קומפלט2.00 מחשב ייעודי למערכת גילוי אש מדגם NOTIFIER NET הכולל תוכנה 
לשליטה בבקרה על מערכות גילוי אש עם תצוגה גרפית בגודל "24 וכל 

אביזרי העזר להתקנה בחפ"ק מנהרה ובמרכז בקרה מרוחק.

8.34.5.0842

1,594.00 797.00 קומפלט2.00 NFPA110 לפי LED פנל חיווי גנרטור עם נורות 8.34.5.0852
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
956.00 478.00 קומפלט2.00 לוח פיקוד לחשמל וגנרטור לרבות מפסקי ניתוק: -STOP חשמל בלתי 

 STOP \גנרטור להפעלה עם מפתח STOP- \ (בקופסא לשבירה) חיוני
-UPS להפעלה עם מפתח

8.34.5.0862

677,631.00677,631.00677,631.00677,631.00 פנל כבאיםפנל כבאיםפנל כבאיםפנל כבאים 34.534.534.534.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת טלפון חרום 34.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכת טלפון חרום **************************

מחירי הקבלן כוללים, יחד עם אספקה, התקנת, חווט וחיבור הציוד, את 
כל הציוד, צנרת והאביזרים, את כל העבודות, התיאומים, הבדיקות 

והניסויים ואת כל הנדרש לקראת סיום העבודה ומסירתה למזמין, כנדרש 
וכמפורט במפרט, גם אם לא כל הסעיפים באו לביטויים בכתב הכמויות.

הערה: שימוש במערכת IP , הכנת הנקודות תעשה ע"י אחרים

39,825.00 39,825.00 קומפלט1.00 מערכת מרכזית לתמיכה בטלפון חרום - אנלוגי או IP עד 50 נקודות קצה 8.34.6.0890

1,195.00 1,195.00 1.00 יח' מגבר הספק למערכת אנלוגית 8.34.6.0900

1,195.00 1,195.00 1.00 יח' ספק כח, מטען ומצברים למערכת טלפון החרום 8.34.6.0910

50,976.00 3,186.00 16.00 יח'  GAI תוצרת Titan יחידת טלפון חרום אנטי וונדלי מוגנת מים כדוגמת
אנגליה או שו"ע מאושר.

8.34.6.0920

2,788.00 2,788.00 קומפלט1.00 מסד "19 להתקנת  כל ציוד המערכת כולל, דלת קדמית מזכוכית במסגרת 
מתכת, דלת אחורית  מפלדה, דפנות צד פריקות כולל פסים לסידור 

כבלים.

8.34.6.0940

95,580.00 23,895.00 4.00 יח' תא לעמדת SOS במנהרה במידות 1X1X2 מטר  עם דלת חסינת אש כולל 
תאורה מתאימה, טלפון חירום וטלפון כבאים (מתומחרים בנפרד), גלאי 

פתיחת דלת, לחצן אזעקת אש ו2 מטפי כיבוי 6 ק"ג אבקה יבשה.

8.34.6.0941

191,559.00191,559.00191,559.00191,559.00 מערכת טלפון חרוםמערכת טלפון חרוםמערכת טלפון חרוםמערכת טלפון חרום 34.634.634.634.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חווט ותעוד 34.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פרק - חווט ותעוד ****************************

3,600.00 4.00 900.00 מ"א חווט רמקולים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של  16AWG לפחות 
ובהתאם לדרישות היצרן ובעלי מעטה מותאם לדרישות הכלליות לפרויקט

זה.

8.34.7.0970
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,500.00 5.00 500.00 מ"א כבל לחווט בין יחידות המגברים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של 

14AWG לפחות בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה מתאים לדרישות 
הכלליות בפרויקט זה.

8.34.7.0980

2,500.00 5.00 500.00 מ"א חווט עמדת מיקרופון בעזרת כבל מתח ופיקוד בעל מספר גידים כנדרש 
ע"י היצרן, כולל בידוד כפול

8.34.7.0990

15,600.00 6.00 2,600.00 מ"א  18AWG כבל לחווט בין יחידות כתובת בזוג חוטים מוצלב בחתך של
לפחות בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה מתאים לדרישות הכלליות 

בפרויקט זה.

8.34.7.1000

4,500.00 5.00 900.00 מ"א כבל לחווט בין יחידות טלפון חרום בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של 
14AWG לפחות בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה מתאים לדרישות 

הכלליות בפרויקט זה.

8.34.7.1010

7,200.00 8.00 900.00 מ"א כבל לחווט בין יחידות טלפון כבאים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של
14AWG לפחות, חסין אש ל-90 דקות, בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה

מתאים לדרישות הכלליות בפרויקט זה.

8.34.7.1020

32,000.00 16.00 2,000.00 מ"א כבל סיב אופטי MM כולל 12 סיבים לפחות עם מעטה להתקנה חיצונית - 
לתקשורת בין יחידות הבקרה

8.34.7.1030

1,062.00 1,062.00 קומפלט1.00 תיעוד המערכת ב-4 עותקים, כולל תוכניות ,AS-MADE רשימת ציוד 
והוראות הפעלה ובדיקה.

8.34.7.1040

68,962.0068,962.0068,962.0068,962.00 חווט ותעודחווט ותעודחווט ותעודחווט ותעוד 34.734.734.734.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת גילוי אש (חום) ליניארית 34.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכת גילוי אש (חום) ליניארית 

*******************************

103,545.00 103,545.00 1.00 יח' מרכזית גילוי אש (חום) ליניארית בעזרת סיב אופטי דגם LST-240 תוצרת 
SENSA לתמיכה בסיב אופטי באורך עד 8 ק"מ, מאושרת תקן VDS ותקן 

ישראלי לפחות כולל ספק כח ,CVD24 כולל מצברים לגיבוי 48 שעות 
למרכזית הגילוי הליניארית וכולל כרטיס תקשורת RS-232  + יציאת 

ModBus לתקשורת עם בקרים באתר

8.34.8.1070

3,983.00 3,983.00 1.00 יח' ספק כח ,24VDC כולל מצברים לגיבוי 48 שעות למרכזית הגילוי 
הליניארית

8.34.8.1080

1,991.00 1,991.00 1.00 יח' כרטיס ממסרים להפעלת 32 ממסרים עפ"י אזורי גילוי שיקבעו במערכת 8.34.8.1090

956.00 956.00 קומפלט1.00 כרטיס תקשורת RS-232  + יציאת ModBus לתקשורת עם בקרים באתר 8.34.8.1100

87,000.00 29.00 3,000.00 מ"א כבל סיב אופטי המוגן בתוך צינורית נירוסטה בקוטר 3.2 מ"מ מסוג 
 - 40oC ÷ 90oC לקבלת אינדיקציה על טמפ' בתחום Sensor Tube Cable

A-Class  הכבל יחובר בלופ סגור   

8.34.8.1110

3,000.00 20.00 150.00 מ"א Acrylate  בעל מעטה Transit Cable  כנ"ל אך כבל מעבר אופטי 8.34.8.1120
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,432.00 358.00 4.00 יח' קופסאות מעבר מנירוסטה 316 לחיבור הסיב האופטי בנקודות שונות 

לאורך פריסת הכבל
8.34.8.1130

3,582.00 597.00 6.00 יח' נקודת בדיקה לסיב הגילוי בגובה עד 3 מטר על דופן המנהרה, הנקודה 
תכלול לפחות 4 כריכות של הסיב בקוטר עד 50 ס"מ

8.34.8.1140

2,800.00 28.00 100.00 מ"א כבל רב גידי עד 32 זוגות בחתך 18AWG לחיבור בין המערכת הליניארית 
למערכת גילוי האש - בעל מעטה מתאים לדרישות הכלליות באתר

8.34.8.1150

59,738.00 59,738.00 קומפלט1.00 תוכנה גראפית להצגת פרופיל טמפרטורה לאורך הסיב האופטי באתר - 
מפה כללית של האתר ומספר מפות חלקיות נוספות של האתר (עד 10 

מפות)

8.34.8.1160

4,381.00 4,381.00 קומפלט1.00 MODBUS כרטיס מתאם לבקר ראשי ליציאת 8.34.8.1165

10,355.00 10,355.00 קומפלט1.00 הפעלה , בדיקה ואינטגרציה של המערכת עם מערכות שונות באתר 8.34.8.1170

797.00 797.00 קומפלט1.00 As-Made תעוד המערכת בשלושה (3) סטים 8.34.8.1180

6,372.00 6,372.00 קומפלט1.00 אישור ובדיקת מכון התקנים 8.34.8.1190

289,932.00289,932.00289,932.00289,932.00 מערכת גילוי אש (חום) ליניאריתמערכת גילוי אש (חום) ליניאריתמערכת גילוי אש (חום) ליניאריתמערכת גילוי אש (חום) ליניארית 34.834.834.834.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ממשקים 34.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,550.00 26,550.00 קומפלט1.00 ממשק בין מערכת גילוי וכיבוי עשן ואש של המנהרה לבין מערכת הבקרה 

המרכזית של המנהרה
8.34.9.0010

26,550.0026,550.0026,550.0026,550.00 ממשקיםממשקיםממשקיםממשקים 34.934.934.934.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,677,153.002,677,153.002,677,153.002,677,153.00 מערכות גילוי וכיבוי עשן ואשמערכות גילוי וכיבוי עשן ואשמערכות גילוי וכיבוי עשן ואשמערכות גילוי וכיבוי עשן ואש 34343434 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי ביוב, ניקוז ותיעול 57 פרק:

קו ניקוז זמני - מבנה מערכות פורטל מזרחי 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות: .1 כל העבודות בליווי צמוד ובפיקוח אנשי חברות הגיחון וכלול 

במחירי היחידה. על הקבלן למסור הודעה בכתב לחברות הגיחון על 
תחילת העבודות עבורם ולתאם עבודתו עימם. .2 אספקה והתקנת מכסים 

לשוחות הניקוז (על ידי הקבלן ועל חשבונו). על הקבלן להוביל את 
המכסים מהמפעל או ממחסן חברת הגיחון. .3 מחיר היחידה לביצוע 

החפירות והצנרת וכל האמור בפרק זה יכלול גם אספקה, הובלה, הנחה, 
חפירה/חציבה, הידוק, תושבת החול או חמרה, המילוי החוזר, האיטום, 
חיתוך הצנרת באורכים הנדרשים וחיתוך הצנרת בשיפוע מתאים למוצא 

לתעלה, בהתאמה לדופן התעלה ו/או מתקן הניקוז, חיבור לצנרת קיימת 
ו/או מתוכננת, כולל כל האביזרים ו כל הנדרש לביצוע

מושלם ולשביעות רצון המזמין והמפקח
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
97,500.00 650.00 150.00 מ"א צינורות פלדה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לחיתוך בקוטר "20 עובי דופן 

"¼ עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט 
צמנט מונח/תלוי בכל עומק או גובה.

8.57.1.0106

29,400.00 3.00 9,800.00 יח' שוחת בקרה מרובעת מחוליות טרומיות במידות פנים 120/100 ס"מ, עם 
תא שיקובע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה 

וכל האביזרים בכל עומק, לרבות עבודות חפירה, חציבה ומילוי חוזר 
C.L.S.M-ב

8.57.1.0350

126,900.00126,900.00126,900.00126,900.00 קו ניקוז זמני - מבנה מערכות פורטל מזרחיקו ניקוז זמני - מבנה מערכות פורטל מזרחיקו ניקוז זמני - מבנה מערכות פורטל מזרחיקו ניקוז זמני - מבנה מערכות פורטל מזרחי 57.157.157.157.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

126,900.00126,900.00126,900.00126,900.00 קווי ביוב, ניקוז ותיעולקווי ביוב, ניקוז ותיעולקווי ביוב, ניקוז ותיעולקווי ביוב, ניקוז ותיעול 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועה 78 פרק:

מערכות לבקרת תנועה 78.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כול הציוד לרבות שלטים תמרורים רמזורים יעמדו בדרישות  משרד 

התחבורה.

210,276.00 17,523.00 12.00 יח'  LED, מחסום זרוע מ- 5 מטר עד 8 מ' כולל יסוד בטון,פיקוד, מהבהבי
זמזם, כבילה עד לארון תקשורת וכל הציוד הנדרש להפעת המחסום 

ממערכת מרכזית

8.78.9.0020

12,420.00 1,035.00 קומפלט12.00 ערוץ גלאי לולאה השראתי עד 4 ערוצים כולל ספק כוח בשיטת מדידת 
תדר עם גביש ליחוס מותקן ומכוייל בארון המנגנון, כולל חיווט, מהדקים 

ושלטי סנדוויץ". מספר יחידות הערוצים

8.78.9.0130

18,636.00 1,553.00 12.00 יח' עמוד רמזור מוגבה, מגולוון, גובה תחתית הפנסים מעל המדרכה/אי 
תנועה 3.5 מ'.

8.78.9.0140

37,176.00 3,098.00 קומפלט12.00 ,LED מערכת פנס רמזור לתנועה עדשות ''12 אדום צהוב ירוק טכנולוגיית
כולל אביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע עדשות מצחיות ורגליים לחיבור 

בשלמות לרבות מסגרת רקע

8.78.9.0150

278,508.00278,508.00278,508.00278,508.00 מערכות לבקרת תנועהמערכות לבקרת תנועהמערכות לבקרת תנועהמערכות לבקרת תנועה 78.978.978.978.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות צפיה לבקרת תנועה 78.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
197,379.00 9,399.00 21.00 יח'  Varifocal Megapixel, 5  קבועה כולל זיווד ועדשתMP IP מצלמת

,8-40mm פוקוס אוטומטי לבקרת תנועה במנהרה ובכניסות אוטומטית 
יום/לילה, כולל יחידת המארז אטום מיים, מתקן הבקרה לעיבוד תמונה, 
ממשק תקשורת ,TCP/IP תוכנות נדרשות לפעולה הכל מותאם להתקנה 
בתוך המנהרות כולל זרועות, מתאמים וכיוב', כולל כבילה עד הארון

8.78.11.0070

286,740.00 143,370.00 קומפלט2.00 מערכת AID דוג' VIP-HD או תוספת בגין עיבוד שרת ראשי/מצלמה, כולל 
יישום, הפעלה, תקשורת וכל הנדרש לעמידה בתקנים שהוגדרו.

8.78.11.0090

79,650.00 79,650.00 קומפלט1.00 שרת אחסון Storage למערכת VMS קיימת במנת"י גיבוי RAID6 מנוהלת 
,SSD כולל 96TB ליחידת אחסון מחובר למערכת מצלמות קיימת במנת"י

8.78.11.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019282

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
286,740.00 143,370.00 קומפלט2.00 מערכת VSD לגילוי עשן ע"פ דרישות יועץ הבטיחות הכוללת עד 16 

כרטיסים עיבוד תמונה, תקשורת ממשק ויישומים להפעלה מלאה של 
המערכת על פי דרישות המפרט (לא כולל מצלמות)

8.78.11.0110

850,509.00850,509.00850,509.00850,509.00 מערכות צפיה לבקרת תנועהמערכות צפיה לבקרת תנועהמערכות צפיה לבקרת תנועהמערכות צפיה לבקרת תנועה 78.1178.1178.1178.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות אופטיות פאסיביות ואקטיביות 78.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
152,000.00 76.00 2,000.00 מ"א כבל אופטי להתקנה חיצונית ,OTDR משוריין עבור תת"ק או עילי ע"פ 

LOOSE בקוטר 9 מיקרון, בצינורית במארז S.M דרישת הלקוח, 144 סיבים
.TUBE הכבל יכיל ג'ל בתוך הצינורית ובין הצינוריות. כדוגמת 

LDB-9-06*4-D-ZPBP-DD-BK תוצרת טלדור או ש"ע, לרבות בדיקה 
ושילוט.

8.78.12.0140

51,200.00 32.00 1,600.00 מ"א כבל אופטי להתקנה חיצונית ,OTDR משוריין עבור תת"ק או עילי ע"פ 
 LOOSE בקוטר 9 מיקרון, בצינורית במארז S.M דרישת הלקוח, 36 סיבים

.TUBE הכבל יכיל ג'ל בתוך הצינורית ובין הצינוריות. כדוגמת 
LDB-9-06*4-D-ZPBP-DD-BK תוצרת טלדור או ש"ע, לרבות בדיקה 

ושילוט.

8.78.12.0150

4,800.00 24.00 200.00 מ"א כבל אופטי להתקנה חיצונית ,OTDR משוריין עבור תת"ק או עילי ע"פ 
דרישת הלקוח, 12 סיבים M.M\S.M בקוטר 62.5 מיקרון, בצינורית במארז 
.LOOSE TUBE הכבל יכיל ג'ל בתוך הצינורית ובין הצינוריות. כדוגמת 

LDB-9-06*2-D-ZPBP-DD-BK תוצרת טלדור או ש"ע, לרבות בדיקה 
ושילוט.

8.78.12.0160

4,000.00 100.00 קומפלט40.00 מגשר FO גמיש ל-SM ל-2 סיבים באורך עד 5 מטר 8.78.12.0190

55,755.00 6,195.00 קומפלט9.00 מחבר (קלואז'ר) אופטי ל-144 זוג להתקנה חיצונית לשני כבלים, כולל 
בדיקות OTDR וכל הדרוש לביצוע החיבורים.

8.78.12.0210

23,895.00 2,655.00 קומפלט9.00 מחבר (קלואז'ר) אופטי ל-36 זוג להתקנה חיצונית לשני כבלים, כולל 
בדיקות OTDR וכל הדרוש לביצוע החיבורים כולל ריתוכים והפעלה.

8.78.12.0230

9,000.00 6.00 1,500.00 מ"א  (4x(2x23 AWG 7 GIGADOR Outdoor Cat. מדגם CAT-7, כבל תקשורת
Part Number: ,  S/FTP LSZH/PE double jacket 9929705101 או שווה 

ערך.

8.78.12.0300

38,712.00 6,452.00 6.00 יח' HP POE-2530-24 לא מוקשחים כדוגמת - access מתגי פנים 8.78.12.0310

6,444.00 358.00 קומפלט18.00  LC, פנל ניתוב אופטי ל- 12 סיבים (6 מחברים) לרבות מתאמים למחברי
מגש לעודפי סיבים עם אמצעי סידור וקשירה + מגש ל- Splices  עם פנל 
עיוור בגובה U1 לשמירת רווח עליון לגישה (אופציונלי להתקנה), סימון 

קומפלט, סידור קשירת כבל אופטי בכניסה לפנל  וכיסויים למתאמים 
שאינם בשימוש

8.78.12.0320

207,090.00 23,010.00 9.00 יח' ארונות בקרה ותקשורת מקומית מפוליאסטר משוריין  של "ענבר" כדגם 
FGI-XL במידות 1890\1136\628 ממ כולל תושבת (סוקל) מפוליאסטר, 

צנרת ביסוד , לוח חשמל, לוח בקר משני תקשורת והפעלה, תוכנה, יחידת 
תקשורת לקוי סיב אופטי, ספק כח, מטען מצברים, מצברים, מערכת אל 

פסק, מתג, יחידות O\I וכיוב', כולל חיווט כנדרש, חיבור ו הפעלה בהתאם
למפרט. קומפלט.

8.78.12.0330
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כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
74,340.00 6,195.00 12.00 יח' מתגי חוץ מוקשחים תוצרת EXTREAME 16804 או ש"ע, ספק כח 

תעשייתי מקורי, ג'יביקים מוקשחים ל-,W8GBP+45FP SM תקשורת, 
חשמל, כבילה וכל הנדרש להתקנת המתג.

8.78.12.0340

627,236.00627,236.00627,236.00627,236.00 מערכות אופטיות פאסיביות ואקטיביותמערכות אופטיות פאסיביות ואקטיביותמערכות אופטיות פאסיביות ואקטיביותמערכות אופטיות פאסיביות ואקטיביות 78.1278.1278.1278.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרת תנועה ובקרת מבנה 78.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערך תקשורת בחדרים טכנים וחפ"קים

172,044.00 86,022.00 2.00 יח' hours 240,000 < Backbone switches dual power supply .MTBF סדרה 
EXTRAME VSP 7200 או ש"ע.

8.78.13.0020

107,528.00 107,528.00 1.00 יח' מערכת ניהול תקשורת כדוגמת IMC NETWORK MANAGMENT HP או 
שו"ע.

8.78.13.0030

21,506.00 21,506.00 1.00 יח' שעון זמן לסנכרון מערכות 8.78.13.0040

43,012.00 21,506.00 2.00 יח' Firewall מתוצרת FORTINET או שו"ע. 8.78.13.0050

44,250.00 44,250.00 קומפלט1.00 הטמעת המתקן במערכת המרכזית לניהול ובקרת תנועה, כולל כבלים 
,מתאמים שרתים בגיבוי חם, קישור למערכות סמוכות וכל הקיים למערכת

בקרה ראשית של מת"י.

8.78.13.0060

39,825.00 13,275.00 קומפלט3.00 עמדת שליטה במנהרה מבוססת תוכנה לניהול ובקרת מנהרות של מנת"י 
הכוללת את כל הרישיונות ותוכנות הנדרשות לשם הפעלה מלאה של 

המנהרה דרך חדר השליטה המקומי כגיבוי לעמדת הפעלה במנת"י כולל 
חומרה ותכנה וכולל  אספקה התקנה וחיבור מחשב לתחנת עבודה - 
,CLIENT כולל מסך LED ".23 מחיר החומרה כולל תוכנות כדוגמת 

FICE2016 Microsoft OF ו- Microsoft Windows 10 . הציוד יהיה בעל 
נתוני איכות מירביים לזמן האספקה ולא פחות מהנדרש בנתונים הנ"ל 

וללא שינוי במחיר.

8.78.13.0070

63,720.00 31,860.00 קומפלט2.00 ערכת פיתוח -הכוללת את כל הדרייברים, מותקנת על שרת ומשולבת 
בשקיפות מלאה למערכת השליטה והבקרה המרכזית במנת"י

8.78.13.0080

47,790.00 1,593.00 30.00 יח' עדכון מסך קיים בתוכנת השליטה ובקרה המרכזית של מנת"י 8.78.13.0090

179,190.00 1,991.00 90.00 יח' מסך חדש בתוכנת השליטה ובקרה המרכזית של מנת"י 8.78.13.0100

35,046.00 17,523.00 2.00 יח' שרתי מערכת, כולל מערכת גיבוי חם, מותקן בארון תקשורת, כולל חיבור 
למערכת גיבוי מתח וממשק לשעון אסטרונומי - כולל כל המתגים 

הנדרשים לקבלת יתירות מלאה לתפעול מערכת בקרת המנהרות המרכזית.
מחשב שרת למערכת SCADA תוצרת IBM ,DELL או HP כולל חיבור 

למערכת מרכזית על בסיס HYPER V (מע' וירטואלית) בתצורת גיבוי חם.
ל התקנה עם מסך ",19 לרבות הרצה של שרתי המערכת.

8.78.13.0110

53,100.00 8,850.00 קומפלט6.00 מסד ראשי ,U44 להתקנה בחדר שרתים, בו מותקנים מחשבי ה-SCADA של
המנהרה, שרת היסטוריה, מערכות התקשורת, אבטחת מידע, כולל 

,PATCH PANEL הזנות חשמל כפולות  וכל הנדרש לפעולה מלאה של 
ציוד המחשוב במסד (מערכת שקעים כפולה- 6 שקעים לכל הזנה), לרבות 
התקנת המסד בחדר ייעודי המשמש למערכת הבקרה, כולל אספקת עכבר, 

מקלדת מסך LCD, 19 כל חומרי העזר, הפעלה והרצה.

8.78.13.0120
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m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,541.00 13,541.00 1.00 יח' הקמת תשתית לרשת תקשורת מרכזית כולל כל החומרים ואביזרי העזר, 

פריסתה במרכז הבקרה ושילובה עם הרשת, כולל התחשבות בצרכי 
אבטחת המידע, לא כולל ציוד וכבילה, כולל אינטגרציה של המערכת.

8.78.13.0130

4,782.00 797.00 6.00 יח' KVM למיתוג 3 מחשבים לפחות SWITCH WIEW מתוצרת CYBEX או 
ש"ע, כולל חיבורים כבלים וכו'.

8.78.13.0140

38,232.00 4,779.00 8.00 יח' Web לשרת  View פלאג 8.78.13.0210

199,125.00 199,125.00 1.00 יח' פיתוח תוכנה בקרת תנועה להתקנה על שרתים ראשיים, לטיפול בכל 
אביזרי בקרת התנועה כולל גלאים, מצלמות, התראות ממצלמות, שלטים 
אלקטרוניים  ושלטים פריזמתיים מכל הסוגים ומחסומים הכל לפי תכנון 

ראשוני במסמך תרחישי תנועה המתוכנן ע"י מהנדס תנועה מטעם 
הקבלן.כולל אינטגרציה למערכות בקרת מבנה וגילוי אש, רשיונות התקנה
על שרת ראשי, לרבות תיכנות מסכים ,אפליקציות ,ניהול דוחות, הפעלות 

הרצה ,אינטגרציה וכול הנדרש לקבלת נתוני תכניות הזמנים בזמן אמת 
במרכז הבקרה ,לניהול המערכת ולדרשות המפרט. כולל כל הרשיונות .

8.78.13.0240

35,400.00 35,400.00 1.00 יח' חיבור למערכת ניהול וידיאו קיימת של מנת"י עבור ניהול כלל מצלמות 
המנהרה לרבות רישיון, כבילה ואינטגרציה

8.78.13.0300

19,120.00 2,390.00 קומפלט8.00 מוניטורים "24 תוצרת SONY או שו"ע מאושר, כולל מתקן הצבה ע"ג 
מסדי מתכת יעודיים. ההכנה תהא למסד של 6 מוניטורים בכל אתר.

8.78.13.0320

15,930.00 7,965.00 קומפלט2.00 מסך LCD "52 של SONY או שו"ע מאושר. היחידה תכלול זרועות לתליה 
אל תקרה.

8.78.13.0330

17,524.00 8,762.00 2.00 מ"א עמדה לניהול מצלמות בחפ"קים 8.78.13.0340

מערך בקרים

215,055.00 23,895.00 9.00 יח' בקר משני  כדוגמת ET-200N או S7-1500 מתוצרת סימנס או ש"ע להתקנה
בחדרי חשמל במעברים, בגודל המתאים למפרט והיקף בפרוייקט לפי 

מפרט טכני מיוחד

8.78.13.0380

111,510.00 111,510.00 קומפלט1.00 בקר ראשי כדוגמת S7-400 תוצרת סימנס או שו"ע, עם גיבוי חם על פי 
מפרט טכני כולל ציוד תקשורת וכל הנדרש לשם חיבור הבקרים ל-,I/O לא

כולל כבילה

8.78.13.0390

87,500.00 175.00 500.00 יח' יציאות דיסקרטיות מכל סוג לבקר לפי מפרט טכני מיוחד 8.78.13.0400

40,000.00 80.00 500.00 יח' כניסות דיסקרטיות מכל סוג לבקר לפי מפרט טכני מיוחד 8.78.13.0410

8,370.00 279.00 קומפלט30.00 יציאות אנאלוגיות מכל סוג לבקר לפי מפרט טכני מיוחד 8.78.13.0420

8,370.00 279.00 קומפלט30.00 כניסות אנאלוגיות מכל סוג לבקר לפי מפרט טכני מיוחד 8.78.13.0430
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,046.00 17,523.00 קומפלט2.00 מבנה לוח בקר ראשי בחדר חשמל מרכזי בנוי מפח דקופירט 2 מ"מ ,צבוע 

בצבע RAL ,7032 בעל אטימות IP54 במידות רוחב 2.0 מ' עומק 0.6 גובה 
2.2 מ', כולל: סוכל, ספקי כוח, מתאמים, מחברים, שילוט, מהדקים וכל 
הציוד הנדרש לתפעול הבקר, מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך. מבנה 

הלוח כולל הפרדה מתכתית בין התאים כולל גישה ודלתות מלפנים, הלוח
כולל את כל האלמנטים הנמדדים בנפרד להלן, לרבות העמסתו, הובלתו, 
 OLM פריקתו, הכנסתו והעמדתו בחדר כולל חיזוקו לריצפה, כולל רכיב

הממיר סיגנלים אנאלוגים\דיגיטלים לאופטים (המחיר לא כולל בקר)

8.78.13.0440

119,475.00 119,475.00 קומפלט1.00 תכנה בבקר ראשי ובקרי המשנה למערכת בקרת התנועה וכל שאר 
מערכות המתקן.

8.78.13.0450

15,930.00 15,930.00 1.00 יח' רשת תיקשורת כפולה לבקר ראשי עם בקר גיבוי חם. לחיבור בין הבקרים 
הראשיים לנקודות ,I\O כולל כרטיסי תיקשורת וכל הציוד ואביזרי העזר 

הדרושים. לפי  מפרט טכני מיוחד.

8.78.13.0460

1,791,921.001,791,921.001,791,921.001,791,921.00 מערכת בקרת תנועה ובקרת מבנהמערכת בקרת תנועה ובקרת מבנהמערכת בקרת תנועה ובקרת מבנהמערכת בקרת תנועה ובקרת מבנה 78.1378.1378.1378.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקשורת חירום 78.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד.

4,181,625.00 4,181,625.00 קומפלט1.00 מערכת רדיו חירום הכוללת כבל leaky cable מגברים, מרכז מערכת, 
תקשורת, חשמל, אנטנות וכל הנדרש להפעלה מלאה של המערכת בכל 

החדרים הטכניים ותוואי המנהרה

8.78.14.0020

4,181,625.004,181,625.004,181,625.004,181,625.00 תקשורת חירוםתקשורת חירוםתקשורת חירוםתקשורת חירום 78.1478.1478.1478.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בקרת מבנה ובקרת תנועה- אספקת חומרים לצורך תחזוקה 78.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
86,022.00 86,022.00 1.00 יח'  hours 240,000 < Backbone switches dual power supply .MTBF

EXTREME VSP7200 כדוגמת סדרה
8.78.15.0010

86,022.0086,022.0086,022.0086,022.00 בקרת מבנה ובקרת תנועה- אספקת חומרים לצורך תבקרת מבנה ובקרת תנועה- אספקת חומרים לצורך תבקרת מבנה ובקרת תנועה- אספקת חומרים לצורך תבקרת מבנה ובקרת תנועה- אספקת חומרים לצורך ת 78.1578.1578.1578.15 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ממשקים 78.19 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,250.00 44,250.00 קומפלט1.00 ממשק בין מערכות ניהול בקרת המבנה, לרבות לוחות חכמים, גילוי 

וכיבוי אש, תאורה, גנרטור, טמ"ס, פריצה וכריזה וכל הקיים במבנה 
הפרדה המפלסית לבין מערכת בקרת המבנה הראשית של המזמין (מנת"י) 

וחיבור עמדת הפעלה עצמאית במב"ר.

8.78.19.0010

44,250.0044,250.0044,250.0044,250.00 ממשקיםממשקיםממשקיםממשקים 78.1978.1978.1978.19 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

7,860,071.007,860,071.007,860,071.007,860,071.00 מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועה 78787878 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תשתיות חשמל לבקרת תנועה, מע' בקרת אנרגיה 79 פרק:

תשתיות חשמל לבקרת תנועה 79.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019286

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,876.00 1,726.00 26.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 

טון לפי ת''י 489 עם סמל רשות מנת"י וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג 
המערכת.  התא בקוטר 80 ס''מ ובעומק 1.75 מ', עם שלבי טיפוס, כולל 

חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

8.79.8.0150

5,580.00 558.00 10.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 
טון לפי ת''י 489 עם סמל רשות מנת"י וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג 

המערכת. התא בקוטר 80 ס''מ ובעומק עד 0.5 מ', עם שלבי טיפוס, כולל 
חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

8.79.8.0151

80,640.00 14.00 5,760.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 110 מ"מ דגם "מגנום", או 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 

בקוטר 8 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.

8.79.8.0480

2,800.00 7.00 400.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 50 מ"מ דגם "מגנום" או 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 

בקוטר 8 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.

8.79.8.0500

6,160.00 11.00 560.00 מ"א צינור מופוליאטילן (H.D.P.E ) בקוטר 50 מ"מ, יק"ע 13.5 לפי תקן בזק 
לתקשורת, הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון 

(אדום ,ירוק,צהוב,כתום), כולל חוט נילון שזור 8 מ"מ עבור סיבים 
אופטיים או תקשורת מסחרית או בקרת תנועה.

8.79.8.0517

71,820.00 21.00 3,420.00 מ"א צינור מפוליאטילן (H.D.P.E) בקוטר 75 מ"מ, יק"ע 13.5 לפי תקן בזק 
לתקשורת, עם שכבת סיליקור פנימית, הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש 

לפי סוג המערכת שבתכנון (אדום, ירוק, צהוב, כתום), כולל חוט נילון 
שזור 8 מ"מ, עבור סיבים אופטיים או תקשורת מסחרית או בקרת תנועה.

8.79.8.0560

31,856.00 1,991.00 קומפלט16.00 זוג זרועות מתכווננות באורך עד 2.0 מטר בצורת ח' מקושרות ביניהן 
לתליית מצלמות וקופסאות שקעים ו/או חיבורים מתקרת המנהרה ו/או 

מגשרי תאורה מפרופילים מגולוונים וטבולים באבץ חם

8.79.8.0789

2,868.00 1,434.00 קומפלט2.00 יסוד בטון מזויין ב-30 לארונות חשמל ותקשורת לעיל בגובה עד 30 ס"מ 
מפני הקרקע, כולל חפירה ו/או חציבה, ברזלי זיון מרותכים כהארקת 

יסוד, מסגרת לביסוס הארונות, צנרת ביסוד, מילוי והידוק מבוקר סביב 
היסוד וסילוק עודפי החפירה.

8.79.8.0792

13,000.00 13.00 1,000.00 מ"א כבל פיקוד מסוג XLPE בחתך 12X1.5 ממ"ר מונח על תעלה או מושחל 
בצינור

8.79.8.0794

18,000.00 18.00 1,000.00 מ"א כבל פיקוד מסוג XLPE בחתך 16X1.5 ממ"ר מונח על תעלה או מושחל 
בצינור

8.79.8.0795

6,200.00 31.00 200.00 מ"א לולאה - רגילה/מלבנית או לרכב דל מתכת מחוזקת עם "זנב" כולל ניסור 
חריץ משטח האספלט בעומק  10 ס"מ

8.79.8.2090

2,628.00 219.00 12.00 יח' מחבר אפוקסי אטום לחיבור לולאות גלאי בשוחות מעבר. 8.79.8.2100

11,000.00 22.00 500.00 מ"א כבל N2XYX2.5+1X4 +12*1.5 מושחל בצנרת בין המנגנון לבין רמזור או 
תמרור.מוליכי פאזות בחתך 1.5 ממ"ר, מוליך אפס בחתך 2.5

8.79.8.2940

6,000.00 15.00 400.00 מ"א כבל הזנה לגלאים מסוג COAX מסוכך עם מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר 
מושחל בצנרת בין מנגנון בקרה לרמזורים לבין מוליכי הלולאה שבתוואי 

המעבר

8.79.8.2970
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,800.00 17.00 2,400.00 מ"א כבל חסין אש מטיפוס NHXHX-E90(FE-180) בחתך 5X2.5 ממ''ר מונח על 

תעלות/סולמות או מושתל בצנרת
8.79.8.7120

1,800.00 18.00 100.00 מ"א כבל חסין אש מטיפוס NHXHX-E90(FE-180) בחתך 5X4 ממ''ר מונח על 
תעלות/סולמות או מושתל בצנרת

8.79.8.7130

22,000.00 20.00 1,100.00 מ"א כבל חסין אש מטיפוס NHXHX-E90(FE-180) בחתך 5X6 ממ''ר מונח על 
תעלות/סולמות או מושתל בצנרת

8.79.8.7140

10,600.00 53.00 200.00 מ"א כבל חסין אש מטיפוס NHXHX-E90(FE-180) בחתך 5X16 ממ''ר מונח על 
תעלות/סולמות או מושתל בצנרת

8.79.8.7160

1,578.00 263.00 6.00 יח' מופת חיבורים תוצרת RAYCHEM או שווה איכות, עמידה למים 
והמתאימה לכבלי כח ,בכל חתך הנדרש, כולל שרוולים מתכווצים וכל 
הנדרש בהתאם לחתך הכבלים ומספר המוליכים, להתקנה רק באישור 

המתכנן.

8.79.8.7161

380,206.00380,206.00380,206.00380,206.00 תשתיות חשמל לבקרת תנועהתשתיות חשמל לבקרת תנועהתשתיות חשמל לבקרת תנועהתשתיות חשמל לבקרת תנועה 79.879.879.879.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ממשקים 79.19 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
141,600.00 35,400.00 קומפלט4.00 ממשק בין מערכת הבקרה של לוח חשמל חכם לבין מע' הבקרה המרכזית 

של המנהרה (עבור כל אחד ואחד בניפרד מבין לוחות החשמל החכמים 
הראשיים במ"נ ולוחות החשמל החכמים לחלוקת גנרטור במרכזי האנרגיה 

בפורטלים של המנהרה)

8.79.19.0010

141,600.00141,600.00141,600.00141,600.00 ממשקיםממשקיםממשקיםממשקים 79.1979.1979.1979.19 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות בקרת לוחות חשמל 79.88 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוח חשמל חכם לניהול אנרגיה של המתקן בעזרת מערכות תקשורת 

מתקדמות לניטור ושליטה תוך אינטגרציה מושלמת בעזרת  בקר ייעודי 
כדוגמת AS-B תוצרת שניידר אלקטריק או שוו"ע מאושר על ידי היועץ.

כל הסעיפים בפרק זה כוללים אספקה, הובלה, התקנה וחיווט הלוח על 
כל רכיביו כולל נקודת תקשורת IP פנימית בלוח לחבור תקשורת חיצונית.

התקנה וחיבור הכבלים היוצאים והנכנסים כולל הזנת הלוחות (נחושת)

סוג הציוד המוגדר בלוח חכם מתייחס לבקר חכם ייעודי המותקן על ידי 
 IP יצרן הלוחות , הבקר יכלול כחלק אינטגראלי 7 מכלולי תקשורת

 RS-485 כולל תקשורות BACnet,-ו sLonTalk ,Modbu מובנים בפרוטוקול
כחלק אינטגרלי של הבקר וזאת על מנת לחסוך מתאמים ונקודות כישלון 
הבקר יכלול זיכרון של 4G ,כולל  I/O 36 וצג דיגיטלי מוב נה עם יכולת 
 Cyber  מובנה ורחב מאד , הבקר יכלול הגנת WEB SERVER גלישה של

DIARMF  בתצורת

פרק זה מתייחס למערכת בקרת ציוד בלוחות חשמל. הפיכת ציוד לוחות 
רגיל לציוד חכם ומבוקר מסוג SMART PANEL . הסעיפים בפרק זה הם 
השלמות לסעיפי המפסקים והציוד המפורטים במבנה 01 פרק 08 בפרקי 

לוחות החשמל הראשיים, וסעיפים נוספים להשלמת המערכת.

25,504.00 797.00 32.00 יח' מתאם תקשורת BSCM המראה מצב מגעים (פתוח/סגור/תקלה) של 
(24VDC) המפסקים היצוקים

8.79.88.0070
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20,310.00 2,031.00 10.00 יח' תוספת כרטיס תקשורת EcoModbus למפסק אויר נשלף 1250A עבור 

ניטור מלא של יחידת ההגנה, מתוצרת Schneider-electric או שוו"ע 
מאושר.

8.79.88.0080

8,124.00 1,354.00 6.00 יח' יחידת תקשורת (Modbus) IFE ליחידות הגנה מיקרולוג'יק מכל דגם 
שיידרש (מפסקי אויר) והגדרת כתובות עבור המפסק כולל תושבת עבור 

היחידה לשרשור בין היחידות.

8.79.88.0220

20,722.00 797.00 26.00 יח' יחידת תקשורת (Modbus) IFM ליחידות הגנה מיקרולוג'יק E עבור 
המפסקים היצוקים הנ"ל  והגדרת כתובות עבור המפסק כולל תושבת 

עבור היחידה לשרשור בין היחידות.

8.79.88.0230

880.00 88.00 10.00 יח' נגד סוף קו לכלל אביזרי התקשורת של הלוח החכם הנ"ל (סט של 10 יח') 8.79.88.0240

21,536.00 5,384.00 4.00 יח' בקר AS-B36 ייעודי SmartStruxure או שווה ערך מאושר הכולל 36 
נקודות לקבלת חיוויים מקומים כולל 7 תקשורות מובנות כפי שמפורטים 

לעיל בפרק נשוא זה

8.79.88.0250

8,280.00 207.00 40.00 יח' אספקה ובנייה של תמונות סינופטיות גרפיות דינמיות המציגות את כלל 
המפסקים בלוחות החכמים, כולל מסכים תלת מימד ודינמיים  על פי כמות

המפסקים בלוח הכוללים ניטור, מדידה והיסטוריית נתונים ממערכת 
הבקרה. המערכת תאפשר קפיצת חלונות התראה, כולל אופצייה שליחת 
SMS בפרוטוקול Modbus ליעדים על פי דרישת הלקוח. (מודם סל ולרי, 

כולל SIM יסופק ע"י המזמין)

8.79.88.0260

10,356.00 2,589.00 קומפלט4.00 אספקה והטמעת פרוטוקול תקשורת ובניית בסיסי הנתונים של כל מערך 
התקשורת בלוח החשמל להצגת נתוני המפסקים על גבי מסכים עם תכנית 

קווית מושלמת בקבצי אוטוקד הנדרשת להטמעת המערכת כולל בניית 
בסיסי נתונים פרמטרים

8.79.88.0270

17,396.00 4,349.00 קומפלט4.00 חיווט מושלם, רכיבי הבקרה והתקשורת בלוח החשמל החכם כולל מפסקי 
אויר ,מפסקים יצוקים, יחידות Micrologic חכמות או שו"ע מאושר.

8.79.88.0280

14,496.00 3,624.00 קומפלט4.00 בדיקת הלוח ומרכיביו בעזרת תוכנת Ecoreach או שוו"ע מאושר כולל 
הדמייה ממוחשבת של אופיין עבודת הלוח כולל דו"ח טכני מושלם עבור 

כל רכיב ומפסק בלוח החשמל החכם.

8.79.88.0290

15,876.00 2,646.00 6.00 יח'  5.7. 3 QVGA" רב מודד ל 8 מפסקים חכמים הכולל צג צבעוני בגודל
חיבור Ethernet ישיר, כולל תוכנת סנכרון וקריאת נתונים אוטומטית של 
כל המפסקים וכן כבל תקשורת מקורי, המוזן מספק כוח ,24VDC כדוגמת 

FDM128 תוצרת Schneider Electric או שוו"ע מאושר.

8.79.88.0300

4,780.00 1,195.00 4.00 יח' ספק כוח מיוצב 10A כולל סינון הרמוניות לרבות מא"ז פיקוד וחיווט 
תוצרת שניידר אלקטריק או שווה ערך מאושר

8.79.88.0310

12,012.00 3,003.00 4.00 יח' מתג תקשורת TCSESU083FN0 תוצרת שניידר אלקטריק או שו"ע מאושר. 8.79.88.0320
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בקר DDC יכלול WEB SERVER כחלק אינטגראלי כולל מכלול תקשורות

מובנות בפרוטוקול תקשורת LonTalk ,Modbus ו-SNMP ,BACnet ,כל 7 
הפרוטוקולים יכללו באופן מובנה גם תקשורות( RJ45) P * I2 וגם 
תקשורות RS-485 כחלק אינטגרלי של הבקר וזאת על מנת לחסוך 

במתאמים ונקודות כישלון של המערכת, הבקר יכלול לוחות זמנים 
באופיין k Outloo ללא הגבלה וזיכרון של 4G , הבקר יכלול כרטיסי 
הרחבה עם יכולת גלישה של מלאה של WEB SERVER לכל כרטיס 

הרחבה ע"פ המפורט במפרט הטכני תנאי הכרחי הגשת מכתב מלוה של 
 Defense הכולל מערך אבטחת מידע מוצפן של DDC יצרן הבקרים לבקר

 - .(DIARMF) Information Assurance Risk Management Framework

17,524.00 4,381.00 4.00 יח'  Schneider תוצרת Smartstruxure כמפורט במפרט הטכני דגם  DDC בקר
Electric או שווה ערך מאושר הכולל 7 פרוטוקולי תקשורת מובנים כחלק 
Modbus RTU ,Modbus IP, 3 t/IPSNMP Ver : אינטגרלי מהבקר כמתואר

 Web הבקר הנו BAcnet\MSTP, BAcne, , LON FT-10 ,Lonwork IP,
Srever הכולל לפחות זיכרון 4 ג'יגה כולל תוכנת  HMI מובנ ית על הבקר 

זהה לתוכנת עמדת צפייה , הבקר יכלול גיבוי חם פנימי ויהיה בעל 
כתובת IPV6 , הבקר יכלול אפליקצית שליחת מיילים לכל התראה 

שתוגדר בבקר ובעמדת צפייה ובעל יכולת החלפה חמה HOTSWAP ללא 
ניתוק מתח הזנה, הבקר ידע להמיר קבצי גרפים ונתונים לקבצי אקסל 

באופן עצמאי ללא צורך בעמדת צפייה, כולל  אפשרות  לגליש

8.79.88.0340

בעזרת אפליקציית היצרן, הבקר יוכל לאחסן בתוכו היסטוריית נתונים של
2GB

8,600.00 1,075.00 8.00 יח' כרטיס הרחבה 12 יציאות דיגיטליות ממסר, כולל עוקף ידני\אוטומטי 8.79.88.0350

9,084.00 757.00 12.00 יח' כרטיס הרחבה 16 כניסות דיגיטליות, כולל לדים לציון מצב כניסה 8.79.88.0360

3,824.00 956.00 4.00 יח' כרטיס הרחבה  משולב 8  כניסות אנלוגיות + 4 יציאות  דיגיטליות ממסר,
כולל עוקף ידני/ אוטומטי

8.79.88.0370

20,710.00 2,071.00 10.00 יח' צג ייעודי בתקשורת ULP עבור יח' הגנה Micrologic להצגת ניטור 
ומדידות המפסק, כולל כיסוי אחורי כדוגמת FDM121 תוצרת שניידר 

אלקטריק או שו"ע מאושר.

8.79.88.0400

שני הסעיפים הבאים מתייחסים ללוחות החכמים ולציוד המיתוג החכם 
הקיים הן במרכז האנרגיה המזרחי והן במרכז האנרגיה המערבי של החניון

******************************************

39,825.00 39,825.00 קומפלט1.00 8.0 PME) Power Monitoring Expert) :אספקת והטמעת המערכת הכוללת
(או שוו"ע מאושר) רישיון לשרת ראשי לכמות של רישיונות 250 מכשירי 
מדידה\מפסקים חכמים לצורך התייעלות אנרגטית ותחזוקת ההתייעלות 
המערכת כוללת צפייה ויצירת דוחות חדשים רישיון ל-clientWeB יצירת 

מסכים בתוכנה לכל רב מודד המראה זרמים,מתחים, הספקים, אנרגיה, 
מקדם הספק,איכות חשמל, אנליזות, תעו"ז, ועוד', בנוסף ניתנת האפשרות 
לתכנון ויצירת מסכים ואפליקציות מבוקשות לניהול מערך האנרגיה כגון: 

דיאגרמה חד קווית, מסכי PQ שונים לאיכות החשמל, גרפים וכו'. פאנל 
וכל המצויין במפרט הטכני המלווה מכרז נשוא זה

8.79.88.0430

3,585.00 239.00 קומפלט15.00 אספקת והתקנת תוכנה אפליקטיבית לבקרים. כולל את מחיר הזנת 
הנתונים בבקרים, כולל כניסות ויציאות, כולל כל העבודה הדרושה 

לכתיבת התוכנה המקשרת מכלול הבקרים השונים חשמל ומיזוג אויר 
ושאר המערכות המחוברות לבקרים

8.79.88.0440

283,424.00283,424.00283,424.00283,424.00 מערכות בקרת לוחות חשמלמערכות בקרת לוחות חשמלמערכות בקרת לוחות חשמלמערכות בקרת לוחות חשמל 79.8879.8879.8879.88 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ארון בזק 79.90 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,186.00 1,593.00 קומפלט2.00 הקצב לארון בזק (תהר בזק) 8.79.90.0010

3,186.003,186.003,186.003,186.00 ארון בזקארון בזקארון בזקארון בזק 79.9079.9079.9079.90 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

808,416.00808,416.00808,416.00808,416.00 תשתיות חשמל לבקרת תנועה, מע' בקרת אנרגיהתשתיות חשמל לבקרת תנועה, מע' בקרת אנרגיהתשתיות חשמל לבקרת תנועה, מע' בקרת אנרגיהתשתיות חשמל לבקרת תנועה, מע' בקרת אנרגיה 79797979 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות ביטחון 81 פרק:

מערכת טמ"ס 81.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד. מערכות הביטחון והאביזרים שיותקנו בפרויקט 
יהיו מתוצרת חברות ידועות ומוכרות בתחום הביטחון. בעלי תו תקן או 

אישור מכון התקנים. המחיר הנקוב יכלול רכישה, הספקה, התקנה 
והפעלה על פי התוכניות ודרישות המפרט כולל חיווט / ציוד עזר 

והתקנים הדרושים להפעלה. ההצעה תכלול תיעוד מלא, הדרכה ואחריות 
ל-24 חודשים לכל מערכ ת.

 NVR טמ"ס - מערכת ניהול וידאו והקלטה דיגיטלית - CCTV
,MULTICASTING הכוללת תוכנת הפעלה, הקלטה ורישיונות. שרת 

הקלטה בתצורת raid 5 בנפח הנדרש לפי המפרט ("19) ביצועים בהתאם 
 DEVTEL, ON SSI ,JENETEC לדרישות המפרט. יצרן חברת

,.MILLSTON לתמיכה ב - 300 ערוצים / מצלמות לפחות. תמיכה 
במצלמות FHD ו-MPIXEL על תשתי ת תקשורת יעודית .TCPIP המצלמות

.(PoE) יחוברו למתח 220 וולט (תקע) וחלקן ברשת תקשורת יעודית

92,040.00 92,040.00 קומפלט1.00 שרת מערכת והקלטה "19 כולל תוכנה, מערכת הפעלה ורישיונות מסוג 
DELL R740/760 עם מערכת הפעלה SERVER מותקנת על 2 דיסקים 

RAID 5 או שו"ע כולל ציוד היקפי, לרבות דיסק קשיח של 30 טרה לכל 
שרת.

8.81.1.0020

70,800.00 708.00 קומפלט100.00 הספקת רשיון יצרן רשיון הפעלה למצלמות המערכת. 8.81.1.0030

7,965.00 7,965.00 קומפלט1.00 עמדת עבודה - קליינט  הכוללת חומרה ותוכנה, 2 מוניטורים "22 סוני 
פנסוניק ומחשב מסוג DELL 7010 או שו"ע מאושר, מעבד I7 + כרטיס מסך
כפול כולל אביזרים ורישיונות DVD איכותי. תוכנה לצפיה במצלמות בכל

מסך באיכות שאינה נופלת מ-F/S  HD 25 בשני מסכים שונים, כולל 
מערכת הפעלה ורישיונות . (תכונות נדרשות למחשב ראה מ פרט). 

.FHD המסכים תומכים ברזולוציה

8.81.1.0050

8,496.00 1,062.00 8.00 יח' ספקי כח 12/24 וולט מקוטבים איכותיים מתוצרת גמאטרוניקס או אדוויס 
או שו"ע מאושר, להזנת מתח למצלמות ,PTZ להתקנה במסד וריכוז ציוד 

.PTZ איזורי 6-12 יציאות לכל ספק כח. לחילופין ספק כח לכל מצלמה

8.81.1.0100

4,000.00 4.00 1,000.00 מ"א כבל לבן שזור מסוג 6005 תוצרת טלדור או שו"ע מאושר, לאספקת מתח 
PTZ למצלמות

8.81.1.0110

183,301.00183,301.00183,301.00183,301.00 מערכת טמ"סמערכת טמ"סמערכת טמ"סמערכת טמ"ס 81.181.181.181.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצלמות אבטחה 81.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד. מצלמות ביטחון - מצלמות FHD - כל המצלמות 
תהינה מצלמות IP(FullHD ) מתוצרת חברות ידועות בעלות מוניטין 

 BOSCH,סמסונג  AXIS ,SONY,(HD)PANASONIC , :מהיצרנים הבאים
FLIR,
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m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,480.00 10,620.00 קומפלט4.00 מצלמה PTZ יום לילה תואמת  X 30 יכולת WDR כולל זרוע מתכת 

מותאמת ליעוד או אביזרי נשיאה מתוצרת בוש, ,SONY, AXIS פנסוניק או
סמסונג (מצלמת סריקה) (קבוצה C) או לחילופין מצלמות H.D תואמות 

ביצועים מחברות מוכרות בעלות מוניטין. המצלמות לעמידה בתנאי 
עבודה קשים (IP 65) - להתקנה באיזורי בידוק.

8.81.2.0010

37,170.00 3,717.00 קומפלט10.00 מצלמת גוף קבועה מוגנת (OUTDOOR)  יום לילה WDR אנטי ונדאלית 
התקנה באמצעות זרוע או אביזרים אחרים צמצם אוטומטי תואמת עדשה 

55 מ"מ - 15 מ"מ.  בהתאם ליעוד, כולל מיגון (HOUSEING ) והתקן 
.(B קבוצה) להתקנה מתוצרת כנ"ל. המצלמות מיועדות לצפיה בחשיכה

8.81.2.0020

116,840.00 2,921.00 קומפלט40.00 מצלמת כיפה או גוף לכיסוי אזורים ציבורים, מעברים או אזורים רגישים 
עדשה 2-12 מ"מ לפחות מתוצרת בוש, סוני, סמסונג, פנסוניק, כולל אביזרי

 HD) אנטי ואנדלית  2 מגה פיקסל (A קבוצה) (תקרה או קיר) התקנה
.FLIR ,DAWHA)

8.81.2.0030

196,490.00196,490.00196,490.00196,490.00 מצלמות אבטחהמצלמות אבטחהמצלמות אבטחהמצלמות אבטחה 81.281.281.281.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקשורת 81.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד. רשת תקשורת יעודית לטמ"ס - פריסת רשת 
תקשורת יעודית לטמ"ס הכוללת מתג ראשי, מתגים בחדרי תקשורת, 

מסדים, כבילה תשתיות ואביזרים לנ"ל כולל הנחת התשתית (פסיבית) 
ובדיקה טכנית (תשתית למערכות ביטחון). הנ"ל במסגרת ציוד תקשורת.

6,372.00 1,593.00 4.00 יח' KVM לשליטה על מחשב רחוק. 8.81.4.0030

6,372.006,372.006,372.006,372.00 תקשורתתקשורתתקשורתתקשורת 81.481.481.481.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת שו"ב 81.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד. מערכת בקרה ושליטה (שו"ב) - רכישה והתקנה 
של חומרה ותוכנה למערכת שליטה ובקרה וניהול התרעות. המערכת 

תתמוך ב-100 דלתות לפחות ותכלול שרת מתאים ובקרי כניסה, רישיונות, 
קורא לימוד (X 2) ומודול הפעלה. המערכת תכלול ממשק (ותוכנה) 

לבקרת כניסה וממשק למערכת לגילוי פריצה. יכולת קבלת התרעות בזמן 
אמיתי ושליפת דוחות בהתאם לצורך. הציוד יהיה מתוצרת חברות מוכרות

כגון: לנל, ,PCSC סימנס, ריסקו או מערכת פתוחה שו"ע. מסד הנתונים 
יהיה בעברית. המחיר המוצע יכלול רכישה, הפעלה והדרכה. מערכת 

קומפלט.

6,638.00 6,638.00 קומפלט1.00 עמדת עבודה -הכוללת מחשב I7 ומוניטור "22 סוני פנסוניק ומחשב מסוג  
DELL 7010 מעבד ,I7 כולל רישיון ותוכנת קלינט.

8.81.5.0020

798.00 266.00 3.00 יח' לחצן פתיחת דלת התקנת פנל נירוסטה שקוע או על טיח (לדלתות בנעילת
אלקטרומגנט), כולל חיווט וחיבור.

8.81.5.0060

5,310.00 1,062.00 קומפלט5.00 אלקטרומגנט רכישה והתקנה של אלקטרומגנט 600 ק"ג דחיפה + אביזרים 
(לדלת מבוקרת (לחצני פתיחה / ניפוץ) ודלת מוטרדת) לרבות זמזם דלת 

מוטרדת. למתקנים רגישים.

8.81.5.0120

1,329.00 443.00 קומפלט3.00 .KABA אבלוי או וואן דופרין או FF מנעול חשמלי מסוג 8.81.5.0140
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תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 9.00 2,000.00 מ"א חיווט וכבילה למערכת בקרת כניסה (כבל CAT 5-6 או כבל יעודי) ל-עד 

30 דלתות נק' רשת לכל אביזר.
8.81.5.0150

32,075.0032,075.0032,075.0032,075.00 מערכת שו"במערכת שו"במערכת שו"במערכת שו"ב 81.581.581.581.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גילוי פריצה 81.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד. מערכת גילוי פריצה מתוצרת חברה מוכרת 
שעומדת בכל התנאים והתקנים הנדרשים לגילוי פריצה או להתראה 

בתקני חברות הביטוח. 512 אזורי פריצה (לפחות 8 קבוצות) עם חייגן 
מתאים לדיווח וחיבור למודול אלחוטי ומודול SMS ברמת ביטחון הגבוהה
ביותר (HIGH SEC) מתוצרת ריסקו או שו"ע לרבות ממשק למערכת שו"ב.

6,638.00 6,638.00 קומפלט1.00 מערכת גילוי פריצה מסוג רוקונט 512 איזורים כוללת  סוללה ,20W צופר 
חיצוני עוצמה גבוהה, חייגן SMS ו-KB (SIM באחריות המזמין). חיבור 

מערכת UPS מרכזי.

8.81.6.0010

814.00 407.00 2.00 יח' KB / פנל הפעלה למערכת גילוי פריצה (מקשי מגע) 8.81.6.0030

2,922.00 487.00 6.00 יח' כרטיסי הרחבה 16 אזורים למערכת גילוי פריצה. 8.81.6.0040

9,945.00 221.00 45.00 יח' גלאי סף מגנט HD לדלתות מתכת עם צנור שרשורי, כולל התקנה או מגנט
שקוע לדלתות מתכת / אלומיניום מתוצרת סנטרול או ש"ע.

8.81.6.0080

1,770.00 885.00 קומפלט2.00 ספק כח למערכת גילוי פריצה (רוקונט) עם מצבר (בתוך תיבה מוגנת + 
טמפר).

8.81.6.0090

1,593.00 531.00 קומפלט3.00 כרטיס ממסרים. 8.81.6.0120

1,860.00 372.00 5.00 יח' לחצן מצוקה משולב (נייח ונייד) אנטי ונדלי, תלוי, כולל מערכת גילוי 
ולחצן. אופציה לא לחישוב.

8.81.6.0130

442.00 221.00 2.00 יח' צופר  למערכת אזעקה (OUT DOOR) עוצמה גבוהה db, 130 כולל פנס 
הבהוב לעמידה בתנאי חוץ למצבר גיבוי.  מיקום בתיאום עם האדריכל.

8.81.6.0140

442.00 221.00 2.00 יח' צופר להתקנה פנימית במערכת למערכת גילוי פריצה (מעל התקרה) 
עוצמה גבוהה בתיבת פח מוגנת + פנס מהבהב.

8.81.6.0150

26,426.0026,426.0026,426.0026,426.00 גילוי פריצהגילוי פריצהגילוי פריצהגילוי פריצה 81.681.681.681.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כללי 81.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: תאור מלא של הפריטים ואופן התקנתם, תפעולם ותחזוקתם 

מתוארים במפרט המיוחד. תקופת אחריות לתחזוקת המערכות (שנת בדק - 
24 חודשים) ללא תשלום. כלול בהצעה.

8,850.00 8,850.00 קומפלט1.00 מחסום דוקרנים חד כיווני. 8.81.7.0030
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m

תת כתב: מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,480.00 42,480.00 קומפלט1.00 מערכת כריזה IP (לביטחון ובקרה) 50 ערוצים כולל עמדת הפעלה ו-50 

רמקולים וחיווט. אופציה.
8.81.7.0040

51,330.0051,330.0051,330.0051,330.00 כלליכלליכלליכללי 81.781.781.781.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

495,994.00495,994.00495,994.00495,994.00 מערכות ביטחוןמערכות ביטחוןמערכות ביטחוןמערכות ביטחון 81818181 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

46,868,301.5046,868,301.5046,868,301.5046,868,301.50 מערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטליםמערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטליםמערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטליםמערכות מבנה -02 הפרדה מפלסית + פורטלים 8888 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

מתקני תברואה 7 פרק:

מים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,750.00 71.00 250.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים מפוליאטילת מצולב או פוליבוטילן 

קוטר 25 מ"מ, תוצרת "פולירול" דגם FASER או ש"ע מותקנים סמויים 
בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר המתאים לקוטר הצינור, לרבות 

ספחי חיבור.

9.7.1.0001

6,200.00 62.00 100.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים מפוליאטילת מצולב או פוליבוטילן 
קוטר 20 מ"מ, תוצרת "פולירול" דגם FASER או ש"ע מותקנים סמויים 

בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר המתאים לקוטר הצינור, לרבות 
ספחי חיבור.

9.7.1.0002

1,600.00 80.00 20.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים תת-קרקעיות  פוליבוטילן קוטר 32 
מ"מ, מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר המתאים 

לקוטר הצינור, לרבות ספחי חיבור.

9.7.1.0003

970.00 97.00 10.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 40 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבותספחי חיבור.

9.7.1.0004

575.00 115.00 5.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 50 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבותספחי חיבור.

9.7.1.0005

665.00 133.00 5.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 63 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבותספחי חיבור.

9.7.1.0006

22,500.00 150.00 150.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 75 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבותספחי חיבור.

9.7.1.0007

93,000.00 310.00 300.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 
סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 
פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", עם ציפוי 

מלט פנים, בקוטר ",2 לרבות ספחים.

9.7.1.0008

17,700.00 354.00 50.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 
סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 
פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", עם ציפוי 

מלט פנים, בקוטר ",4 לרבות ספחים.

9.7.1.0009

17,700.00 177.00 100.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 
סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 

פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", ללא ציפוי 
פנים, בקוטר ",2 לרבות ספחים.

9.7.1.0010

87,600.00 292.00 300.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 
סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 

פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", ללא ציפוי 
פנים, בקוטר ",3 לרבות ספחים.

9.7.1.0011

33,600.00 336.00 100.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 
סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 

פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", ללא ציפוי 
פנים, בקוטר ",4 לרבות ספחים.

9.7.1.0012
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m

תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,540.00 3,540.00 קומפלט1.00 חיבור הסנקה עם ראש כפול "X3"2 על זקף ",4 לרבות שני מצמדי שטורץ, 

מכסים ושרשרת.
9.7.1.0013

3,540.00 3,540.00 קומפלט1.00 הידרנט כיבוי-אש עם ראש כפול "X3"2 על זקף "4. 9.7.1.0014

2,660.00 133.00 20.00 יח' ברזים כדוריים בקוטר 32-25 מ"מ מפולירול. 9.7.1.0015

1,590.00 159.00 10.00 יח' ברזים כדוריים בקוטר 50-40 מ"מ מפולירול. 9.7.1.0016

1,020.00 204.00 5.00 יח' ברזים כדוריים בקוטר 90-63  מ"מ מפולירול. 9.7.1.0017

2,390.00 239.00 10.00 יח' ברזים בקוטר "-3"4. 9.7.1.0018

13,275.00 2,655.00 קומפלט5.00 עמדת כיבוי אש כולל כל האביזרים הנדרשים, ארון לפי פרט יועץ 
בטיחות.

9.7.1.0019

2,480.00 62.00 40.00 יח' ברז "ניל" "1/2. 9.7.1.0020

532.00 266.00 2.00 יח' שסתומי אל חוזר קטרים "-1"2. 9.7.1.0021

89.00 89.00 1.00 יח' ברז דלי "1/2 או "3/4. 9.7.1.0022

11,510.00 1,151.00 10.00 מ"א אספקה והרכבה של רשתות לתעלות ניקוז יצוקות בבטון , מנירוסטה, 
רוחב 30 ס"מ, באורך 50 ס"מ לפי מפרט.

9.7.1.0023

1,420.00 71.00 20.00 מ"א צינור פי.וי.סי. לניקוז מזגנים בקוטר 32 מ"מ לפי מפרט. 9.7.1.0024

531.00 177.00 3.00 יח' כובע צינור אויר בקוטר "4 מפוליאתילן. 9.7.1.0025

106,200.00 53,100.00 קומפלט2.00 מתקן שאיבת ביוב חרושתי עם 2 משאבות טבולות במיכל פלסטי מיוחד, 
לוח חשמל ומערכת הפעלה עם פיקוד פניאומטי ספיקה 2 מ"ק / שעה 

בעומד 20 מטר לרבות כל האביזרים והתקנה.

9.7.1.0026

8,850.00 4,425.00 2.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון ת"י 658 בקוטר פנימי 100 
ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D-400 (40 טון) שלבי דריכה וכל 
האביזרים לרבות אטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או שווה ערך 

בעומק עד 2.5 מטר.

9.7.1.0027

6,195.00 885.00 קומפלט7.00 מתקן ביוב קומפקטי המורכב מאחורי האסלה במפלס הרצפה ומיועד 
לשאבת ביוב מאסלה אחת, כיורים ומטבחונים כולל משאבה טוחנת ארגז 

פלסטיק חרושתי אביזרי פיקוד.

9.7.1.0028

1,328.00 1,328.00 קומפלט1.00 חיבור קו ביוב בקוטר 160 מ"מ לתא ביוב קיים. 9.7.1.0029
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m

תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,310.00 5,310.00 קומפלט1.00 חיבור מים חדש מצינור פלדה "4 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "10 לפחות,

לרבות עבודות חפירה, ניקוז מקו הקיים , חיבור לקו הקיים באמצעות 
ריתוך, מעבר קוטר / מופה לריתוך, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים 

לחיבור מושלם והחזרת המצב לקדמותו.

9.7.1.0030

472,320.00472,320.00472,320.00472,320.00 מיםמיםמיםמים 7.17.17.17.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ביוב וניקוז 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,500.00 195.00 100.00 מ"א צינור פלדה מגולבן דרג ב' כולל ספחים בקוטר "3. 9.7.2.0001

6,650.00 133.00 50.00 מ"א צנורות HDPE דוגמת "גבריט" או ש"ע לרבות ספחים, מותקנים סמויים או
גלויים בקוטר 110 מ"מ.

9.7.2.0002

7,500.00 150.00 50.00 מ"א צנורות HDPE דוגמת "גבריט" או ש"ע לרבות ספחים, מותקנים סמויים או
גלויים בקוטר 160 מ"מ.

9.7.2.0003

4,850.00 97.00 50.00 מ"א צנורות HDPE דוגמת "גבריט" או ש"ע לרבות ספחים, מותקנים סמויים או
גלויים בקוטר 50 מ"מ.

9.7.2.0004

797.00 797.00 1.00 יח' מחסומי רצפה 160/110 מ"מ HDPE עם רשת פליז מרובע מוברג (הסל 
מפלב"מ (נירוסטה), נמדד בנפרד).

9.7.2.0005

2,210.00 221.00 10.00 יח' .4"X4" קופסת ביקורת נופלת 9.7.2.0006

1,558.00 779.00 2.00 יח' נקזים (קולט מי-גשם) לריצוף "X4"4 אנכיים ואופקיים  "דלביט" סדרה 
S-10 + ברדס מסוג U.P.P חוסם עלים דוגמת "דלמר" או ש"ע.

9.7.2.0007

43,065.0043,065.0043,065.0043,065.00 ביוב וניקוזביוב וניקוזביוב וניקוזביוב וניקוז 7.27.27.27.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספרינקלרים 7.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,100.00 71.00 100.00 יח' "1/2, K" בועה, גימור כרום, נחיר PENDENT  UPRIGHT ספרינקלר מסוג

 quick 1/2=5.6 , טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר, NPT
.response ,FM/UL

9.7.3.0001

400.00 80.00 5.00 יח'  NPT "1/2, K" בועה, גימור כרום, נחיר SIDE WALL ספרינקלר מסוג
 quick response 1/2=5.6 , טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר,

.FM/UL,

9.7.3.0002

8,050.00 115.00 70.00 יח' "1/2, K" בועה, גימור כרום, נחיר PENDENT  UPRIGHT ספרינקלר מסוג
 quick 1/2=5.6 , טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר, NPT

,response ,FM/UL עם רוזטה דקורטיבית להתקנה בתקרות מונמכות.

9.7.3.0003

6,400.00 128.00 50.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, גלויים או סמויים בתקרה 
מונמכת, מחוברים בהברגות, לרבות ספחים ומיתלים בקוטר ",1 צבוע לפי 

הנחיות אדריכל פנים.

9.7.3.0004

15,500.00 155.00 100.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",1.5 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

9.7.3.0005
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m

תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,700.00 190.00 30.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",2 מחוברים 

.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג
9.7.3.0006

33,600.00 336.00 100.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",3 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

9.7.3.0007

77,800.00 389.00 200.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",4 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

9.7.3.0008

354.00 354.00 1.00 יח' פורק לחץ FM/UL בקוטר "1/4 לרבות ברז ניתוק כדוגמת תוצרת 
GRINNEL או ש"ע.

9.7.3.0009

1,770.00 1,770.00 1.00 יח' חיבור הסנקה FM/UL עם ראש כפול "X3"2 על זקף ",4 לרבות שני מצמדי 
שטורץ, מכסים ושרשרת, קומפלט, כדוגמת דגם K 95 / 96 , תוצרת 

AUTOMATIC SPRINKLER  או ש"ע.

9.7.3.0010

10,624.00 1,328.00 קומפלט8.00 ברז ניתוק UL/FM "3 כדוגמת תוצרת CENTRAL או שווה ערך. 9.7.3.0011

4,425.00 4,425.00 קומפלט1.00 ברז שליטה קומתית FM/UL למערכת ספרינקלרים רטובה בקוטר ",3 כולל
רגש זרימה ברז בדיקה ברז ניקוז אל חוזר  בקוטר "4.

9.7.3.0012

15,470.00 221.00 70.00 יח' צינור גמיש באורך עד 1.5 מ'. 9.7.3.0013

187,193.00187,193.00187,193.00187,193.00 ספרינקלריםספרינקלריםספרינקלריםספרינקלרים 7.37.37.37.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כלים סניטריים 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,361.00 797.00 קומפלט13.00 אספקה בלבד של מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר גבס / 

בלוקים לאסלה תלויה לפי מפרט.
9.7.4.0001

5,759.00 443.00 קומפלט13.00 הרכבה בלבד של מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר גבס / 
בלוקים לאסלה תלויה לפי מפרט.

9.7.4.0002

6,372.00 708.00 קומפלט9.00 אספקה בלבד של כיור רחצה לפי מפרט כולל כל האביזרים הנדרשים. 9.7.4.0003

6,372.00 708.00 קומפלט9.00 הרכבה בלבד של כיור רחצה לפי מפרט כולל כל האביזרים הנדרשים. 9.7.4.0004

5,310.00 2,655.00 קומפלט2.00 אספקה בלבד של מתקן מי שתיה - מי-קר דגם תוצרת ת.מ.ה. או ש"ע כולל
כל האביזרים הנדרשים.

9.7.4.0005

354.00 177.00 קומפלט2.00 הרכבה בלבד של מתקן מי שתיה - מי-קר דגם תוצרת ת.מ.ה. או ש"ע כולל 
כל האביזרים הנדרשים.

9.7.4.0006

6,820.00 620.00 קומפלט11.00 אספקה בלבד של אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "פטרה" תוצרת 
"חרסה" או ש"ע, עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות טבעת חיבור,

מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים.

9.7.4.0007
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,926.00 266.00 קומפלט11.00 הרכבה בלבד של אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "פטרה" תוצרת 

"חרסה" או ש"ע, עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות טבעת חיבור,
מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים.

9.7.4.0008

1,594.00 797.00 קומפלט2.00 אספקה בלבד של אסלה לנכים לפי מפרט. 9.7.4.0009

532.00 266.00 קומפלט2.00 הרכבה בלבד של אסלה לנכים לפי מפרט. 9.7.4.0010

1,770.00 885.00 קומפלט2.00 אספקה בלבד של כיור רחצה לנכים לפי מפרט כולל כל האביזרים 
הנדרשים.

9.7.4.0011

886.00 443.00 קומפלט2.00 הרכבה בלבד של כיור רחצה לנכים לפי מפרט כולל כל האביזרים 
הנדרשים.

9.7.4.0012

4,779.00 531.00 קומפלט9.00 אספקה בלבד של סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה דוגמת 
"מדגל" מק"ט 59802 או שווה ערך, מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות 

ברזי "NIL" וכל חומרי העזר.

9.7.4.0013

1,593.00 177.00 קומפלט9.00 הרכבה בלבד של סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה דוגמת 
"מדגל" מק"ט 59802 או שווה ערך, מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות 

ברזי "NIL" וכל חומרי העזר.

9.7.4.0014

1,240.00 620.00 קומפלט2.00 אספקה בלבד של סוללה לכיור לנכים בעמידה עם פיה קצרה קבועה, 
ידית מרפק דוגמת "מדגל" מק"ט 70902 או שווה ערך, מצופה כרום, מותקן

מושלם, לרבות ברזי "NIL" וכל חומרי העזר.

9.7.4.0015

532.00 266.00 קומפלט2.00 הרכבה בלבד של סוללה לכיור לנכים בעמידה עם פיה קצרה קבועה, ידית
מרפק דוגמת "מדגל" מק"ט 70902 או שווה ערך, מצופה כרום, מותקן 

מושלם, לרבות ברזי "NIL" וכל חומרי העזר.

9.7.4.0016

57,200.0057,200.0057,200.0057,200.00 כלים סניטרייםכלים סניטרייםכלים סניטרייםכלים סניטריים 7.47.47.47.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

759,778.00759,778.00759,778.00759,778.00 מתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואה 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות חשמל 8 פרק:

חפירות חציבות ושוחות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,000.00 80.00 150.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 140 ס"מ ברוחב עד 80 ס"מ, 

באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות, בכל סוגי הקרקע 
כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, מילוי חוזר של החפירה 

ב-,CLSM החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

9.8.1.0060

159.00 159.00 קומפלט1.00  30x10 חציבת פתח בקיר/רצפת בטון בעובי עד 20 ס"מ, במידות של עד
ס"מ, לרבות עיבוד הפתח בבטון ובטיח לצורך העברת 

צנרת/תעלה/כבלים.

9.8.1.0070

478.00 239.00 קומפלט2.00 קידוח בקוטר עד "4 בבטון יצוק בעובי עד 30 ס"מ, כולל תיקון סביב 
צנרת.

9.8.1.0080
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
636.00 159.00 קומפלט4.00 חציבה או קידוח בקירות בלוקים או בטון או תקרות עבור יצירת פתח 

למעבר צינור עד לקוטר ",2 כולל החזרת השטח לקדמותו - קומפלט.
9.8.1.0090

279.00 279.00 קומפלט1.00 חציבה או קידוח בקירות בלוקים או בטון או תקרות עבור יצירת פתח 
למעבר צינור עד לקוטר ",6 כולל החזרת השטח לקדמותו. קומפלט.

9.8.1.0100

1,990.00 398.00 5.00 מ"ר אטימת פתחים, חורים ופירים למעברי כבלים באמצעות חומר מאושר ע"י 
מכבי האש, לאחר גמר התקנת כל הכבלים, צינורות, שרוולים, תעלות 

וכד'. הבידוד חייב לעמוד במשך 2 שעות מפני שריפה בבנין - המדידה לפי
מ"ר מצטבר של שטח הפתחים שנאטמו. יש להגיש את מפרט החומר 

לאישור המפקח לפי התקנתו(מרכז אנרגיה וחדרי חשמל).

9.8.1.0150

320.00 64.00 5.00 מ"א צפוי כבלים על סולמות ומגשים ע"י חומר מעכב שרפה לאורך 2 מטר מכל
צד של מעבר דרך קיר ורצפה (תקרה) ע"י מריחה או התזה. המדידה לפי 

אורך מצטבר של המגשים/סולמות שטופלו ללא קשר לרוחבם או מס' 
הכבלים שעליהם. יש להגיש את מפרט החומר לאישור המפקח לפני 

התקנתו.

9.8.1.0160

15,531.00 5,177.00 3.00 יח' שוחה במידות 1.5x1.5 מ' ובעומק 1.5 מ' 9.8.1.0170

2,600.00 26.00 100.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר ",4 דרג 12.5 עובי דופן 5.4 מ"מ, עם חוט 
משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ, וחיבורים אטומים בין הצינורות.

9.8.1.0190

21,500.00 43.00 500.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר '',6 דרג ,10 עובי דופן 6.2 מ''מ, עם חוט משיכה
מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ.

9.8.1.0200

2,800.00 14.00 200.00 מ"א צינור מופוליאטילן (H.D.P.E ) בקוטר 75 מ''מ, יק''ע 11 לפי תקן בזק 
לתקשורת, הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון  

(אדום,ירוק,צהוב,כתום), כולל חוט נילון שזור  8 מ''מ עבור סיבים 
אופטיים או תקשורת מסחרית או בקרת תנועה.

9.8.1.0210

1,338.00 446.00 3.00 יח' תוספת מחיר לתא בקרה של טבעת בקוטר 150 ס''מ בגובה 50 ס''מ 
להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס.

9.8.1.0220

59,631.0059,631.0059,631.0059,631.00 חפירות חציבות ושוחותחפירות חציבות ושוחותחפירות חציבות ושוחותחפירות חציבות ושוחות 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מכלולי הולכה 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה :1 כל כניסות כבלים לאביזרים, גופי תאורה, קופסאות חיבורים 

ולוחות חשמל יהיו עם אנטיגרונים לאטימות מים ומתאימים להגדרת כבל 
(חסין אש, רגיל) ורואים אותם כנכללים במחירי הסעיפים ולא תשולם כל 

תוספת כספית בעדם. בפרט, כל קופסאות החיבורים לחשמל ותקשורת 
יהיו אטומות למים, IP ,65 עם מכסים על ברגים, כניסות כב לים דרך 
אנטיגרונים מתאימים וישולטו לזיהוי עם שלט סנדביץ, ורואים אותם 

כנכללים במחירי הסעיפים ולא תשולם כל תוספת כספית בעדם.

הערה :2 כל אביזרי תעלות רשת וסולמות יהיו אורגינליים מגולבנים עם 
חיבורי ברגים ומתאימים למערכת התליות האנכיות והאופקיות  (לא יותר

ריתוך וצביעה במקום) ורואים אותם כנכללים במחירי הסעיפים ולא 
תשולם כל תוספת כספית בעדם.

הערה :3 כל הסעיפים כוללים גם הוצאות אספקה, הובלה, טעינה, פריקה,
התקנה וחיבור גם אם במפרט הכללי פרק 08 או בכתב הכמויות נאמר 

אחרת.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019300

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה :4 בכתב הכמויות מופיעים סעיפים שונים לפריט זהה על הקבלן 

לתמחר באותו מחיר את הסעיפים השונים. במידה ולאותו פריט יהיו 
מחירים שונים המחיר המחייב יהיה הנמוך מביניהם.

הערה :5 הערה עבור מערכות (מכלולי הולכה) חסינות אש בלבד: 
המובילים, החיזוקים, כל ציוד העזר, הכבלים, קופסאות החיבורים וכל 
הציוד שמותקן על התעלות יעמוד בתקן DIN 4102 החלק המתאים. על 

הקבלן להכין חישובים ותוכניות ביצוע מפורטות לכל מצבי ההתקנה כולל
כל הציוד הנלווה המותקן על המובילים, כגון: גופי תאורה, אביז רים 
שונים וכד', ולהגישם לאישור המתכנן. המחיר כולל: תכנון, חישובים, 

אספקה והתקנה של כל הציוד לרבות מובילים, פינות, חיזוקים וכו' וכולל 
מעבר בפתחים ובחיבורים, חיזוק לתקרה וזרועות; כל הרשום לעיל יהא 

בכמות הנדרשת עפ"י החישוב המאושר ע"י המתכנן.

הערה :6 במחיר המובילים כלולים כל הגישורים והמחברים למוליך 
הארקה.

הערה :7 הערה עבור מערכות (מכלולי הולכה) לא חסינות אש בלבד: על 
הקבלן להכין חישובים ותוכניות ביצוע מפורטות לכל מצבי ההתקנה כולל

כל הציוד הנלווה המותקן על המובילים, כגון: גופי תאורה, אביזרים 
שונים וכד', ולהגישם לאישור המתכנן. המחיר כולל: תכנון, חישובים, 

אספקה והתקנה של כל הציוד לרבות מובילים, פינות, חי זוקים וכו' וכולל
מעבר בפתחים ובחיבורים, חיזוק לתקרה וזרועות; כל הרשום לעיל יהא 

בכמות הנדרשת עפ"י החישוב המאושר ע"י המתכנן.

1,100.00 11.00 100.00 מ"א צינור פלסטי כבד "כ" (מרירון)  קוטר 25 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה 
(אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר או תעלת PVC במימדים 300x250 מ"מ 

כולל: מכסה באורך עד 1 מ', חיזוקים, קשתות, זויות, מתלים, חיזוקים 
פנימיים וכל הדרוש להתקנה במידות 30x25 מ"מ עם עובי דופן 1.5 מ"מ. 

הנ"ל מיועדים לטובת כל מובילים למקטעי הכבילה הס ופיים בין התעלה 
הסמוכה לאביזר הסופי לאורך כל אולם החניון ובכל מפלסי החניון.

9.8.2.0080

******מכלולי הולכה בתוואי אופקי בחדר החשמל, התקשורת והבקרה 
הפרטי של המעבר המסחרי התת"ק ובחדר החשמל של חח"י המצוי באותו 

המעבר התת"ק******

4,104.00 108.00 38.00 מ"א סולם כבלים חסין אש E90 במימדים 400x60x1.5mm לתלייה על הקיר עם
זרועות ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג זרועות 

,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, 
מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה 

הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

9.8.2.0100

4,522.00 119.00 38.00 מ"א סולם כבלים במימדים 400x100x1.5mm לתלייה על הקיר עם זרועות ו/או
בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג זרועות ,2.0m כולל 

חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, 
מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. 

מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

9.8.2.0110

4,180.00 110.00 38.00 מ"א תעלת רשת במימדים 300x60mm לתלייה על הקיר עם זרועות ו/או בכל 
שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג זרועות 2m; המסוגלת 

לשאת עד 30 ק"ג למטר, כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, 
מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת 

מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

9.8.2.0120
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,188.00 108.00 11.00 מ"א סולם כבלים במימדים 400x60x1.5mm לתלייה על הקיר עם זרועות ו/או 

בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג זרועות ,1.5m כולל 
חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, 
מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. 

מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

9.8.2.0130

494.00 13.00 38.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

9.8.2.0140

1,118.00 13.00 86.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

9.8.2.0150

******מכלולי הולכה הנעים במפלס ,808 לאורך פרוזדור השירות של 
המעבר התת"ק ולאורך הפררוזדור הראשי של המעבר התת"ק******

2,180.00 109.00 20.00 מ"א סולם כבלים במימדים 400x60x1.5mm תלוי מהתקרה עם מוטות הברגה 
ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג מוטות תלייה 

לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, 
תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול 

ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

9.8.2.0170

260.00 13.00 20.00 מ"א מחיצה זזה גובה ,60mm כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל במכלול 
ההולכה כמפורט בתוכניות.

9.8.2.0180

4,150.00 83.00 50.00 מ"א סולם כבלים חסין אש E90 במימדים 200x60x1.5mm תלוי מהתקרה עם 
מוטות הברגה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג 

מוטות תלייה לתקרה ,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, 
הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל 

הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

9.8.2.0190

650.00 13.00 50.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

9.8.2.0200

650.00 13.00 50.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

9.8.2.0210
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,600.00 14.00 400.00 יח' CABLE HANGER (קליפס/תפסן) חסין אש E90 (לכבלים חסיני אש) 

במידות 100X180X82 מ"מ, עובי דופן 1.5 מ"מ להתקנה בצמוד לתקרה 
 HANGERS ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג

CABLE - 0.45 מטר, כולל חיזוקי ברזל, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, 
מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה 

הנ"ל ת וצרת BAKS או ש"ע מאושר.

9.8.2.0220

11,900.00 14.00 850.00 יח' CABLE HANGER (קליפס/תפסן) במידות 100X120X82 מ"מ, עובי דופן 
1.5 מ"מ להתקנה בצמוד לתקרה ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות.

מרחק בין זוג HANGERS CABLE - 0.45 מטר, כולל חיזוקי ברזל, 
הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה, וכל 
הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל תוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

9.8.2.0230

42,096.0042,096.0042,096.0042,096.00 מכלולי הולכהמכלולי הולכהמכלולי הולכהמכלולי הולכה 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נקודות, אביזרים ושונות 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
נק', ציוד ושונות במנהרה ובחדרים הטכניים. 

**************************************** הערה :1 ייעשה 
שימוש באביזרים סופיים על פי בחירת של אדריכל ובאישור של המזמין 
כולל שילוט על פי מפרט .  כל הכבלים בשימוש יהיו מסוג כבה מאליו 

HALOGEN FREE ל-1000 וולט עם סימן FR מוטבע על המעטה החיצוני.

הערה :2 נקודות חשמל יבוצעו בחלקן ע"י כבלים N2XY מושחלים 
בצינורות ומונחים בתעלות, או בסולמות, בחלקן ע"י חוטי PVC מושחלים 
בצינורות חסיני אש, בהתקנה סמויה. המחיר כולל אביזרים, כבלים, חוטים

צינורות ו/או תעלות.

15,296.00 1,912.00 קומפלט8.00 טיפול של הקבלן מול ח"ח לביצוע חיבור חדש או הגדלת חיבור קיים ע"י 
חברת החשמל, כולל תאומים ואישורים הדרושים, הגשת תוכניות, הזמנת 
ביקורת ולווי ח"ח בזמן הביקורת וכל עבודות העזר והכנות לפי דרישת  

ח"ח, עד לקבלת החיבור הנדרש ואישור ח"ח לחיבור המתקן.

9.8.10.0030

9,558.00 4,779.00 קומפלט2.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון 
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן 

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרש במפרט, לרבות מסירת תעודת 
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן 

למתח.

9.8.10.0040

נקודות ואביזרים ****************************

5,045.00 1,009.00 5.00 נקודה  IP55 בדרגות אטיות CI4 נקודת חשמל עבור גלאי הצפות הכוללת: קופסת
לפחות, ספק כוח מיוצב 24DVC דוגמת "למדא" או שו"ע מאושר ע"י 

המתכנן עד ,5A לרבות מהדקים, חיווט, כבילת חשמל, מובילים לחשמל, 
תקשורת ובקרה מהקופסא הנ"ל ועד לגלאי ומובילים לחשמל, תקשורת 

ובקרה מהקופסה הנ"ל ועד למיכל ראשי קיים סמוך, כולל כל החומר ים 
והעבודות הדרושות לצורך הזנת חשמל מושלמת עבור אותו גלאי הצפות.

9.8.10.0050

31,229.00 167.00 187.00 נקודה נקודת מאור חד פאזית עבור ג"ת מבוקר DALI בתקרה ו/או בתקרה 
מונמכת ו/או על קיר תחה"ט ו/או בתעלות אביזרים, כולל צנרת בקוטר 23
מ"מ וכבל מסוג N2XY בחתך (2.5-1.5)*5 ממ"ר מהנקודה ועד הלוח כולל 

מפסק הדלקה יחיד/כפול/מחליף/צלב/לחצן מואר, מוגן מים/משוריין 
תחה"ט ו/או עה"ט.

9.8.10.0070
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,676.00 167.00 28.00 נקודה נקודת מאור חד פאזית לחירום עבור שלט מואר מבוקר DALI בתקרה ו/או 

בתקרה מונמכת ו/או על קיר תחה"ט ו/או בתעלות אביזרים, כולל צינור 
בקוטר 23 מ"מ וכבל מסוג YN2X בחתך (1.5-2.5)*5 ממ"ר מהנקודה ועד 

הלוח  תחה"ט ו/או עה"ט, כולל כל העבודות הנדרשות עד לנקודה 
מושלמת.

9.8.10.0100

3,200.00 64.00 50.00 נקודה נקודת הכנה לגלאי עשן/אש ו/או רכיביהם (לחצני הפעלה, נורות סימון, 
צופר, מפסקי זרימה למערכת ספרינקלרים וכיו"ב) ע"י צינור קוטר 23 מ"מ

 מקופסאת ריכוז ועד לנקודה, לא כולל כבל ולא כולל אביזרים סופיים 
שימדדו בנפרד.

9.8.10.0170

2,232.00 279.00 8.00 נקודה נקודת הזנה חד פאזית ליחידת מיזוג אויר ו/או מפוח לפי תוכנית יועץ 
מיזו"א. המחיר כולל קו הזנה של כבל N2XH בחתך 4*3 ממ"ר מושחל 
בצינור קוטר 23 מ"מ מהלוח ועד היחידה, כולל שקע .,20A B.S כולל 

מפסק פקט ח"פ 25A*1 סמוך ליחידה.

9.8.10.0180

2,232.00 279.00 8.00 נקודה נקודת הזנה חד פאזית לרכזות, צרכנים סופיים בחדרים הטכניים. המחיר 
כולל קו הזנה של כבל N2XY בחתך  עד 4*3 ממ"ר מושחל בצינור קוטר 23

מ"מ מהלוח ועד היחידה, כולל קופסת חיבורים.

9.8.10.0190

1,074.00 358.00 3.00 נקודה נקודת הזנה תלת פאזית לרכזות, צרכנים סופיים בחדרים הטכניים. המחיר
כולל קו הזנה של כבל N2XY בחתך  עד 4*5 ממ"ר מושחל בצינור קוטר 23

מ"מ מהלוח ועד היחידה, כולל קופסת חיבורים.

9.8.10.0200

3,570.00 119.00 30.00 נקודה נקודת חיבור קיר חד פאזית בתעלת כבלים ו/או תחה"ט ו/או עה"ט ו/או 
בריהוט בתוך עמדת שקעים משולבת ואביזרים כאמור במפרט הטכני. 

המחיר כולל קו הזנה מהלוח ועד לנקודה כאמור בתכניות, בכבל 
N2XY/FR בחתך 2.5*3 ממ"ר מושחל בצינור בקוטר 23 מ"מ, כולל אביזר 

סופי של שקע יחיד

9.8.10.0210

240.00 16.00 15.00 נקודה תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר חד פאזית עבור אביזר קצה מוגן מים 
.IP44

9.8.10.0220

200.00 40.00 5.00 נקודה תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר  חד פאזית עבור אביזר קצה מוגן מים 
.IP66 ומשוריין.

9.8.10.0230

768.00 256.00 3.00 נקודה נקודת חיבור קיר תלת פאזית בתעלת כבלים ו/או תחה"ט ו/או עה"ט ו/או 
בריהוט בתוך עמדת שקעים משולבת ואביזרים כאמור במפרט הטכני. 

המחיר כולל קו הזנה מהלוח ועד לנקודה כאמור בתכניות, בכבל 
N2XY/FR בחתך עד 4*5 ממ"ר מושחל בצינור בקוטר 23 מ"מ מהלוח עד 

בית התקע וכן בית תקע  16 אמפר, מותקן תה"ט.

9.8.10.0240

5,288.00 661.00 8.00 יח' עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D17  או 
ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 4 בתי תקע ,A16 נקודת בית תקע A16 עם צנרת 

ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת 
הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 

נקודות טלפון מושלמות, לרבות אביזרים וכבל

9.8.10.0250

3,824.00 478.00 8.00 נקודה נקודת לחצן הפסקת חרום ו/או הדממת גנרטור / לוח חשמל/ כללי מסוג 
"פטריה" או פקט הכוללת מפתח נעילה כולל כבל מסוג 

NHXH-FE180-E90 בחתך עד 7X1.5 ממ"ר בצינור בקוטר עד 23 מ"מ, 
מהלוח הרלוונטי ועד לנקודה.

9.8.10.0260

2,151.00 717.00 3.00 יח' קופסת שקעים משולבת להתקנה על קיר דוגמת ע.ד.א. פלסט הכוללת: 
שקע ,5X16A-CEE 2 שקעים 3X16A-CEE שקעים ישראלים ח"פ 16A ת"י 

 C, 32*1 אופייןA 2 מא"זים עד C, 32*3 אופייןA מוגני מים, 1 מא"ז עד
.40/0.03A*TYPE-A 4 ממסר פחת

9.8.10.0270
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,456.00 182.00 8.00 יח' נקודה למזגן/ מפוח בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר 

בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית תקע למזגן, 
דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע

9.8.10.0280

368.00 46.00 8.00 יח' תוספת מחיר לנקודת מזגן חד פאזי עבור מוליכים בחתך 4 ממ"ר 9.8.10.0290

688.00 86.00 8.00 יח' נקודת טרמוסטט למזגן בכבלים ו/או מוליכים 1.5 ממ"ר בכמות כנדרש, 
לרבות צינור וחיבור הטרמוסטט שיסופק ע"י אחרים

9.8.10.0300

588.00 294.00 2.00 יח' נקודה למעבה (מזגן תלת פאזי) בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 
5X4 ממ"ר בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית 

תקע למזגן, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע

9.8.10.0310

826.00 118.00 7.00 יח' מפסק זרם פקט 4X20  אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "MODO" תוצרת 
"וויסבורד" או ש"ע

9.8.10.0320

1,883.00 269.00 7.00 יח' מפסק זרם פקט 4X63  אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "MODO" תוצרת 
"וויסבורד" או ש"ע

9.8.10.0330

912.00 114.00 8.00 נקודה נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש  מותקן  תה"ט  ו/או  
ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות כבל  טלפון 3  זוגות 

לפחות מושחל  ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה 
וכן אביזר סיום  לפי  דרישות "בזק", דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או 

ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

9.8.10.0390

406.00 203.00 2.00 נקודה נקודת תריס חשמלי לרבות צינורות וכבלי נחושת N2XY/FR ו/או 
במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד 

הנקודה מהלוח דרך המפסק ועד המנוע, לחצן דו קוטבי דו כיווני וחיבור 
המנוע.

9.8.10.0400

4,820.00 241.00 20.00 נקודה נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש 
מותקן תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות, לרבות כבל 

CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר 
כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות. עבור מצלמות/ מחשבים/ טלפוניה.

9.8.10.0410

7,960.00 398.00 קומפלט20.00 איטום צנרת ו/או פתחי מעבר בכל גודל לכבלים ו/או מוליכים בחומר 
עמיד בפני אש ל-90 דקות

9.8.10.0420

110,490.00110,490.00110,490.00110,490.00 נקודות, אביזרים ושונותנקודות, אביזרים ושונותנקודות, אביזרים ושונותנקודות, אביזרים ושונות 8.108.108.108.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה וקופסאות חיבורים 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל גופי התאורה כולל אספקה, הובלה והתקנה בשלמות כולל 

נתיך, דרייבר DALI מאושר ע"י המתכנן, אביזרי תלייה, חיזוק וחיבור. גוף 
התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 חלק 2.22 או 

2.3 או החלק המתאים בהתאמה לסוג הגוף.

גופי תאורת כבישים, תאורת חירום ,שילוט והכוונה בחניון. ומערכות 
בקרת תאורת חירום ושילוט.

מחירי כל גופי התאורה בחניון כולל שלט פח מגולוון בעל רקע מחזיר אור
עם כיתוב בר קיימא עם פרטי הגוף והנורה ,מס' הלוח והמעגל ומס' 

המעגל, מתאים לפי הנחיות מנה"פ.
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,064.00 538.00 28.00 יח' שלט יציאה מסדרת DALI/XY-VEX; מתוצרת: MACKWELL אנגליה או 

שווה ערך מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך מאושר; 
כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס ,LED חד צדדי או דו צדדי ו/או עם 

חץ או ללא חץ ו/או עם צלמית או ללא צלמית, בהתאם לדרישות המזמין. 
בעל הספק של 11.5W; כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת DALI , סוללה 

נטענת ניקל מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי; משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות; גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים 

הישראלי לתקן 20 חלק 22.2; להתקנה גלויה או שקוע בתקרה או להתקנה
על קיר (שקוע בתקרה/על התקרה/תלוי מתקרה גבוהה/על הקיר), בהתאם

לדרישות המזמין; להתקנה במבואות החדרים והפרוזדו

9.8.12.0040

ים שבקומת המסחר (המעבר התת"ק להולכי רגל).

10,024.00 358.00 28.00 יח' קופסת חיבורים לשלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

9.8.12.0050

21,420.00 357.00 60.00 יח'  ;MINI KOMBIC 22W :גוף תאורה לד עגול שקוע בתקרה מדגם/מסוג
קוטר: 165 מ"מ; מתוצרת חברת ,LAMP ספרד או שווה ערך מאושר; בעל: 
דרגת אטימות ,IP44 גוון אור של ,K4000 הספק של 22W ו-2000lm; ובעל 

מערכת לד תוצרת CITIZEN עם מפזר אור אקרילי מצוד למניעת סנוור; 
כולל: נתיך ודרייבר תוצרת TRIDONIC או TCI עם ממשק DALI מא ושר 

ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן 
ישראלי 20 החלק המתאים; בתוספת כיסוי/טבעת חיצונית עם זכוכית 

(להעלאת דרגת אטימות הג"ת ל-IP54); להתקנה בתקרה אקוסטית - 
להתקנה שקועה בתקרה של חדרי השירותים שבקומת המסחר; מסופק ע"י 

אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

9.8.12.0060

21,480.00 358.00 60.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

9.8.12.0070

12,670.00 362.00 35.00 יח' גוף תאורה לד ליניארי שקוע בתקרה מדגם/מסוג: IGL-BL80-35W או שווה
 BACKLIGHT 1295 מ"מ; בעל: מערכת לדx595 :ערך מאושר; מידה

ליעילות מירבית, גוון אור של ,00K40 הספק של 35W ו-4000lm; כולל: 
נתיך, ודרייבר אינטגרלי עם ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף 
התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק ה 

מתאים; להתקנה בתקרה אקוסטית - להתקנה שקועה בתקרה של חנויות 
קומת המסחר ופרוזדור החנויות (המעבר התת"ק) שבקומה זו; מסופק ע"י 

אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

9.8.12.0080

12,530.00 358.00 35.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

9.8.12.0100

8,590.00 859.00 10.00 יח' גוף תאורה לד עגול להתקנה חיצונית (על הטיח), אנטי ונדלי, מדגם/מסוג:
AL 840 HF 1800 070-S410 LED ,070212200; גוף מיציקת אלומיניום 

בעל קוטר: 410 מ"מ; מתוצרת חברת ,GLAMOX נורבגיה; בעל: מפזר אור 
 4000K, גוון אור של IP66, דרגת אטימות IK10, מפוליקרבונט, חוזק מכאני

הספק של 19W ו-,1835lm כולל: נתיך, מערכת לד ודרייבר תוצרת 
TRIDONIC או OSRAM עם ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף 

התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק 
המתאים; להתקנה חיצונית (על הטיח) בתקרת פרוזדור השירות ובתקרת 

חדר האשפה שבקומת המסחר (מעבר התת"ק להולכי רגל); מסופק ע"י 
אור עד מהנדסים.

9.8.12.0110
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,180.00 518.00 10.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 

לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 
 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות

 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

9.8.12.0120

27,030.00 901.00 30.00 יח' גוף תאורה לד ליניארי תלוי מדגם/מסוג: טופז סטריפ לד תלוי ,4650 168 
ס"מ; מתוצרת געש; אורך: 168 מ"מ; בעל גוף העשוי אקסטרוזיית 

אלומיניום; בעל כיסוי/עדשה העשוי/ה אקסטרוזיית אקרילי אופל; בעל: 
דרגת אטימות ,IP20 גוון אור של ,4000K הספק של 45W ושטף אור של 
3750lm; מודול לד, ,Medium Power בעל נצילות גבוהה ומסי רות צבע 

גבוהה - CRI 80 או 90 בגוון אור 4000K; כולל בקרה נשלטת או 
DALI 1-10 וכולל נתיך, ודרייבר/ממשקV ,אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת

מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה 
לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה כתלוי מהתקרה בוויטרינות 

המצויות לאורך המעבר התת"ק במקביל לחנויות; מסופק ע

9.8.12.0130

י געש או שו"ע מאושר.

10,740.00 358.00 30.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

9.8.12.0140

21,750.00 435.00 50.00 יח' ג"ת/מנורת חירום לד עצמאית מדגם/מסוג: XYLUX LD5/D1; מתוצרת: 
MACKWELL אנגליה, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ; בעל אישור פיקוד
העורף להתקנה במקלטים ומרחבים מוגנים; בעל תפוקה של 140 לומן וזמן
הארה של 180 דקות; הספק נורת LED של 3W; מיועד להתקנה גלויה על 

 I DAL, תקשורת DALI, התקרה או שקועה בתקרה; כולל: נתיך, דרייבר
סוללה נטענת ניקל מטאל אינטגראלית ,3.6V 1700mAh עדשות ייעודיות 

להתאמת פיזור האור לגיאומטריית נתיב המילוט, מבדק תקינות 
אינטגראלי ואישור מכון התקנים הישראלי לתקן 20 חלק 2.22; מתאים 

 ;IEC62034, IEC62386 לדרישות תקן ישראלי 20 חלק 2.22 ולתקנים
להתקנה בתקרות המעבר עצמו, החדרים הטכניים, החנויות, פרוזדו

9.8.12.0150

השירות, בתי השימוש הציבוריים של קומת המסחר הנידונה וחדר האשפה 
הציבורי של קומת המסחר הנידונה ;

17,900.00 358.00 50.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

9.8.12.0160

7,456.00 466.00 16.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 

,4000K הספק של ,27W בגודל: ,800mm כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 
DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 

להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הטיח בתקרות 
חדרי החשמל הממוקמים במעבר המסחרי התת"ק; מסופק ע"י אור עד 

מהנדסים או שווה ערך מאושר.

9.8.12.0170

5,728.00 358.00 16.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

9.8.12.0180
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,792.00 984.00 13.00 יח' גו"ת חירום דו תכליתי ליניארי, מבוסס לד, בהספק של 36 ואט ובתפוקה 

של 3,850 לומן בעבודה רגילה. גוף התאורה כולל יחידת חירום 
המאפשרת עבודה בחירום למשך זמן של 180 דקות ובתפוקה של 350 לומן 

לפחות. גוף התאורה יהיה בעל מבנה תרמו פלסטי ומפזר אור שקוף 
ויתאים להתקנה על קיר או על תקרה, כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תק 

שורת ,DALI סוללה נטענת ניקל מיטל, מבדק תקינות אינטגראלי ואישור 
מכון התקנים הישראלי לתקן 20 חלק 2.22; כדוגמת דגם: 

NuriLed-36EM/D1 מתוצרת MACKWELL אנגליה או שוו"ע מאושר, 
המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שוו"ע מאושר, העונה לדרישות 

המפרט הטכני והמאושר ע"י המתכנן. להתקנה על הטיח בתקרת/בקירות 

9.8.12.0190

ממקומים במעבר המסחרי התת"ק מול לוחות החשמל/התקשורת/הבקרה.

4,654.00 358.00 13.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

9.8.12.0200

15,930.00 15,930.00 1.00 יח' ביצוע מדידות איכות התאורה ע"י בודק תאורה ומכשיר מאושר ע"י 
המתכנן והמפקח לרבות הכנת דו"ח בדיקת מפורט כפוף להנחיות המזמין.

9.8.12.0210

230,938.00230,938.00230,938.00230,938.00 גופי תאורה וקופסאות חיבוריםגופי תאורה וקופסאות חיבוריםגופי תאורה וקופסאות חיבוריםגופי תאורה וקופסאות חיבורים 8.128.128.128.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות 8.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,195.00 1,195.00 קומפלט1.00 תיאום וביצוע של חיבור מע' תקשורת למבנה כולל התחברות לרכזות גלוי

אש, כריזה, בקרת מבנה ומצלמות, טלפון, טל"כ - ביצוע כל ההכנות אשר 
ידרשו ע"י המפקח לשם ביצוע העבודה. תיקון כל הליקויים שיתגלו עד 

לחיבור מושלם.

9.8.14.0010

797.00 797.00 קומפלט1.00 טיפול בחיבור חשמל למיתקן כולל כל הנדרש להשלמת חיבור 9.8.14.0030

199.00 199.00 קומפלט1.00 התחברות לשוחה קיימת חשמל/תקשורת 9.8.14.0060

1,991.00 1,991.00 קומפלט1.00 העברת המתקן בדיקה ואישור בודק חשמל מוסמך עד קבלת אישור סופי 
ללא הסתייגות

9.8.14.0070

39,850.00 797.00 50.00 מ"ר ביצוע איטום של מעברי החשמל והתקשורת המוכנים והחצובים בבטון 
מזויין, בצנרת תחה"ט, בשוחות, בתעלות ובבלוקים בחומר חסין אש דוגמת

RTV ,PLAYMASTIC או שו"ע מאושר בהתאם להנחיות המפקח באתר.

9.8.14.0090

44,032.0044,032.0044,032.0044,032.00 שונותשונותשונותשונות 8.148.148.148.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת הגנה מפני מכרסמים 8.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל המפורט להלן יבוצע ע"י ספק המערכת בלבד.

7,885.00 7,885.00 1.00 יח' רכזת "סופרסוניק 1200" כמפורט במפרט הטכני 9.8.15.0020
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,050.00 335.00 30.00 יח' רמקול אולטרא סוני כולל תושבת מתכתית להתקנה כמפורט במפרט 

הטכני
9.8.15.0030

1,280.00 32.00 40.00 יח' E90 180 NHXH FE 3 ממ"רX1.5 חיווט יחידת רמקול בכבל 9.8.15.0040

600.00 20.00 30.00 יח' NYY 3 ממ"רX1.5 חיווט יחידת רמקול בכבל 9.8.15.0050

23,910.00 797.00 30.00 יח' יחידת חיבור לבקרה הכוללת מגעים יבשים להתראה על ניתוק מחשמל 9.8.15.0060

30,265.00 6,053.00 5.00 יח' יחידת מגבר אולטרא סוני לרכזת 9.8.15.0070

73,990.0073,990.0073,990.0073,990.00 מערכת הגנה מפני מכרסמיםמערכת הגנה מפני מכרסמיםמערכת הגנה מפני מכרסמיםמערכת הגנה מפני מכרסמים 8.158.158.158.15 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פילרים של חח"י 8.37 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שני פילרים של חח"י המשרתים את המעבר המסחרי התת"ק להולכי רגל 
והממוקמים בחדר חשמל ייעודי לחח"י הממוקם במעבר המסחרי התת"ק 

דנן ******************************************

1,593.00 1,593.00 1.00 יח' קבלה מחח"י והתקנת פילר רשת (חח"י) 9.8.37.0020

1,593.00 1,593.00 1.00 יח' קבלה מחח"י והתקנת ארון/פילר ריכוז מונים - חח"י (המיועד לעד 12 
(MLVCountersC-P808-W) (מונים

9.8.37.0030

3,186.003,186.003,186.003,186.00 פילרים של חח"יפילרים של חח"יפילרים של חח"יפילרים של חח"י 8.378.378.378.37 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים במעבר המסחרי 8.38 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת הממוקמים במעבר המסחרי התת"ק 

 (COMC-P808-#-W) להולכי רגל
******************************************

7,169.00 7,169.00 1.00 יח' לוח חשמל עבור לוח תקשורת אזורי הממוקם בקצה הדרומי של פרוזדור 
השירות הקיים במעבר המסחרי התת"ק

9.8.38.0010

7,169.00 7,169.00 1.00 יח' לוח חשמל עבור לוח תקשורת הממוקם בחדר תקשורת, בקרה ובקרת 
תאורה בתקשורת ,DALI חדר המשרת את המעבר המסחרי התת"ק להולכי 

רגל

9.8.38.0020

14,338.0014,338.0014,338.0014,338.00 לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים במעברלוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים במעברלוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים במעברלוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים במעבר 8.388.388.388.38 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הזנת חשמל ללוח בקרה במעבר המסחרי 8.39 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הזנת חשמל ללוח בקרה הממוקם במעבר המסחרי התת"ק להולכי רגל 

****************************************** (CtrlC-P808-W)
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,983.00 3,983.00 1.00 יח' הזנת חשמל ללוח בקרה הממוקם במעבר המסחרי התת"ק להולכי רגל 9.8.39.0020

3,983.003,983.003,983.003,983.00 הזנת חשמל ללוח בקרה במעבר המסחריהזנת חשמל ללוח בקרה במעבר המסחריהזנת חשמל ללוח בקרה במעבר המסחריהזנת חשמל ללוח בקרה במעבר המסחרי 8.398.398.398.39 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל ותאורה במ"נ 8.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוחות חשמל ותאורה במ"נ המשרתים את 7 החנויות שבמעבר המסחרי 

התת"ק להולכי רגל, ואת המרחב הציבורי הקיים במעבר המסחרי התת"ק 
 / (8-W-#) הנ"ל

****************************MLVC-USH-P808(StoreSRVC-P80)
**

23,895.00 23,895.00 1.00 יח' לוח חשמל ותאורה ראשי במ"נ המשרת את המרחב הציבורי הקיים במעבר
(MLVC-USH-P808-W) המסחרי התת"ק

9.8.40.0020

27,881.00 3,983.00 7.00 יח' לוח שירות המשרת את אחת מ-7 החנויות הקיימות במעבר המסחרי 
(StoreSRVC-P808-W-#) התת"ק

9.8.40.0030

51,776.0051,776.0051,776.0051,776.00 לוחות חשמל ותאורה במ"נלוחות חשמל ותאורה במ"נלוחות חשמל ותאורה במ"נלוחות חשמל ותאורה במ"נ 8.408.408.408.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות מדפי אש ועשן 8.44 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,906.00 13,453.00 2.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 10 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במעבר 

המסחרי התת"ק
9.8.44.0020

26,906.0026,906.0026,906.0026,906.00 לוחות מדפי אש ועשןלוחות מדפי אש ועשןלוחות מדפי אש ועשןלוחות מדפי אש ועשן 8.448.448.448.44 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הארקות והגנות 8.48 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הארקות והגנות

3,200.00 16.00 200.00 מ"ר מתקן הארקת יסוד עפ"י חוק החשמל , כולל יצירת רציפות חשמלית 
באמצעות ריתוכים של ברזלי זיון אופקיים ואנכיים בקוטר 10 מ"מ לפחות 
ובעזרת פס פלדה במידות 0X3.53 מ"מ לפחות, טמונים ביציקות הבטון של

הקיר ו/או המדרכה לכל אורכם, וביצוע ריתוכים

9.8.48.0020

4,782.00 797.00 קומפלט6.00 חציבה וחשיפת ברזל הזיון של ריצפת הבניין, חיתוך פלח מגולבן וחיבורו 
לפס השוואת פוטנציאלים ותיקון בבטון וטיח.

9.8.48.0030

4,248.00 1,062.00 4.00 יח' אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 19 מ"מ ובאורך 3 מטר כולל ראש הקשה 
וחיבור, ראש חדירה, מחברים בין הקטעים, בריכת בטון בקוטר ובעומק 60 

ס"מ עם מכסה 12.5 טון, חיבור במוליך נחושת שזור 50 ממ"ר 
מהאלקטרודה אל פס השוואת פוטנציאלים.

9.8.48.0040

1,274.00 637.00 2.00 יח' פס השוואת פוטנציאלים בחדרי החשמל והאנרגיה אליו תחובר הארקת 
יסוד ומוליכי הארקה שונים. עשוי פס נחושת אלקטרוליטית באורך 600 

ס"מ עובי 6 מ"מ רוחב 60 מ"מ, כולל קדחים וברגי פרפר לחיבור למוליכי 
הארקה כנדרש, בתוספת 5 ברגים לחיבור עתידי. מחיר הפס כולל אספקה 

והתקנה של כיסוי הפס

9.8.48.0050

13,504.0013,504.0013,504.0013,504.00 הארקות והגנותהארקות והגנותהארקות והגנותהארקות והגנות 8.488.488.488.48 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

תאורה זמנית 8.49 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא ישולם תשלום מיוחד עבור התקנת ואחזקת התאורה הזמנית. רמת 

התאורה ואיכותה יעמדו בכל דרישות בטיחות, תקן ודין. עלות התאורה 
הזמנית כלולה בסעיפי הפרויקט. התאורה הזמנית תכלול תאורה לצרכי 

עבודה, התמצאות ותאורת חירום למילוט.

תאורה זמניתתאורה זמניתתאורה זמניתתאורה זמנית 8.498.498.498.49 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כבלים ומוליכים 8.95 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה :1 כל כניסות כבלים לאביזרים, גופי תאורה, קופסאות חיבורים 

ולוחות חשמל יהיו עם אנטיגרונים לאטימות מים ומתאימים להגדרת כבל 
(חסין אש, רגיל) ורואים אותם כנכללים במחירי הסעיפים ולא תשולם כל 

תוספת כספית בעדם.

הערה :2 כל הסעיפים כוללים גם הוצאות הובלה, טעינה, ופריקה,התקנה 
וחיבור גם אם במפרט הכללי פרק 08 או בכתב הכמויות נאמר אחרת.

הערה :3 בכתב הכמויות מופעים סעיפים שונים לפריט זהה על הקבלן 
לתמחר באותו מחיר את הסעיפים השונים. במידה ולאותו פריט יהיו 

מחירים שונים המחיר המחייב יהיה הנמוך מביניהם

הערה :4 הציוד המוגדר כחסין אש יאושר בתנאי שמכלול הכבלים, 
המוליכים המבודדים, פסי הצבירה לרבות האיבזור הנילווה אליהם, 

 4102 DIN המובילים, קופסאות החיבורים וכל ציוד העזר יעמדו בתקן
סעיף 12 לעמידות באש לאורך 90 דקות.

820.00 10.00 82.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X2.5 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

9.8.95.0110

1,980.00 10.00 198.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

9.8.95.0120

660.00 15.00 44.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X4 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

9.8.95.0130

2,220.00 15.00 148.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X4 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

9.8.95.0140

1,368.00 19.00 72.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X6 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

9.8.95.0170

1,919.00 19.00 101.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 3x10 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

9.8.95.0200
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
856.00 8.00 107.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, 

מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני
הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

9.8.95.0220

5,110.00 35.00 146.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 3x16 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

9.8.95.0260

20,790.00 35.00 594.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

9.8.95.0280

590.00 59.00 10.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4X25 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

9.8.95.0320

55,902.00 77.00 726.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X35 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

9.8.95.0330

12,696.00 92.00 138.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x50 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

9.8.95.0420

2,070.00 15.00 138.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד  ,P.V.C קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

9.8.95.0560

106,981.00106,981.00106,981.00106,981.00 כבלים ומוליכיםכבלים ומוליכיםכבלים ומוליכיםכבלים ומוליכים 8.958.958.958.95 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת UPS במעבר המסחרי התת"ק 8.96 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הקבלן כוללים, יחד עם אספקה, התקנת, חווט וחיבור הציוד, את 

כל הציוד, צנרת והאביזרים, את כל העבודות, התיאומים, הבדיקות 
והניסויים ואת כל הנדרש לקראת סיום העבודה ומסירתה למזמין, כנדרש 
וכמפורט במפרט, גם אם לא כל הסעיפים באו לביטויים בכתב הכמויות.

9,735.00 9,735.00 קומפלט1.00 מערכת אספקת מתח גיבוי אל פסק תלת פאזי מודולארית 15KVA תוצרת 
AEG בהספק 15KVA או ש"ע. למערכת מקדם הספק ,0.99 נצילות עד %96
בעומס מלא, עם פילטר אקטיבי להרמוניות בכניסה IGBT הגנות הכוללת 

ספק/מטען עוקף סטטי, ומצברי גיבוי ל-15 דקות (הכולל 60 מצברים) 
בהספק של 9Ah מתוצרת חברת AEG דגם PROTECT 5300 PLUS או ש" 

ע, אינטגרלית ,TCIP או בלוח נפרד כולל את כל החיבורים וכל הנדרש 
לפעולה תקינה. בהתאם למפרט, אחריות 10 שנים.

9.8.96.0010

1,328.00 1,328.00 קומפלט1.00 הובלה, הרכבה, חיבור של מערכת UPS ומצברים בחדר החשמל שלך 
המעבר המסחרי התת"ק כולל את כל החומרים והעבודות הדרושות 

להשלמת ההתקנה מוכן לשימוש.

9.8.96.0030

11,063.0011,063.0011,063.0011,063.00 מערכת UPS במעבר המסחרי התת"קמערכת UPS במעבר המסחרי התת"קמערכת UPS במעבר המסחרי התת"קמערכת UPS במעבר המסחרי התת"ק 8.968.968.968.96 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

מיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטיים 8.97 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: ביצוע מיגון נגד קרינה לתעלת כבלים לרבות ביצוע בדיקות קרינה

לפני ואחרי ביצוע המיגון וקבלת אישור של המשרד לאיכות הסביבה. 
העבודה כוללת את כל עבודות העזר והחומרים הדרושים להשלמת המיגון
וקבלת אישור על עמידה ברמת הקרינה הנדרשת. המיגון יבוצע ע"י קבלן 

מיגון מאושר.

מיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטייםמיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטייםמיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטייםמיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטיים 8.978.978.978.97 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

792,914.00792,914.00792,914.00792,914.00 מערכות חשמלמערכות חשמלמערכות חשמלמערכות חשמל 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני מיזוג אוויר 15 פרק:

מערכות אוורור 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,200.00 221.00 200.00 מ"ר עטיפה של תעלות במחיצת אש עמידה ב-250 מעלות למשך שעתיים ע"י 

לוחות פיירפלוס או שו"ע, ע"ג שלד פלדה כולל קונסטרוקציה נדרשת 
וצביעה בצבע עפ"י דרישות האדריכל. המחיר הינו למחיצה מותקנת לא 

למ"ר לוח פיירפלוס

9.15.1.0001

28,320.00 28,320.00 קומפלט1.00 יחידת אוויר צח לספיקה של ,1200CFM כולל התחברות לבקרת מבנה 
להפעלה מרחוק.

9.15.1.0030

6,461.00 6,461.00 קומפלט1.00 CFM 1500 מפוח אורור שרותים צנטרפוגלי לספיקה של 9.15.1.0070

12,390.00 12,390.00 1.00 יח' מפוח להוצאת עשן SF לספיקה של ,5200CFM עמיד ב-250°C לשעתיים, 
כולל אל חוזרת.

9.15.1.0080

30,975.00 4,425.00 קומפלט7.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AW לספיקה של 1200cfm כולל 
גח"ח אביזרי פיקוד ובקרה לוח חשמל, לוחית הפעלה מרחוק דיגיטלית 

מותקנת תחת הטיח, חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות למערכת בקרת 
מבנה, (שסתום בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד)

9.15.1.0082

4,160.00 4,160.00 קומפלט1.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AW לספיקה של 1200cfm כולל 
אביזרי פיקוד ובקרה לוח חשמל, לוחית הפעלה מרחוק דיגיטלית מותקנת 

תחת הטיח, חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות למערכת בקרת מבנה, 
(שסתום בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד)

9.15.1.0083

2,655.00 2,655.00 קומפלט1.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AW לספיקה של 800cfm כולל גח"ח
אביזרי פיקוד ובקרה לוח חשמל, לוחית הפעלה מרחוק דיגיטלית מותקנת 

תחת הטיח, חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות למערכת בקרת מבנה, 
(שסתום בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד)

9.15.1.0084

50,400.00 84.00 600.00 מ"ר תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.8 מ"מ. 9.15.1.0090

29,750.00 119.00 250.00 מ"ר תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 1.25 מ"מ. 9.15.1.0100

1,200.00 40.00 30.00 מ"א גמיש מבודד מאושר תקן 1001 בקוטר "8 9.15.1.0101

1,484.00 212.00 7.00 יח' תריס אוויר חוזר  עד שטח 0.4 מ"ר צבוע בגוון עליו יורה האדריכל. 9.15.1.0120
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,240.00 212.00 20.00 יח' תריסי שחרור אוויר עם ווסת כמות 15*15 ס"מ 9.15.1.0130

2,790.00 310.00 9.00 יח' מפזר אוויר ''9*''9 עם ווסת כמות 9.15.1.0140

11,616.00 363.00 32.00 יח' מפזר אוויר ''12*''12 עם ווסת כמות 9.15.1.0150

1,594.00 797.00 2.00 יח' תריס שחרור עשן 60X60 ס"מ 9.15.1.0160

354.00 177.00 2.00 יח' תריס שחרור עשן 20X20 ס"מ 9.15.1.0170

22,000.00 40.00 550.00 מ"ר בידוד אקוסטי/תרמי פנימי בעובי ",1 כמתואר במפרט ובתוכניות 9.15.1.0180

3,700.00 74.00 50.00 מ"ר בידוד אקוסטי/תרמי פנימי בעובי ",2 כמתואר במפרט ובתוכניות 9.15.1.0181

6,196.00 3,098.00 2.00 יח' מדף עשן ממונע ,SD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הקטן מ-0.25 מ"ר 
כולל מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט כולל 2 מספקי גבול, יכולת בקרה, 

נתיך תרמואלקטרי חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף עשן, הכל 
המתואר במפרט הטכני ובתוכניות

9.15.1.0190

5,310.00 177.00 30.00 מ"א צנרת מים שחורה ללא תפר למים קרים/חמים סקדיול 40 בקוטר "3 9.15.1.0260

4,740.00 79.00 60.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "2 9.15.1.0290

4,640.00 58.00 80.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1 9.15.1.0310

424.00 106.00 4.00 יח' אביזרי צנרת קשתות היסתעפויות T מוכנות, סקדיול 40 לקוטר "3 9.15.1.0360

1,666.00 119.00 14.00 יח' שסתום כדורי עם חיבורי הברגה בקוטר "1 9.15.1.0400

267.00 89.00 3.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "3/4 9.15.1.0410

284.00 142.00 2.00 יח' שסתומי שחרור אויר אוטומטיים ",1/2 לרבות ברזים וצנרת ניקוז. 9.15.1.0450

5,574.00 929.00 6.00 יח' שסתום בקרה לא תלוי לחץ ומד אנרגיה, ליחידות AW לספיקה של עד 9.2
GPM פרופורציונלי, כולל חיווי והתחברות למערכת בקרה כדוגמת תוצרת

"בלימו" או שו"ע.

9.15.1.0530

2,800.00 80.00 35.00 מ"א בידוד צנרת בקוטר "3 ע"י תחבושות "דואל טמפ" עטוף פח מגולון 0.6 
מ"מ כולל קשתות והסתעפויות.

9.15.1.1003

2,760.00 46.00 60.00 מ"א בידוד צנרת בקוטר "2 ע"י שרוולי וידופלקס בעובי ,3/4 לרבות עטיפה 
בתחבושות טבולות סילפס בחפיפה של %50

9.15.1.1010
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,640.00 33.00 80.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1 9.15.1.1030

295,590.00295,590.00295,590.00295,590.00 מערכות אוורורמערכות אוורורמערכות אוורורמערכות אוורור 15.115.115.115.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

295,590.00295,590.00295,590.00295,590.00 מתקני מיזוג אווירמתקני מיזוג אווירמתקני מיזוג אווירמתקני מיזוג אוויר 15151515 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שילוט 29 פרק:

שילוט 29.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,195.00 1,885.00 7.00 יח' דגם N - שלט מס' קומה ע"ג קיר מול המעלית 9.29.1.0010

1,958.00 89.00 22.00 יח' דגם NS - שלט מס' קומה על צד משקוף מעלית 9.29.1.0020

89.00 89.00 1.00 יח' דגם O - מחסן 9.29.1.0030

1,200.00 100.00 12.00 יח' דגם R - חדרי משרדים וחדר כללי 9.29.1.0040

חירום

89.00 89.00 1.00 יח' דגם EML - שלט חרום מילוט צא שמאל 9.29.1.0150

267.00 89.00 3.00 יח' דגם EMR - שלט חרום מילוט צא ימינה 9.29.1.0160

89.00 89.00 1.00 יח' דגם EMD - שלט חרום מילוט 9.29.1.0170

623.00 89.00 7.00 יח' דגם QN - שלט חרום- בשעת שריפה השתמש במדרגות 9.29.1.0200

801.00 89.00 9.00 יח' דגם S - שלט חרום- ע"ג דלת אש, החזק סגורה 9.29.1.0210

7,200.00 1,200.00 6.00 יח' דגם SN - שלט מס' קומה בחדר מדרגות 9.29.1.0220

89.00 89.00 1.00 יח' דגם EW - אינסטלציה 9.29.1.0230

445.00 89.00 5.00 יח' דגם EE - חשמל 9.29.1.0240

267.00 89.00 3.00 יח' דגם EC - תקשורת 9.29.1.0250

801.00 89.00 9.00 יח' דגם EF - אש 9.29.1.0260



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019315

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

27,113.0027,113.0027,113.0027,113.00 שילוטשילוטשילוטשילוט 29.129.129.129.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

27,113.0027,113.0027,113.0027,113.00 שילוטשילוטשילוטשילוט 29292929 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות גילוי וכיבוי עשן ואש 34 פרק:

מערכת גילוי אש משולבת כריזת חרום 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות כלליות

כל הסעיפים בכתב הכמויות שלהלן כוללים גם אספקה ,הובלה, טעינה 
ופריקה, התקנה, הנחה ,השחלה ,חיבור והתקנה מושלמת של כל 

האביזרים אלא אם צוין אחרת במפורש לרבות כל הבדיקות והניסיים ואת 
כל הנדרש לסיום העבודה ומסירתה למזמין כנדרש במפרט הטכני גם אם 

לא באו לביטוי בכתב הכמיות.

כל הציוד במנהרה יהיה מוגן מים בדרגת הגנה IP65 לפחות.

מערכת גילוי אש ועשן ממוענת אנלוגית 
*************************************

15,930.00 15,930.00 1.00 יח' מרכזית גילוי אש תוצרת נוטפייר מסוג  NFS או ש"ע המיועדת ל- 1000 
כתובות לפחות, כולל ספק כוח ומצברים ולוח תצוגה עם 80 תווים 

בעברית

9.34.1.0050

6,372.00 3,186.00 2.00 יח' לוח משנה אלפא נומרי עברית מותאם לחיבור ברשת הכולל 640 תווים 
לפחות או ש"ע

9.34.1.0060

319.00 319.00 1.00 יח' קופסא אחורית כולל דלת שקופה להשקעת לוח המישנה כולל חציבה 9.34.1.0080

2,790.00 279.00 10.00 יח' מודול כניסה אלקטרוני בעל יחידת כתובת המסוגל לקבל כניסת מגע יבש 
מתוצרת נוטפיר דגם  FMM או ש"ע

9.34.1.0090

2,790.00 279.00 10.00 יח' מודול יציאה אלקטרוני כתובתי לבקרה והפעלה מתוצרת נוטפיר דגם 
FCM או ש"ע

9.34.1.0100

6,975.00 279.00 25.00 יח' גלאי עשן אנלוגי ממוען אופטי מתוצרת נוטפייר מדגם FSP-851 או ש"ע 9.34.1.0110

1,395.00 279.00 5.00 יח' גלאי עשן אנלוגי ממוען יוניזציה מתוצרת נוטפייר מדגם FSI-851   או ש"ע 9.34.1.0120

558.00 279.00 2.00 יח' גלאי קצב עלית טמפ' אנלוגי ממוען מתוצרת חברת נוטפייר  מדגם 
FST-751 או ש"ע

9.34.1.0130

1,116.00 279.00 4.00 יח' גלאי עשן אנלוגי ממוען אופטי להתקנה בלוחות חשמל מתוצרת נוטפייר 
מדגם FSP-851 או ש"ע

9.34.1.0140

1,395.00 279.00 5.00 יח'  2A מודול יציאת ממסר אלקטרוני כתובתי להפעלה ע"י מגע יבש עד
מתוצרת נוטפיר דגם FRM או ש"ע

9.34.1.0180



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019316

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,864.00 358.00 8.00 יח' צופר התראה אור קולי מוגן מים כולל יחידת כתובת תוצרת 

SPECTRALERT דגם P2475  או ש"ע בזמן השתקת צופר- על הנצנץ 
להמשיך להבהב!!

9.34.1.0200

1,056.00 96.00 11.00 יח' מנורת סימון  מדגם  TE- 802A מאושרת תקן ישראלי או ש"ע 9.34.1.0230

909.00 303.00 3.00 יח' לחצן שבירה כולל יחידת כתובת  תוצרת נוטפיר מדגם M- 500KAC  או 
ש"ע - מוגן מים

9.34.1.0240

3,186.00 3,186.00 1.00 יח'  N.C - N.O) גלאי מימן לחדר מצברים הגלאי יהיה בעל 3 מוצאים לפחות
כ"א)   - מוצא אחד ב- 10% והשני ב- 20% מ- LEL , מוצא שלישי לתקלה

9.34.1.0250

398.00 398.00 1.00 יח' DL-125 חייגן אוטומטי מאושר ע"י יצרן המערכת ומשרד התקשורת דגם 9.34.1.0260

7,168.00 3,584.00 2.00 יח' ספק כוח  6A כולל מצברים לגיבוי כללי למשך 48 שעות לפחות 9.34.1.0270

478.00 478.00 1.00 יח'   TI יחידת הגנה נגד מתחי יתר וברקים במעגלים מבודדים מוגנים כדוגמת
או ש"ע לכל עניבה ברכזת

9.34.1.0280

1,354.00 677.00 2.00 יח' מחזיק דלת אלקטרו מגנטי בעל כוח החזקה 800 ניוטון לרבות ספק כוח 
ויחידות מודול כניסה לרכזת גילוי אש ולחצני שבירה כתובתיים כדוגמת 

נוטפיר או ש"ע

9.34.1.0290

677.00 677.00 1.00 יח' יחידת בידוד על קו הגלאים להמשך פעולת הלופ במקרה של קצר בקו 
מדגם ISO-X או שו"ע

9.34.1.0310

עמדת שליטה גראפית ממוחשבת 
***********************************

57,730.0057,730.0057,730.0057,730.00 מערכת גילוי אש משולבת כריזת חרוםמערכת גילוי אש משולבת כריזת חרוםמערכת גילוי אש משולבת כריזת חרוםמערכת גילוי אש משולבת כריזת חרום 34.134.134.134.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

FM-200 מערכת כיבוי בגז 34.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
****************************** 200-FM מערכות כיבוי בגז

כל המערכות יכללו מיכלים שסתומי פריקה מהירה הפעלה חשמלית 
(סולונויד) הפעלה ידנית, מד לחץ ומפסק לחץ לביקורת, נחירי פיזור עד 

 UL 1 חובק ומחבר יציאה תואם. כל הציודים הנדרשים להיות מאושרים,"
ו- FM ובעלי אישור תאימות לרכזת הגילוי.

מערכת כיבוי ללוחות חשמל *******************************

5,177.00 5,177.00 1.00 יח' כנ"ל אך במשקל של עד 6KG  ללוחות חשמל עד שלושה נחירים 9.34.2.0050

1,190.00 119.00 10.00 מ"א צנרת נחושת  Type-L  בקוטר עד "1 כולל כל האביזרים הדרושים 9.34.2.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019317

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכות כיבוי בהצפה לחדרים *****************************

358.00 358.00 1.00 יח' יחידת הפעלה מכותבת ומבוקרת מהרכזת מאושרת תקן UL כ- 
RELEASING DEVICE

9.34.2.0480

358.00 358.00 1.00 יח' UL מכותבת מאושרת תקן ABORT  יחידת ביטול כיבוי 9.34.2.0490

345.00 115.00 3.00 יח' נחירי פיזור עד "2 מתוכנתים מתואמים- הרצת מחשב 9.34.2.0500

350.00 175.00 2.00 יח' מנורת פינוי מהבהבת לכיבוי הופעל כולל שילוט ויחידת כתובת 9.34.2.0510

1,190.00 119.00 10.00 מ"א צנרת סקדיואל 40  בקוטר עד "2 כולל כל האביזרים הדרושים 9.34.2.0530

796.00 398.00 2.00 יח' מנורת כיבוי הופעל תקנית כולל שילוט ויחידת כתובת 9.34.2.0560

9,764.009,764.009,764.009,764.00 FM-200 מערכת כיבוי בגזFM-200 מערכת כיבוי בגזFM-200 מערכת כיבוי בגזFM-200 מערכת כיבוי בגז 34.234.234.234.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כריזת חרום 34.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כריזת חרום ********************************

7,169.00 7,169.00 1.00 יח' עמדת כריזה ראשית  הכוללת תמיכה בטלפון כבאים משולבת במרכז 
הבקרה הכוללת מחולל הודעות דיגיטאלי DVC תוצרת NOTIFIER ארה"ב

או שווה ערך להעברת 10 הודעות אוטומטיות לפחות, כולל מיקרופון 
פנימי   - מאושר 9UL ומת"י

9.34.3.0020

3,983.00 3,983.00 1.00 יח' מגבר הספק דיגיטאלי DAA תוצרת NOTIFIER ארה"ב או שווה ערך  בעל 
הספק של  VRMS/ 50W70 לפחות מותאם להתקנה בתוך מארז (המארז 

כלול במחיר הספק), כולל 50% רזרבה

9.34.3.0030

597.00 597.00 קומפלט1.00 מתאם לחיבור לרשת הכריזה הדיגיטאלית - דגם DS-FM מתאים לחיבור 
סיב אופטי

9.34.3.0050

2,805.00 255.00 11.00 יח' כנ"ל אך רמקול פנימי 9.34.3.0080

4,144.00 518.00 8.00 יח' נצנץ מוגן מים דגם RSSWP-2475-FR או שווה ערך 9.34.3.0090

518.00 518.00 1.00 יח' יחידת סנכרון נצנצים דגם DSM או שווה ערך 9.34.3.0110

518.00 518.00 1.00 יח' יחידת כתובת להפעלת רמקולים עפ"י אזורי כריזה 9.34.3.0120

518.00 518.00 1.00 יח' כנ"ל אך עבור הפעלת נצנצים 9.34.3.0130



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019318

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,390.00 1,195.00 2.00 יח' יחידת מיקרופון מרוחקת עם  PTT כולל מארז עם דלת שקופה כולל יחידת

כתובת לזיהוי מיקום היחידה באתר
9.34.3.0140

3,983.00 3,983.00 קומפלט1.00 הנדסה ואינטגרציה לכל המערכת 9.34.3.0150

26,625.0026,625.0026,625.0026,625.00 כריזת חרוםכריזת חרוםכריזת חרוםכריזת חרום 34.334.334.334.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טלפון כבאים 34.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
טלפון כבאים *******************************

4,780.00 2,390.00 2.00 יח' יחידת טלפון כבאים אינטגראלית כוללת מארז עם דלת ויחידת כתובת 
לזיהוי העמדה מסוג AFAWS תוצרת NOTIFIER או שו"ע משולב ברכזת 

גילוי ואזעקת אש בעל תו תקן UL כולל מארז מוגן מים IP65 עם דלת 
שקופה.

9.34.4.0020

1,036.00 518.00 2.00 יח' שקע טלפון מסוג ,FPJ כולל יח' כתובת לזיהוי מיקום השקע או ש"ע 9.34.4.0030

9,558.00 9,558.00 1.00 יח' יחידת שליטה ומיתוג לטלפון כבאים במרכזי השליטה - ל-24 נקודות 
טלפון דגם ACM-24AT תוצרת NOTIFIER ארה"ב  או שו"ע

9.34.4.0040

716.00 358.00 2.00 יח' יחידות סינון רעש על קווי הטלפון - מקורית של יצרן הציוד למניעת רעשי 
רקע

9.34.4.0050

16,090.0016,090.0016,090.0016,090.00 טלפון כבאיםטלפון כבאיםטלפון כבאיםטלפון כבאים 34.434.434.434.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פנל כבאים 34.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פנל כבאים *********************************

19,913.00 19,913.00 1.00 יח' פנל כבאים מאושר יכלול : לוח משנה למערכת אש, טלפון כבאים, 
מיקרופון, פיקוד לכריזת חרום והכל בהתאם למפרט הטכני

9.34.5.0020

19,913.0019,913.0019,913.0019,913.00 פנל כבאיםפנל כבאיםפנל כבאיםפנל כבאים 34.534.534.534.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת טלפון חרום 34.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכת טלפון חרום ***************************

מחירי הקבלן כוללים, יחד עם אספקה, התקנת, חווט וחיבור הציוד, את 
כל הציוד, צנרת והאביזרים, את כל העבודות, התיאומים, הבדיקות 

והניסויים ואת כל הנדרש לקראת סיום העבודה ומסירתה למזמין, כנדרש 
וכמפורט במפרט, גם אם לא כל הסעיפים באו לביטויים בכתב הכמויות.

הערה: שימוש במערכת IP , הכנת הנקודות תעשה ע"י אחרים



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019319

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,825.00 39,825.00 קומפלט1.00 מערכת מרכזית לתמיכה בטלפון חרום - אנלוגי או IP עד 50 נקודות קצה 9.34.6.0040

1,195.00 1,195.00 1.00 יח' מגבר הספק למערכת אנלוגית 9.34.6.0050

1,195.00 1,195.00 1.00 יח' ספק כח, מטען ומצברים למערכת טלפון החרום 9.34.6.0060

6,372.00 3,186.00 2.00 יח'  GAI תוצרת Titan יחידת טלפון חרום אנטי וונדלי מוגנת מים כדוגמת
אנגליה או שו"ע מאושר.

9.34.6.0070

2,788.00 2,788.00 קומפלט1.00 מסד "19 להתקנת  כל ציוד המערכת כולל, דלת קדמית מזכוכית במסגרת 
מתכת, דלת אחורית  מפלדה, דפנות צד פריקות כולל פסים לסידור 

כבלים.

9.34.6.0090

51,375.0051,375.0051,375.0051,375.00 מערכת טלפון חרוםמערכת טלפון חרוםמערכת טלפון חרוםמערכת טלפון חרום 34.634.634.634.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חווט ותעוד 34.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פרק - חווט ותעוד ***************************

4,000.00 20.00 200.00 מ"א  , X2X16 TS  מוצלב ומסוכך בחתך של E90 חווט רמקולים בכבל חסין אש
16AWG2 לפחות ובהתאם לדרישות היצרן ובעלי מעטה מותאם לדרישות 

הכלליות לפרויקט זה.

9.34.7.0020

1,000.00 20.00 50.00 מ"א כבל לחווט חסין אש E90 בין יחידות המגברים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך 
בחתך של AWG14 לפחות בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה מתאים 

לדרישות הכלליות בפרויקט זה.

9.34.7.0030

1,000.00 5.00 200.00 מ"א חווט עמדת מיקרופון בעזרת כבל מתח ופיקוד בעל מספר גידים כנדרש 
ע"י היצרן, כולל בידוד כפול

9.34.7.0040

1,800.00 6.00 300.00 מ"א  18AWG כבל לחווט בין יחידות כתובת בזוג חוטים מוצלב בחתך של
לפחות בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה מתאים לדרישות הכלליות 

בפרויקט זה.

9.34.7.0050

1,000.00 5.00 200.00 מ"א כבל לחווט בין יחידות טלפון חרום בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של 
14AWG לפחות בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה מתאים לדרישות 

הכלליות בפרויקט זה.

9.34.7.0060

2,400.00 24.00 100.00 מ"א כבל לחווט חסין אש E90 בין יחידות טלפון כבאים בזוג חוטים מוצלב 
ומסוכך בחתך של AWG14 לפחות בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה 

מתאים לדרישות הכלליות בפרויקט זה.

9.34.7.0070

797.00 797.00 קומפלט1.00 תיעוד המערכת ב-4 עותקים כולל תוכניות ,As-Made רשימת ציוד 
והוראות הפעלה ובדיקה

9.34.7.0090

11,997.0011,997.0011,997.0011,997.00 חווט ותעודחווט ותעודחווט ותעודחווט ותעוד 34.734.734.734.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ממשקים 34.8 תת פרק:
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,700.00 17,700.00 קומפלט1.00 ממשק בין מערכת גילוי וכיבוי עשן ואש של המעבר המסחרי התת"ק 

להולכי רגל לבין מערכת הבקרה המרכזית של המעבר המסחרי התת"ק 
להולכי רגל או לבין מערכת הבקרה המרכזית של החניון, הפירים 

ולולאות הרכב

9.34.8.0010

17,700.0017,700.0017,700.0017,700.00 ממשקיםממשקיםממשקיםממשקים 34.834.834.834.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

211,194.00211,194.00211,194.00211,194.00 מערכות גילוי וכיבוי עשן ואשמערכות גילוי וכיבוי עשן ואשמערכות גילוי וכיבוי עשן ואשמערכות גילוי וכיבוי עשן ואש 34343434 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה 78 פרק:

מערכות שונות וסיבים לבקרה 78.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,600.00 32.00 800.00 מ"א כבל אופטי להתקנה חיצונית ,OTDR משוריין עבור תת"ק או עילי ע"פ 

 LOOSE בקוטר 9 מיקרון, בצינורית במארז S.M דרישת הלקוח, 36 סיבים
.TUBE הכבל יכיל ג'ל בתוך הצינורית ובין הצינוריות. כדוגמת 

LDB-9-06*4-D-ZPBP-DD-BK תוצרת טלדור או ש"ע, לרבות שילוט.

9.78.12.0150

2,000.00 100.00 קומפלט20.00 מגשר FO גמיש ל-SM ל-2 סיבים באורך עד 5 מטר 9.78.12.0190

5,310.00 2,655.00 קומפלט2.00 מחבר (קלואז'ר) אופטי ל-36 זוג להתקנה חיצונית לשני כבלים, כולל 
בדיקות OTDR וכל הדרוש לביצוע החיבורים כולל ריתוכים והפעלה.

9.78.12.0230

4,000.00 4.00 קומפלט1,000.00 כבל תקשורת-מבנה ,UTP תואם לסטנדרט CAT5-E ארבעה זוגות שזורים 
23AWG נבדק ל-,150MHZ מעטה ,HFFR כולל התקנה, השחלה, סימון 

בשני הקצוות וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה 
בדרישות התקן.

9.78.12.0290

6,000.00 6.00 1,000.00 מ"א  (4x(2x23 AWG 7 GIGADOR Outdoor Cat. מדגם CAT-7, כבל תקשורת
Part Number: ,  S/FTP LSZH/PE double jacket 9929705101 או שווה 

ערך.

9.78.12.0300

12,392.00 3,098.00 4.00 יח' access מתגי פנים 9.78.12.0310

716.00 358.00 קומפלט2.00  LC, פנל ניתוב אופטי ל-12 סיבים (6 מחברים) לרבות מתאמים למחברי
מגש לעודפי סיבים עם אמצעי סידור וקשירה + מגש ל-Splices  עם פנל 
עיוור בגובה U1 לשמירת רווח עליון לגישה (אופציונלי להתקנה), סימון 

קומפלט, סידור קשירת כבל אופטי בכניסה לפנל וכיסויים למתאמים 
שאינם בשימוש

9.78.12.0320

39,826.00 19,913.00 קומפלט2.00 ארון תקשורת במידות mm, 650/600/2100 כולל מתג, לוח חלוקה פנימי, 
כבילה, תקשורת, חשמל וכל הנדרש לחיבור האמצעים.

9.78.12.0330

95,844.0095,844.0095,844.0095,844.00 מערכות שונות וסיבים לבקרהמערכות שונות וסיבים לבקרהמערכות שונות וסיבים לבקרהמערכות שונות וסיבים לבקרה 78.1278.1278.1278.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרה 78.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*******מערך תקשורת********
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,168.00 3,584.00 2.00 יח' RJ45 Patch panel and accessories 9.78.13.0440

**********מערך בקרים**********

23,895.00 23,895.00 1.00 יח' בקר כדוגמת ET-200N או S7-300 מתוצרת סימנס או ש"ע להתקנה בחדרי 
חשמל במעברים, בגודל המתאים למפרט והיקף בפרוייקט לפי מפרט טכני 

מיוחד

9.78.13.0480

13,541.00 13,541.00 קומפלט1.00 מבנה לוח בקר בחדר חשמל/נישות בחניון בנוי מפח דקופירט 2 מ"מ, צבוע
בצבע ,RAL7032 בעל אטימות IP54 במידות רוחב 2.0 מ' עומק 0.6 גובה 
2.2 מ', כולל: סוכל, ספקי כוח, מתאמים, מחברים, שילוט, מהדקים וכל 
הציוד הנדרש לתפעול הבקר, מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך. מבנה 
הלוח כולל הפרדה מתכתית בין התאים כולל גישה ודלתו ת מלפנים, 
הלוח כולל את כל האלמנטים הנמדדים בנפרד להלן, כולל העמסתו, 

הובלתו, פריקתו, הכנסתו והעמדתו בחדר, כולל חיזוקו לריצפה (המחיר 
לא כולל בקר)

9.78.13.0490

15,930.00 15,930.00 קומפלט1.00 תכנה בבקר המשנה למערכת בקרת התנועה וכל שאר מערכות המתקן. 9.78.13.0510

60,534.0060,534.0060,534.0060,534.00 מערכת בקרהמערכת בקרהמערכת בקרהמערכת בקרה 78.1378.1378.1378.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מע' בקרת מבנה נפרדת עבור המעבר המסחרי התת"ק 78.17 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ביצוע והתקנת מערכת בקרת המבנה מתייחסת לשלל המערכות במבנה 

בקרת מיזוג אויר, מערכות חשמל, בקרת כניסה, מערכת מצלמות במעגל 
סגור, אינסטלציה וכל המערכות האלקטרומכניות הנלוות, על הקבלן 

להכין תכנון מפורט כולל מערך סכמה חד קווית של כל מערך הבקרה על 
בסיס דרישת המפרט הטכני ולהגישו ליועץ לאישור

אחריות ושירות ל-2 שנים כלולים במחירי החוזה.

לוחות הבקרה/לוחות החשמל השונים כולל לוחות רכזות אשר יסופקו ע"י
קבלן הבקרה כולל ציוד ההקפי, לרבות רגשים מכל סוג שהוא יותקנו 

ויחווטו על ידי קבלן הבקרה

כל האביזרים המפורטים בפרק זה כוללים אספקה, התקנה, חיבור, חיווט, 
בדיקה והפעלה כולל כיול במידה ונידרש וכל חומרי העזר הדרושים 

להפעלה מושלמת של המערכת - התקנת רגשים למים יבוצעו ע"י צנר מים
או קבלן מ"א

35,046.00 17,523.00 2.00 יח' שרתי מערכת, כולל מערכת גיבוי חם, מותקן בארון תקשורת, כולל חיבור 
למערכת גיבוי מתח, וממשק לשעון אסטרונומי - כולל כל המתגים 

הנדרשים לקבלת יתירות מלאה לתפעול מערכת בקרת "מרכז הבקרה", 
לרבות רשיונות התקנה ותכנות, לרבות הרצה.

9.78.17.0040

8,762.00 4,381.00 2.00 יח' עמדת עבודה מלאה עבור מערכת בקרת המבנה, כולל מחשב, שלושה (3) 
מסכים, עכבר, מקלדת וכל הנדרש להפעלת העמדה.

9.78.17.0050

21,506.00 10,753.00 2.00 יח' אספקת והתקנת תוכנת  SCADA תוצרת Control Maestro או  PULSE עד 
10,000 תגים לחיבור כל המערכות המותקנות בחדר הבקרה כולל 

אינטגרציה מלאה בין כל המערכות בפרויקט זה כולל גיבוי חם 
HOT-SWAP של ה-SCADA המערכת תתמוך בגיבוי חם מלא לשלל לכל 

המערכות

9.78.17.0090
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תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,558.00 4,779.00 2.00 יח'  PULSE או Control Maestro תוצרת VIEW אספקת והתקנת עמדת צפייה

לשימוש משתמשים נוספים
9.78.17.0100

6,770.00 6,770.00 1.00 יח' אספקת והתקנת תוכנת  U.C.M.E כולל מודם סלולרי  המערכת תחובר 
ל-SCADA לצורך שליחת הודעות SMS ע"פ דרישות הלקוח ותהווה 

פלפורמה אחודה מול מרכז הבקרה

9.78.17.0110

4,620.00 4,620.00 1.00 יח' אספקת והתקנת תוכנה אפליקטיבית לבקרים. סעיף זה צריך לכלול את 
מחיר הזנת הנתונים בבקרים כולל כניסות ויציאות כולל כל העבודה 

הדרושה לכתיבת התוכנה המקשרת מכלול הבקרים השונים חשמל ומיזוג 
אויר ושאר המערכות המחוברות לבקרים

9.78.17.0120

21,000.00 175.00 120.00 יח' אספקת והתקנה של תמונות סינופטיות גרפיות דינמיות למערכות השונות 
כולל מערך מיזוג האויר לכל סכמות המערכות המפוקדות בבניין כולל 

הצגת נתונים נמדדים ממערכת הבקרה, כולל כל העבודה הדרושה לביצוע
מושלם של הנושא

9.78.17.0130

1,991.00 1,991.00 קומפלט1.00 תוכנה ישומית לנקודת אינפורמציה הכוללת נקודות המחוברות בתקשורת 
אל מרכז הבקרה (הסעיף אינו כולל הגדרת כניסות ויציאות בבקרים), 

הגדרה בתוכנת -HMI במחשבים וישום פונקציות הפיקוד, הבקרה התצוגה,
תפעול ודיווח

9.78.17.0140

4,381.00 4,381.00 קומפלט1.00  SMART  - אספקה והטמעת פרוטוקול תקשורת עם  לוח חשמל חכם
PANEL לחיבור מלא עם תוכנת מערכת הבקרה לרבות ביצוע שילוב 

והתאמות כולל תאום מלא עם ספק המערכת להצגת נתוני המערכת על 
 Bacnet תוכניות אוטוקאד העבודה כוללת מתאמים באמצעות תקשורת

/Modbus/Lon לחבור ישיר אל הבקרים להפעלת המערכת כמצויין במפרט

9.78.17.0150

2,788.00 2,788.00 1.00 יח' אספקת והתקנה של תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור מערכת פיקוד של 
מערכת גנרטורים עם תוכנת מערכת הבקרה לרבות ביצוע שילוב 

והתאמות, כולל תאום מלא עם ספק המערכת להצגת נתוני המערכת על 
תוכניות אוטוקאד באמצעות פרוטוקול תקשורת מסוג LON TCP\IP או  

BACNET או MODBUS לצורך חיבור יציאת תקשורת מצד הגנרטור 
להפעלת המערכת כ מצויין במפרט.

9.78.17.0160

3,983.00 3,983.00 קומפלט1.00 אספקת והתקנה של תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור מערכת  UPS כדוגמת
Centric תוצרת גאמנטוריק או ש"ע מאושר יועץ החשמל למערכת הבקרה 
לרבות ביצוע שילוב והתאמות, כולל תאום מלא עם ספק המערכת להצגת
נתוני המערכת על תוכניות אוטוקאד באמצעות פרוטוקול תקשורת מסוג 

LON TCP\IP או BACNET או MODBUS להפעלת המערכת כמצויין במפ 
רט

9.78.17.0170

5,974.00 5,974.00 קומפלט1.00 אספקת והתקנה של תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור רכזת של  מערכת 
גילוי אש עם תוכנת מערכת הבקרה לרבות ביצוע שילוב והתאמות, כולל 
תאום מלא עם ספק המערכת להצגת נתוני המערכת על תוכניות אוטוקאד 

באמצעות פרוטוקול תקשורת מסוג LON TCP\IP או BACNET או 
MODBUS להפעלת המערכת כמצויין במפרט

9.78.17.0180

47,790.00 47,790.00 קומפלט1.00 השלמה עבור בנית אפליקציה המתאימה לניהול, אנטגרציה והטמעת כל 
המערכות במרכז הבקרה ובחדרי החשמל, ובקרת אנרגיה במרכז הבקרה 

כולל: מסכים גרפים לשליטה ופיקוח על המערכות, ביצוע דוחות על 
פעילויות המערכת, העברת התראות לטלפונים סולולרים וקווים, לרבות 
התאמת פרוטוקולים של כל המערכות, לפי המפרט הטכני המיוחד (עבור 

40 מסכים ו-20 דוחות).

9.78.17.0190

7,966.00 3,983.00 קומפלט2.00 הרחבת אפליקציות בקרת כניסה במחשב הבקרה ובתוכנת HMI הכולל: 
מפות סינופטיות עם הצגת מצב הגלאים וכל האביזרים, אפשרות דריכה 

ונטרול כל יחידות הקצה, הפעלה וניטרול כללי באמצעות קוד אישי.

9.78.17.0200
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m

תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,770.00 6,770.00 קומפלט1.00 אספקת והתקנה של תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור מערכת פיקוד ובקרה 

של מערכת VRF כדוגמת AE-200  מיצובישי או ש"ע מאושר יועץ החשמל 
כולל שילוב מערכת הבקרה לרבות ביצוע שילוב והתאמות כולל תאום 

מלא עם ספק המערכת להצגת נתוני המערכת על תוכניות אוטוקאד 
באמצעות פרוטוקול תקשורת מסוג LON TCP\IP או BACNET או 

MODBUS ומת אם תקשורת מתאים להפעלת המערכת כמצויין במפרט.

9.78.17.0210

14,338.00 7,169.00 2.00 יח' אספקה ,התקנת והרצת תוכנת לניהול התראות ושליחת הודעות SMS עד 
100 התראות לטלפונים סולולרים כדוגמת ,UCME כולל כרטיס תיקשורת,

לפי מפרט טכני מיוחד.

9.78.17.0220

6,770.00 6,770.00 קומפלט1.00 אספקת והתקנה של תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור מערכת בקרת כניסה  
עם תוכנת מערכת הבקרה לרבות ביצוע שילוב והתאמות, כולל תאום 

מלא עם ספק המערכת להצגת נתוני המערכת על תוכניות אוטוקאד 
באמצעות פרוטוקול תקשורת מסוג LON TCP\IP או BACNET או 

MODBUS ומתאם תקשורת מתאים להפעלת המערכת כמצויין במפרט

9.78.17.0230

6,770.00 6,770.00 קומפלט1.00 אספקת והתקנה של תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור מערכת NVR להצגת 
מערכת המצלמות, כולל שילוב כל הפרוקטול בין מרכז הבקרה למערכת 
NVR  כולל  ביצוע שילוב והתאמות כולל תאום מלא עם ספק המערכת 

להצגת נתוני המערכת על תוכניות אוטוקאד באמצעות פרוטוקול תקשורת
מסוג LON TCP\IP או BACNET או MODBUS ומתאם תקשורת מתאים 

HMI  לחבור מושלם ועובד כמערכת אחודה משולבת מול

9.78.17.0240

11,948.00 11,948.00 קומפלט1.00 אספקת והתקנה של תוכנת וחומרת תקשורת לחיבור מערכת DALI  עבור 
תאורת חירום להצגת תאורות החירום, כולל שילוב כל הפרוקטול בין 

מרכז הבקרה לבקר הראשי כולל ביצוע שילוב והתאמות כולל תאום מלא 
עם ספק המערכת להצגת נתוני המערכת על תוכניות אוטוקאד באמצעות 
פרוטוקול תקשורת מסוג LON TCP\IP או BACNET או MODBUS ומתאם
HMI  ת קשורת מתאים לחבור מושלם ועובד כמערכת אחודה משולבת מול

9.78.17.0250

5,970.00 398.00 15.00 יח' רגשי טמפרטורה לחדר דגם ,STR100 כולל כל האביזרים הדרושים 
להתאמה וחיבור לבקר DDC לצורך ניוטר טמפ' במקומות חשובים כגון: 

חדרי חשמל, מסדים וכו'

9.78.17.0260

5,974.00 5,974.00 1.00 יח' רגשי מימן לצורך התקנה בחדר מצברים, כולל כל האביזרים הדרושים 
.DDC להתקנה ולהתאמה וחיבור לבקר

9.78.17.0270

3,985.00 797.00 5.00 יח' אספקה והתקנה, כולל חיווט של רגש הצפה מסוג PL43 תוצרת YM מתחת
לרצפה כולל התקנת תעלות רשת לצורך חיבור הגלאים

9.78.17.0280

3,983.00 3,983.00 קומפלט1.00 הפעלה כיווני נקודות סף, אינטגרציה, הדרכה תיעוד ומסירת מערכת 9.78.17.0290

248,643.00248,643.00248,643.00248,643.00 מע' בקרת מבנה נפרדת עבור המעבר המסחרי התת"מע' בקרת מבנה נפרדת עבור המעבר המסחרי התת"מע' בקרת מבנה נפרדת עבור המעבר המסחרי התת"מע' בקרת מבנה נפרדת עבור המעבר המסחרי התת" 78.1778.1778.1778.17 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ממשקים 78.19 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,700.00 17,700.00 קומפלט1.00 ממשק בין מערכת הבקרה המרכזית של המעבר המסחרי התת"ק או מערכת

הבקרה המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב לבין מערכת גילוי 
וכיבוי עשן ואש של המעבר המסחרי התת"ק להולכי רגל

9.78.19.0020

13,275.00 13,275.00 קומפלט1.00 ממשק בין מערכת הבקרה המרכזית של המעבר המסחרי התת"ק או מערכת
הבקרה המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב לבין מערכת בקרת 

התאורה של המעבר המסחרי התת"ק להולכי רגל

9.78.19.0030
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m

תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

30,975.0030,975.0030,975.0030,975.00 ממשקיםממשקיםממשקיםממשקים 78.1978.1978.1978.19 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

435,996.00435,996.00435,996.00435,996.00 מע' תקשורת ומע' בקרת מבנהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנה 78787878 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תשתיות חשמל לבקרה ומע' בקרת תאורה 79 פרק:

תשתיות חשמל לבקרת מבנה 79.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,904.00 1,726.00 4.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 

טון לפי ת''י 489 עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג 
המערכת.  התא בקוטר 80 ס''מ ובעומק 1.75 מ', עם שלבי טיפוס, כולל 

חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

9.79.8.0150

1,300.00 13.00 100.00 מ"א כבל פיקוד מסוג XLPE בחתך 12X1.5 ממ"ר מונח על תעלה או מושחל 
בצינור

9.79.8.0784

3,200.00 32.00 100.00 מ"א כבל פיקוד מסוכך רב גידי בגונים שונים 1.5*24 ממ"ר מושחל בצינור ו/או
מושחל בתוך עמוד על הכתר ובזרוע בעליה למצלמה בהשחלה כולל צינור

שרשורי משוריין על הכתר.

9.79.8.0788

11,404.0011,404.0011,404.0011,404.00 תשתיות חשמל לבקרת מבנהתשתיות חשמל לבקרת מבנהתשתיות חשמל לבקרת מבנהתשתיות חשמל לבקרת מבנה 79.879.879.879.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות בקרת תאורה 79.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ממשקים פנימיים בין מערכות בקרת התאורה בחניון, בפירים ובלולאות 
הרכב לבין מערכת בקרת התאורה במעבר המסחרי התת"ק להולכי רגל 

יהיו כמפורט במפרט המיוחד

79,650.00 79,650.00 1.00 יח' מערכת בקרת תאורה מרכזית משולבת לתאורה רגילה, לתאורת חירום, 
לשלטי הכוונה ולגלאי תנועה/לחצנים, בתקשורת ,DALI לרבות: לוח 

בקרת תאורה בתקשורת DALI לתפעול של עד 256 גופי תאורה רגילה, עד 
256 גופי תאורת חירום (ג"ת עם סוללות עצמאיות) ושלטי הכוונה עם 

סוללות עצמאיות ועד 90 גלאי תנועה/לחצנים, בתקשורת DALI והמאפ 
שרת: שליטה על עוצמת ההארה של כל גוף תאורה וקבלת חיוויי 
תקלות/תקינות מכל גוף תאורה, התחברות למערכת בקרת המבנה 
 (DALI בתקשורת) והתחברות לממשק תקשורת של חיישני התנועה

המאפשרים הדלקה, כיבוי ועמעום גופי התאורה. המערכת כוללת לוח 
הכולל את כל רכיבי הבקרה, התקשורת, מחשב ותוכנת ניהול ייעודי, 

9.79.14.0010

: EN-CDC-20/1 מתוצרת אנלטק בע"מ העונה לדרישות המפרט הטכני 
המצ"ב והמאושר ע"י המתכנן או שווה ערך ואיכות מאושר ע"י המתכנן 

{המערכת מיועדת עבור המעבר המסחרי התת"ק להולכי רגל}.

17,700.00 17,700.00 קומפלט1.00 כולל ממשק חיבור בין מערכת בקרת התאורה הנ"ל לבין מערכת הבקרה 
המרכזית של המעבר המסחרי התת"ק להולכי רגל או לבין מערכת הבקרה

המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב

9.79.14.0020

4,350.00 725.00 6.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי של 12x12 מ' ובעל Detection angle אפקטיבית של 180 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על הקי ר. 
{הגלאי מיועד למעבר המסחרי התת"ק}.

9.79.14.0030
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m

תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,775.00 725.00 19.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת

range אפקטיבי בקוטר 8m ובעל Detection angle אפקטיבית של 360 
מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על 
התקרה. {הגלאי מיועד למעבר המסחרי התת"ק}.

9.79.14.0040

9,019.00 311.00 29.00 יח' כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI המאפשר כתובת דיגיטלית 
DALI ללחצנים, לגלאי תנועה ולמגעים יבשים {המיועדים למעבר 

המסחרי התת"ק}.

9.79.14.0050

800.00 80.00 10.00 יח' קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים לחיבור גלאי תנועה / לחצן 
{המיועד למעבר המסחרי התת"ק}.

9.79.14.0060

3,025.00 121.00 25.00 נקודה נקודת חשמל ותקשורת/פיקוד לגלאי תנועה {המיועד למעבר המסחרי 
 15x15 התת"ק} המותקן על הקיר או התקרה, הכוללת: קופסת חיבורים
ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור הכבלים לגלאי התנועה, 
התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI (מחיר 
הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפים "כבה 

מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות קופסאות וחומרי 
עזר, כבלי נחושת מסוג N2XY לחשמל בחתך 3X1.5 ממ"ר וכבלי נחושת 

(שחורים) מסוג NYY(PVC ) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים 
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש

9.79.14.0070

כבל.

596.00 149.00 4.00 נקודה נקודת תקשורת/פיקוד ללחצן {המיועד למעבר המסחרי התת"ק} המיועד 
להתקנה על הקיר (מעל או מתחת לטיח), הכוללת: לחצן זרחני בתקשורת 

DALI; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הלחצן מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה ללחצן. הנקודה הנ"ל כוללת בנוסף: ק 
ופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור 

הכבלים ללחצן, התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת 
ה-DALI (מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים 

כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות 
 NYY(PVC קופסאות וחומרי עזר וכבלי נחושת (שחורים) מסוג

9.79.14.0080

לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות 
או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט 

הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

15,946.00 1,139.00 14.00 יח'  DALI המאפשרת תפעול של עד 64 יחידות קצה REPEATER DALI יחידת
והמוגדרת לקו תקשורת DALI באורך מרבי של 300 מטרים נוספים 

מהנקודה שבה הותקנה, כדוגמת דגם: ALIEN-REP-D המשווק ע"י אנלטק 
בע"מ או שווה ערך ואיכות מאושר ע"י המתכנן והעונה לכל דרישות 

 DALI המפרט הטכני המצ"ב {עבור מערכות בקרת התאורה בתקשורת
המיועדות למעבר המסחרי התת"ק}.

9.79.14.0090

15,946.00 1,139.00 14.00 יח'  DALI, המאפשרת תפעול של עד 64 יחידות קצה DALI יחידת ספק כוח
כדוגמת דגם: EN-PS-DALI המשווק ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך 

ואיכות מאושר ע"י המתכנן והעונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב 
{עבור מערכות בקרת התאורה בתקשורת DALI המיועדות למעבר המסחרי

התת"ק}.

9.79.14.0100

9,318.00 3,106.00 3.00 יח' תוספת ערוץ תקשורת DALI לגלאי תנועה, לחצנים ומפסקים (כתובתיים) 
ו/או לתאורת חירום ו/או לשלטי הכוונה ו/או לתאורה רגילה {עבור 
מערכות בקרת התאורה בתקשורת IDAL המיועדות למעבר המסחרי 

התת"ק}.

9.79.14.0110

170,125.00170,125.00170,125.00170,125.00 מערכות בקרת תאורהמערכות בקרת תאורהמערכות בקרת תאורהמערכות בקרת תאורה 79.1479.1479.1479.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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m

תת כתב: מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל

ארון בזק 79.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,593.00 1,593.00 קומפלט1.00 הקצב לארון בזק (תהר בזק) 9.79.15.0010

1,593.001,593.001,593.001,593.00 ארון בזקארון בזקארון בזקארון בזק 79.1579.1579.1579.15 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

183,122.00183,122.00183,122.00183,122.00 תשתיות חשמל לבקרה ומע' בקרת תאורהתשתיות חשמל לבקרה ומע' בקרת תאורהתשתיות חשמל לבקרה ומע' בקרת תאורהתשתיות חשמל לבקרה ומע' בקרת תאורה 79797979 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

2,705,707.002,705,707.002,705,707.002,705,707.00 מערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגלמערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגלמערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגלמערכות מבנה -03 מעבר תת"ק להולכי רגל 9999 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

מתקני תברואה 7 פרק:

C גרעין 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,960.00 398.00 20.00 מ"א  SDR-11 PE-100 כדוגמת HDPE צינור פוליאתילן קוטר 110 ס"מ מסוג

(דרג 16) או ש"ע לרבות כל עבודות ואביזרי הריתוך מותקן בתוך עטיפת 
הבטון בהתאם לדרישותהמפרט, כולל ספחים.

10.7.1.0001

9,300.00 465.00 20.00 מ"א  SDR-11 PE-100 כדוגמת HDPE צינור פוליאתילן קוטר 160 ס"מ מסוג
(דרג 16) או ש"ע לרבות כל עבודות ואביזרי הריתוך מותקן בתוך עטיפת 

הבטון בהתאם לדרישותהמפרט, כולל ספחים.

10.7.1.0002

797.00 797.00 1.00 יח' מחסום רצפה "X4"8 מצינור HDPE לפי מפרט. 10.7.1.0003

442.00 221.00 2.00 יח' ק.ב.נ. 110 מ"מ מצינור HDPE לפי מפרט. 10.7.1.0004

4,426.00 2,213.00 2.00 יח' שוחת בקרה עגולה מחוליות בקוטר פנים 60 ס"מ ובעומק עד 80 ס"מ עם 
מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין ,B-125 כולל כל האביזרים, אטמים ועטיפת

בטון.

10.7.1.0005

22,925.0022,925.0022,925.0022,925.00 C גרעיןC גרעיןC גרעיןC גרעין 7.17.17.17.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

G גרעין 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,940.00 398.00 30.00 מ"א  SDR-11 PE-100 כדוגמת HDPE צינור פוליאתילן קוטר 110 ס"מ מסוג

(דרג 16) או ש"ע לרבות כל עבודות ואביזרי הריתוך מותקן בתוך עטיפת 
הבטון בהתאם לדרישותהמפרט, כולל ספחים.

10.7.2.0001

6,975.00 465.00 15.00 מ"א  SDR-11 PE-100 כדוגמת HDPE צינור פוליאתילן קוטר 160 ס"מ מסוג
(דרג 16) או ש"ע לרבות כל עבודות ואביזרי הריתוך מותקן בתוך עטיפת 

הבטון בהתאם לדרישותהמפרט, כולל ספחים.

10.7.2.0002

797.00 797.00 1.00 יח' מחסום רצפה "X4"8 מצינור HDPE לפי מפרט. 10.7.2.0003

221.00 221.00 1.00 יח' ק.ב.נ. 110 מ"מ מצינור HDPE לפי מפרט. 10.7.2.0004

2,213.00 2,213.00 1.00 יח' שוחת בקרה עגולה מחוליות בקוטר פנים 60 ס"מ ובעומק עד 80 ס"מ עם 
מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין ,B-125 כולל כל האביזרים, אטמים ועטיפת

בטון.

10.7.2.0005

22,146.0022,146.0022,146.0022,146.00 G גרעיןG גרעיןG גרעיןG גרעין 7.27.27.27.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מים 7.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,650.00 71.00 150.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים מפוליאטילת מצולב או פוליבוטילן 

קוטר 25 מ"מ, תוצרת "פולירול" דגם FASER או ש"ע מותקנים סמויים 
בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר המתאים לקוטר הצינור, לרבות 

ספחי חיבור.

10.7.3.0001
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m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,700.00 62.00 350.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים מפוליאטילת מצולב או פוליבוטילן 

קוטר 20 מ"מ, תוצרת "פולירול" דגם FASER או ש"ע מותקנים סמויים 
בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר המתאים לקוטר הצינור, לרבות 

ספחי חיבור.

10.7.3.0002

40,000.00 80.00 500.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים תת-קרקעיות  פוליבוטילן קוטר 32 
מ"מ, מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר המתאים 

לקוטר הצינור, לרבות ספחי חיבור.

10.7.3.0003

19,400.00 97.00 200.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 40 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבותספחי חיבור.

10.7.3.0004

17,250.00 115.00 150.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 50 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבותספחי חיבור.

10.7.3.0005

5,320.00 133.00 40.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 63 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבותספחי חיבור.

10.7.3.0006

6,000.00 150.00 40.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 75 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבותספחי חיבור.

10.7.3.0007

84,000.00 168.00 500.00 מ"א צנורות פלסטיק למים קרים וחמים  פוליבוטילן קוטר 90 מ"מ, דגם 
FASER או ש"ע מותקנים סמויים בקירות ומעברים עם צינור מתעל בקוטר

המתאים לקוטר הצינור, לרבותספחי חיבור.

10.7.3.0008

3,100.00 310.00 10.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 
סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 
פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", עם ציפוי 

מלט פנים, בקוטר ",3 לרבות ספחים.

10.7.3.0009

1,770.00 354.00 5.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 
סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 
פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", עם ציפוי 

מלט פנים, בקוטר ",4 לרבות ספחים.

10.7.3.0010

17,700.00 177.00 100.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 
סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 

פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", ללא ציפוי 
פנים, בקוטר ",2 לרבות ספחים.

10.7.3.0011

43,800.00 292.00 150.00 מ"א צנורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 למים קרים וחמים מותקנים גלויים או 
סמויים, מחוברים בהברגות, או בחיבורים מהירים, עם עטיפה חיצונית 

פוליאטילן שחול תלת-שכבתי APC-GAL  כדוגמת "אברות", ללא ציפוי 
פנים, בקוטר ",3 לרבות ספחים.

10.7.3.0012

13,300.00 133.00 100.00 יח' ברזים כדוריים בקוטר 25-20 מ"מ מפולירול. 10.7.3.0013

12,720.00 159.00 80.00 יח' ברזים כדוריים בקוטר 50-40 מ"מ מפולירול. 10.7.3.0014

7,140.00 204.00 35.00 יח' ברזים כדוריים בקוטר 90-63  מ"מ מפולירול. 10.7.3.0015
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,400.00 62.00 200.00 יח' ברז "ניל" "1/2. 10.7.3.0016

5,320.00 266.00 20.00 יח' שסתומי אל חוזר קטרים "-1"2. 10.7.3.0017

1,780.00 89.00 20.00 יח' ברז דלי "1/2 או "3/4. 10.7.3.0018

266.00 133.00 2.00 יח' מחסום מקלחת. 10.7.3.0019

46,475.00 1,859.00 קומפלט25.00 עמדת כיבוי אש תקנית מותקנת בתוך ארון מפח (הנמדד בנפרד) המותקן 
על קיר לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 

ובאורך 15 מ' עם מצמד שטורץ, מזנק סילון / ריסוס "2 עם ברזי כדורי, 
גלגלון ומתפים מותקן בשלמות.

10.7.3.0020

19,925.00 797.00 קומפלט25.00 ארון לציוד כיבוי אש מפח במידות 120/80/30 ס"מ. 10.7.3.0021

39,840.00 1,328.00 30.00 יח' ברז שריפה "2 עם חיבור "3. 10.7.3.0022

61,950.00 61,950.00 קומפלט1.00 מתקן שאיבת ביוב חרושתי עם 2 משאבות טבולות במיכל פלסטי מיוחד, 
לוח חשמל ומערכת הפעלה עם פיקוד פניאומטי, ספיקה 2 מ"ק / שעה 

בעומד 35 מ' לרבות כל האביזרים והתקנה.

10.7.3.0023

7,080.00 7,080.00 קומפלט1.00 מתקן קומפקטי לניקוז מרצפות כולל משאבת ניקוז עם מצוף אינטגרלי , 
אל חוזר פנימי בתוך מיכל פלסטיק קשיח עם מכסה רשת , ספיקה 2 מ"ק / 

שעה בעומד 10 מ'.

10.7.3.0024

498,886.00498,886.00498,886.00498,886.00 מיםמיםמיםמים 7.37.37.37.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ביוב וניקוז 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,750.00 195.00 50.00 מ"א צינור פלדה מגולבן דרג ב' כולל ספחים בקוטר "4. 10.7.4.0001

39,900.00 133.00 300.00 מ"א צנורות HDPE דוגמת "גבריט" או ש"ע לרבות ספחים, מותקנים סמויים או
גלויים בקוטר 110 מ"מ.

10.7.4.0002

15,000.00 150.00 100.00 מ"א צנורות HDPE דוגמת "גבריט" או ש"ע לרבות ספחים, מותקנים סמויים או
גלויים בקוטר 160 מ"מ.

10.7.4.0003

19,400.00 97.00 200.00 מ"א צנורות HDPE דוגמת "גבריט" או ש"ע לרבות ספחים, מותקנים סמויים או
גלויים בקוטר 50 מ"מ.

10.7.4.0004

15,940.00 797.00 20.00 יח' מחסומי רצפה 160/110 מ"מ HDPE עם רשת פליז מרובע מוברג (הסל 
מפלב"מ (נירוסטה), נמדד בנפרד).

10.7.4.0005

7,735.00 221.00 35.00 יח' .4"X4" קופסת ביקורת נופלת 10.7.4.0006
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
710.00 71.00 10.00 מ"א צינור פי.וי.סי. לניקוז מזגנים בקוטר 32 מ"מ לפי מפרט. 10.7.4.0007

108,435.00108,435.00108,435.00108,435.00 ביוב וניקוזביוב וניקוזביוב וניקוזביוב וניקוז 7.47.47.47.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספרינקלרים 7.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,130.00 71.00 30.00 יח' "1/2, K" בועה, גימור כרום, נחיר PENDENT  UPRIGHT ספרינקלר מסוג

 quick 1/2=5.6 , טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר, NPT
.response ,FM/UL

10.7.5.0001

1,600.00 80.00 20.00 יח'  NPT "1/2, K" בועה, גימור כרום, נחיר SIDE WALL ספרינקלר מסוג
 quick response 1/2=5.6 , טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר,

.FM/UL,

10.7.5.0002

8,680.00 124.00 70.00 יח' "1/2, K" בועה, גימור כרום, נחיר PENDENT  UPRIGHT ספרינקלר מסוג
 quick 1/2=5.6 , טמפ' הפעלה 68 מעלות צלסיוס דגם מאושר, NPT

,response ,FM/UL עם רוזטה דקורטיבית להתקנה בתקרות מונמכות.

10.7.5.0003

12,800.00 128.00 100.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, גלויים או סמויים בתקרה 
מונמכת, מחוברים בהברגות, לרבות ספחים ומיתלים בקוטר ",1 צבוע לפי 

הנחיות אדריכל פנים.

10.7.5.0004

46,500.00 155.00 300.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",1.5 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

10.7.5.0005

19,000.00 190.00 100.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",2 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

10.7.5.0006

33,600.00 336.00 100.00 מ"א צנורות פלדה מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר, בקוטר ",3 מחוברים 
.QUICK-UP בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג

10.7.5.0007

53,120.00 1,328.00 קומפלט40.00 ברז ניתוק UL/FM כדוגמת תוצרת CENTRAL או שווה ערך, בקוטר 
.3"1.5-"

10.7.5.0008

123,920.00 3,098.00 קומפלט40.00 ברז שליטה קומתית FM/UL למערכת ספרינקלרים רטובה בקוטר "-1.5",3 
כולל רגש זרימה , ברז בדיקה, ברז ניקוז, אל חוזר.

10.7.5.0009

132,600.00 221.00 600.00 יח' צינור גמיש באורך עד 1.5 מ'. 10.7.5.0010

6,640.00 1,328.00 5.00 יח'  "1/2 NPT ,מעלות צלסיוס WINDOW SPRINKLER 68 ספרינקלר מסוג
.3488TY 3388 או TY דגם TYCO דוגמת

10.7.5.0011

440,590.00440,590.00440,590.00440,590.00 ספרינקלריםספרינקלריםספרינקלריםספרינקלרים 7.57.57.57.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כלים סניטריים 7.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,400.00 1,770.00 20.00 יח' דוודי מים 80 ליטר לפי מפרט כולל ברז ביטחון וכל האביזרים להתקנה. 10.7.6.0001
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
75,715.00 797.00 קומפלט95.00 אספקה בלבד של מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר גבס / 

בלוקים לאסלה תלויה לפי מפרט.
10.7.6.0002

42,085.00 443.00 קומפלט95.00 הרכבה בלבד של מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר גבס / 
בלוקים לאסלה תלויה לפי מפרט.

10.7.6.0003

78,588.00 708.00 קומפלט111.00 אספקה בלבד של כיור רחצה לפי מפרט כולל כל האביזרים הנדרשים. 10.7.6.0004

78,588.00 708.00 קומפלט111.00 הרכבה בלבד של כיור רחצה לפי מפרט כולל כל האביזרים הנדרשים. 10.7.6.0005

39,825.00 2,655.00 קומפלט15.00 אספקה בלבד של מתקן מי שתיה - מי-קר דגם תוצרת ת.מ.ה. או ש"ע כולל
כל האביזרים הנדרשים.

10.7.6.0006

2,655.00 177.00 קומפלט15.00 הרכבה בלבד של מתקן מי שתיה - מי-קר דגם תוצרת ת.מ.ה. או ש"ע כולל 
כל האביזרים הנדרשים.

10.7.6.0007

55,800.00 620.00 קומפלט90.00 אספקה בלבד של אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "פטרה" תוצרת 
"חרסה" או ש"ע, עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות טבעת חיבור,

מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים.

10.7.6.0008

23,940.00 266.00 קומפלט90.00 הרכבה בלבד של אסלה תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "פטרה" תוצרת 
"חרסה" או ש"ע, עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות טבעת חיבור,

מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים.

10.7.6.0009

3,985.00 797.00 קומפלט5.00 אספקה בלבד של אסלה לנכים לפי מפרט. 10.7.6.0010

1,330.00 266.00 קומפלט5.00 הרכבה בלבד של אסלה לנכים לפי מפרט. 10.7.6.0011

4,425.00 885.00 קומפלט5.00 אספקה בלבד של כיור רחצה לנכים לפי מפרט כולל כל האביזרים 
הנדרשים.

10.7.6.0012

2,215.00 443.00 קומפלט5.00 הרכבה בלבד של כיור רחצה לנכים לפי מפרט כולל כל האביזרים 
הנדרשים.

10.7.6.0013

1,240.00 620.00 2.00 יח' אספקה בלבד של אגנית מרובעת מחרס לבן סוג א', במידות 80X80 ס"מ, 
דוגמת "חרסה" או ש"ע.

10.7.6.0014

886.00 443.00 2.00 יח' הרכבה בלבד של אגנית מרובעת מחרס לבן סוג א', במידות 80X80 ס"מ, 
דוגמת "חרסה" או ש"ע.

10.7.6.0015

58,941.00 531.00 קומפלט111.00 אספקה בלבד של סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה דוגמת 
"מדגל" מק"ט 59802 או שווה ערך, מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות 

ברזי "NIL" וכל חומרי העזר.

10.7.6.0016

19,647.00 177.00 קומפלט111.00 הרכבה בלבד של סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה דוגמת 
"מדגל" מק"ט 59802 או שווה ערך, מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות 

ברזי "NIL" וכל חומרי העזר.

10.7.6.0017
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,100.00 620.00 קומפלט5.00 אספקה בלבד של סוללה לכיור לנכים בעמידה עם פיה קצרה קבועה, 

ידית מרפק דוגמת "מדגל" מק"ט 70902 או שווה ערך, מצופה כרום, מותקן
מושלם, לרבות ברזי "NIL" וכל חומרי העזר.

10.7.6.0018

1,330.00 266.00 קומפלט5.00 הרכבה בלבד של סוללה לכיור לנכים בעמידה עם פיה קצרה קבועה, ידית
מרפק דוגמת "מדגל" מק"ט 70902 או שווה ערך, מצופה כרום, מותקן 

מושלם, לרבות ברזי "NIL" וכל חומרי העזר.

10.7.6.0019

531.00 531.00 קומפלט1.00 אספקה בלבד של קערת מטבח סוג א' , התקנה מתחת לשיש (נמדד בנפרד) 
במידות 40X60 ס"מ דוגמת תוצרת "חרסה" או ש"ע, כולל כל האביזרים 

הנדרשים.

10.7.6.0020

6,645.00 443.00 קומפלט15.00 אספקה בלבד של משתנה סוג א' תוצרת "חרסה" או ש"ע כולל כל 
האביזרים הנדרשים.

10.7.6.0021

5,310.00 354.00 קומפלט15.00 הרכבה בלבד של משתנה סוג א' תוצרת "חרסה" או ש"ע כולל כל 
האביזרים הנדרשים.

10.7.6.0022

266.00 266.00 קומפלט1.00 הרכבה בלבד של קערת מטבח סוג א' , התקנה מתחת לשיש (נמדד בנפרד) 
במידות 40X60 ס"מ דוגמת תוצרת "חרסה" או ש"ע, כולל כל האביזרים 

הנדרשים.

10.7.6.0023

708.00 708.00 קומפלט1.00 אספקה בלבד של סוללה לקערת מטבח בעמידה עם פיה נשלפת, דוגמת 
"מדגל" מק"ט 59810 או ש"ע , מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי 

"ניל" וכל חומרי העזר.

10.7.6.0024

266.00 266.00 קומפלט1.00 הרכבה בלבד של סוללה לקערת מטבח בעמידה עם פיה נשלפת, דוגמת 
"מדגל" מק"ט 59810 או ש"ע , מצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי 

"ניל" וכל חומרי העזר.

10.7.6.0025

2,656.00 1,328.00 קומפלט2.00 אספקה בלבד של סוללת קיר (אינטרפוץ 3 דרך) למקלחת עם מזלף, צינור 
גמיש, מתלה וידית מסדרת "ענבר" מק"ט 69120 תוצרת "מדגל" עם מערכת

תלייה למקלחת מק"ט 91205 או ש"ע, מותקן מושלם.

10.7.6.0026

1,240.00 620.00 קומפלט2.00 הרכבה בלבד של סוללת קיר (אינטרפוץ 3 דרך) למקלחת עם מזלף, צינור 
גמיש, מתלה וידית מסדרת "ענבר" מק"ט 69120 תוצרת "מדגל" עם מערכת

תלייה למקלחת מק"ט 91205 או ש"ע, מותקן מושלם.

10.7.6.0027

39,825.00 2,655.00 קומפלט15.00 אספקה בלבד של מתקן מי קר, לרבות אביזרי חיבור. 10.7.6.0028

5,310.00 354.00 קומפלט15.00 הרכבה בלבד של מתקן מי קר, לרבות אביזרי חיבור. 10.7.6.0029

592,452.00592,452.00592,452.00592,452.00 כלים סניטרייםכלים סניטרייםכלים סניטרייםכלים סניטריים 7.67.67.67.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,685,434.001,685,434.001,685,434.001,685,434.00 מתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואהמתקני תברואה 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות חשמל 8 פרק:

מכלולי הולכה 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה :1 כל כניסות כבלים לאביזרים, גופי תאורה, קופסאות חיבורים 

ולוחות חשמל יהיו עם אנטיגרונים לאטימות מים ומתאימים להגדרת כבל 
(חסין אש, רגיל) ורואים אותם כנכללים במחירי הסעיפים ולא תשולם כל 

תוספת כספית בעדם. בפרט, כל קופסאות החיבורים לחשמל ותקשורת 
יהיו אטומות למים, IP ,65 עם מכסים על ברגים, כניסות כב לים דרך 
אנטיגרונים מתאימים וישולטו לזיהוי עם שלט סנדביץ, ורואים אותם 

כנכללים במחירי הסעיפים ולא תשולם כל תוספת כספית בעדם.

הערה :2 כל אביזרי תעלות רשת וסולמות יהיו אורגינליים מגולבנים עם 
חיבורי ברגים ומתאימים למערכת התליות האנכיות והאופקיות  (לא יותר

ריתוך וצביעה במקום) ורואים אותם כנכללים במחירי הסעיפים ולא 
תשולם כל תוספת כספית בעדם.

הערה :3 כל הסעיפים כוללים גם הוצאות אספקה, הובלה, טעינה, פריקה,
התקנה וחיבור גם אם במפרט הכללי פרק 08 או בכתב הכמויות נאמר 

אחרת.

הערה :4 בכתב הכמויות מופיעים סעיפים שונים לפריט זהה על הקבלן 
לתמחר באותו מחיר את הסעיפים השונים. במידה ולאותו פריט יהיו 

מחירים שונים המחיר המחייב יהיה הנמוך מביניהם.

הערה :5 הערה עבור מערכות (מכלולי הולכה) חסינות אש בלבד: 
המובילים, החיזוקים, כל ציוד העזר, הכבלים, קופסאות החיבורים וכל 
הציוד שמותקן על התעלות יעמוד בתקן DIN 4102 החלק המתאים. על 

הקבלן להכין חישובים ותוכניות ביצוע מפורטות לכל מצבי ההתקנה כולל
כל הציוד הנלווה המותקן על המובילים, כגון: גופי תאורה, אביז רים 
שונים וכד', ולהגישם לאישור המתכנן. המחיר כולל: תכנון, חישובים, 

אספקה והתקנה של כל הציוד לרבות מובילים, פינות, חיזוקים וכו' וכולל 
מעבר בפתחים ובחיבורים, חיזוק לתקרה וזרועות; כל הרשום לעיל יהא 

בכמות הנדרשת עפ"י החישוב המאושר ע"י המתכנן.

הערה :6 במחיר המובילים כלולים כל הגישורים והמחברים למוליך 
הארקה.

הערה :7 הערה עבור מערכות (מכלולי הולכה) לא חסינות אש בלבד: על 
הקבלן להכין חישובים ותוכניות ביצוע מפורטות לכל מצבי ההתקנה כולל

כל הציוד הנלווה המותקן על המובילים, כגון: גופי תאורה, אביזרים 
שונים וכד', ולהגישם לאישור המתכנן. המחיר כולל: תכנון, חישובים, 

אספקה והתקנה של כל הציוד לרבות מובילים, פינות, חי זוקים וכו' וכולל
מעבר בפתחים ובחיבורים, חיזוק לתקרה וזרועות; כל הרשום לעיל יהא 

בכמות הנדרשת עפ"י החישוב המאושר ע"י המתכנן.

*******מכלולי הולכה בחדרי חשמל, תקשורת ובקרה הנמצאים 
במפלסים השונים בפירים לרבות חדרי חשמל, תקשורת ובקרה הנמצאים 

בלולאות הרכב A ו- G (תוואי אופקי) *******

126,144.00 108.00 1,168.00 מ"א סולם כבלים חסין אש E90 במימדים 400x60x1.5mm לתלייה על הקיר עם
זרועות ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג זרועות 

,1.5m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, 
מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה 

הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0090

125,560.00 215.00 584.00 מ"א סולם כבלים במימדים 700x100x1.5mm לתלייה על הקיר עם זרועות ו/או
בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג זרועות ,2m כולל 
חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, 
מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. 

מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
81,840.00 110.00 744.00 מ"א תעלת רשת במימדים 300x60mm לתלייה על הקיר עם זרועות ו/או בכל 

שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק בין זוג זרועות 2m; המסוגלת 
לשאת עד 30 ק"ג למטר, כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, 
מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל הדרוש להתקנת 

מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0110

15,184.00 13.00 1,168.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0120

17,264.00 13.00 1,328.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0130

*******מכלולי הולכה הנעים בצמוד לקירות הטבעות הפנימיות 
והחיצוניות של לולאות הרכב A ו- G (תוואי אופקי) *******

395,520.00 160.00 2,472.00 מ"א תעלת פח מחורצת במימדים 200x60x1mm להתקנה בצמוד לקיר עם 
ברגים כל 1 מ'  ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. התעלה כוללת 
פס חיזוק כבלים כל 0.5 מ' ולפחות ארבעה חבקי כבלים לפי פרט כל 0.5 

מ'. התעלה כוללת מכסה המורכב בציר לדופן אחד של התעלה וצידו 
האחר מוצמד אליה עם תפסנים. כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, 

הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה וכל 
הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0150

395,520.00 160.00 2,472.00 מ"א תעלת פח מחורצת חסינת אש E90 במימדים 200x60x1mm להתקנה בצמוד
לקיר עם ברגים כל 1 מ'  ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. 

התעלה כוללת פס חיזוק כבלים כל 5.0 מ' ולפחות ארבעה חבקי כבלים 
לפי פרט כל 0.5 מ'. התעלה כוללת מכסה המורכב בציר לדופן אחד של 

התעלה וצידו האחר מוצמד אליה עם תפסנים, כולל חיזוקי ברזל, קש תות,
זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה 

וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע 
מאושר.

10.8.2.0160

32,136.00 13.00 2,472.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0170

32,136.00 13.00 2,472.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0180

*******מכלולי הולכה המבצעים תנועה וורטיקלית בפירים (תוואי אנכי)
*******
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
197,408.00 398.00 496.00 מ"א סולם כבלים חסין אש E90 במימדים 400x60x1.5mm לתלייה על הקיר עם

Brackets או עם Fastening Brackets ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט 
בתוכניות. מרחק מקסימלי בין זוג ,1.2m Brackets כולל חיזוקי ברזל, 

קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים, מהדקי 
הארקה וכולל Cable Calmps UK המותקנים במרווחים של עד 0.3 מ' ו/או
בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה 

הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0200

244,240.00 430.00 568.00 מ"א סולם כבלים במימדים 400x100x1.5mm לתלייה על הקיר עם Brackets או
עם Fastening Brackets ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק 

מקסימלי בין זוג ,Brackets 1.2m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, 
הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים, מהדקי הארקה וכולל 

Cable Calmps UK המותקנים במרווחים של עד 0.3 מ' ו/א ו בכל שיטה 
אחרת כמפורט בתוכניות וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. 

מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0210

32,302.00 521.00 62.00 מ"א סולם כבלים במימדים 500x100x1.5mm לתלייה על הקיר עם Brackets או
עם Fastening Brackets ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק 

מקסימלי בין זוג ,Brackets 1.2m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, 
הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים, מהדקי הארקה וכולל 

Cable Calmps UK המותקנים במרווחים של עד 0.3 מ' ו/א ו בכל שיטה 
אחרת כמפורט בתוכניות וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. 

מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0220

1,178.00 19.00 62.00 מ"א מחיצה זזה גובה ,100mm כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל 
במכלול ההולכה כמפורט בתוכניות.

10.8.2.0230

46,168.00 398.00 116.00 מ"א סולם כבלים חסין אש E90 במימדים 400x60x1.5mm לתלייה על הקיר עם
Brackets או עם Fastening Brackets ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט 
בתוכניות. מרחק מקסימלי בין זוג ,1.2m Brackets כולל חיזוקי ברזל, 

קשתות, זוויות, הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים, מהדקי 
הארקה וכולל Cable Calmps UK המותקנים במרווחים של עד 0.3 מ' ו/או
בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה 

הנ"ל. מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0240

21,492.00 398.00 54.00 מ"א סולם כבלים במימדים 400x60x1.5mm לתלייה על הקיר עם Brackets או 
עם Fastening Brackets ו/או בכל שיטה אחרת כמפורט בתוכניות. מרחק 

מקסימלי בין זוג ,Brackets 1.2m כולל חיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, 
הסתעפויות, מחברים, תמיכות, מתלים, מחברים, מהדקי הארקה וכולל 
Cable Calmps UK המותקנים במרווחים של עד 0.3 מ' ו/או בכל שיטה 

אחרת כמפורט בתוכניות וכל הדרוש להתקנת מכלול ההולכה הנ"ל. 
מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0250

702.00 13.00 54.00 מ"א מחיצה זזה גובה ,60mm כולל כל הדרוש להתקנת המחיצה הנ"ל במכלול 
ההולכה כמפורט בתוכניות.

10.8.2.0260

1,508.00 13.00 116.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip חסין אש E90 לחיבור

אותו מוליך הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' 
ויהא מתוצרת BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0270

1,508.00 13.00 116.00 מ"א מוליך נחושת גלוי בחתך 10 ממ"ר, קבוע למבנה מונח על סולמות או 
בתעלות או מושחל בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות,

חיזוקים, כפפות ראש כבל. המוליך הנ"ל ישמש כמוליך הארקה/חיבור 
לחיבור מכלול ההולכה הנ"ל אל פה"פ. קרי, מכלול ההולכה הנ"ל, כולל 

לכל אורכו את מוליך ההארקה הגלוי הנ"ל בעל חתך 10 ממ"ר ומהווה 
מע' הארקה תקנית מובנית. המחיר כולל Cable Clip לחיבור אותו מוליך 
הארקה למכלול ההולכה, ה- Cable Clip יותקן כל 0.5 מ' ויהא מתוצרת 

BAKS או ש"ע מאושר.

10.8.2.0280
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
80,718.00 6.00 13,453.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 25 מ"מ, סמויים או 

גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר; הנחה 
בחפירה או ביציקה. דרכם עוברים כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים 
ברובם מלוח חשמל ותאורה קומתי, שממוקם בפיר G או בפיר C או בפיר 

E בכל אחד ואחד ממפלסי החניון, ועוברים בעיקר בחללים המותקנים 
בקטע התקרה הקיים בפרוזדור שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין

היציאה מהפיר אל תוך החניון; יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0290

56,750.00 10.00 5,675.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 32 מ"מ, סמויים או 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר; הנחה 

בחפירה או ביציקה. דרכם עוברים כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים 
ברובם מלוח חשמל ותאורה קומתי, שממוקם בפיר G או בפיר C או בפיר 

E בכל אחד ואחד ממפלסי החניון, ועוברים בעיקר בחללים המותקנים 
בקטע התקרה הקיים בפרוזדור שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין

היציאה מהפיר אל תוך החניון; יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0300

31,848.00 12.00 2,654.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 40 מ"מ, סמויים או 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר; הנחה 

בחפירה או ביציקה. דרכם עוברים כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים 
ברובם מלוח חשמל ותאורה קומתי, שממוקם בפיר G או בפיר C או בפיר 

E בכל אחד ואחד ממפלסי החניון, ועוברים בעיקר בחללים המותקנים 
בקטע התקרה הקיים בפרוזדור שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין

היציאה מהפיר אל תוך החניון; יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0310

28,237.00 17.00 1,661.00 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 50 מ"מ, סמויים או 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר; הנחה 

בחפירה או ביציקה. דרכם עוברים כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים 
ברובם מלוח חשמל ותאורה קומתי, שממוקם בפיר G או בפיר C או בפיר 

E בכל אחד ואחד ממפלסי החניון, ועוברים בעיקר בחללים המותקנים 
בקטע התקרה הקיים בפרוזדור שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין

היציאה מהפיר אל תוך החניון; יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0320

30,667.00 13.00 2,359.00 מ"א צינור רב שכבתי שרשורי עם חבל משיכה, קוטר 75 מ"מ, סמוי או גלוי 
לרבות קופסאות וחומרי עזר; הנחה בחפירה או ביציקה. דרכם עוברים 

כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים ברובם מלוח חשמל ותאורה קומתי,
שממוקם בפיר G או בפיר C או בפיר E בכל אחד ואחד ממפלסי החניון, 

ועוברים בעיקר בחללים המותקנים בקטע התקרה הקיים בפרוז דור 
שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין היציאה מהפיר אל תוך החניון;

יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0330

4,440.00 24.00 185.00 מ"א צינור רב שכבתי שרשורי עם חבל משיכה, קוטר 110 מ"מ, סמוי או גלוי 
לרבות קופסאות וחומרי עזר; הנחה בחפירה או ביציקה. דרכם עוברים 

כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים ברובם מלוח חשמל ותאורה קומתי,
שממוקם בפיר G או בפיר C או בפיר E בכל אחד ואחד ממפלסי החניון, 

ועוברים בעיקר בחללים המותקנים בקטע התקרה הקיים בפרו זדור 
שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין היציאה מהפיר אל תוך החניון;

יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0340

10,545.00 57.00 185.00 מ"א צינור רב שכבתי שרשורי עם חבל משיכה, קוטר 160 מ"מ, סמוי או גלוי 
לרבות קופסאות וחומרי עזר; הנחה בחפירה או ביציקה. דרכם עוברים 

כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים ברובם מלוח חשמל ותאורה קומתי,
שממוקם בפיר G או בפיר C או בפיר E בכל אחד ואחד ממפלסי החניון, 

ועוברים בעיקר בחללים המותקנים בקטע התקרה הקיים בפרו זדור 
שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין היציאה מהפיר אל תוך החניון;

יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0350

499.95 9.00 55.55 מ"א צינורות פלסטיים חסיני אש כפיפים, קוטר 25 מ"מ, סמויים או גלויים 
לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר; הנחה בחפירה או 

ביציקה. דרכם עוברים כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים ברובם 
מלוח חשמל ותאורה קומתי, שממוקם בפיר G או בפיר E או בפיר C בכל 

אחד ואחד ממפלסי החניון, ועוברים בעיקר בחללים המותקנים בקטע 
התקרה הקיים בפרוזדור שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין 

היציאה מהפיר אל תוך החניון; יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0360
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
79,492.00 14.00 5,678.00 מ"א צינורות פלסטיים חסיני אש כפיפים, קוטר 32 מ"מ, סמויים או גלויים 

לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר; הנחה בחפירה או 
ביציקה. דרכם עוברים כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים ברובם 

מלוח חשמל ותאורה קומתי, שממוקם בפיר G או בפיר E או בפיר C בכל 
אחד ואחד ממפלסי החניון, ועוברים בעיקר בחללים המותקנים בקטע 

התקרה הקיים בפרוזדור שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין 
היציאה מהפיר אל תוך החניון, יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0370

629.00 17.00 37.00 מ"א צינורות פלסטיים חסיני אש כפיפים, קוטר 40 מ"מ, סמויים או גלויים 
לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר; הנחה בחפירה או 

ביציקה. דרכם עוברים כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים ברובם 
מלוח חשמל ותאורה קומתי, שממוקם בפיר G או בפיר E או בפיר C בכל 

אחד ואחד ממפלסי החניון, ועוברים בעיקר בחללים המותקנים בקטע 
התקרה הקיים בפרוזדור שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין 

היציאה מהפיר אל תוך החניון; יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0380

1,333.20 24.00 55.55 מ"א צינורות פלסטיים חסיני אש כפיפים, קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים 
לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר; הנחה בחפירה או 

ביציקה. דרכם עוברים כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים ברובם 
מלוח חשמל ותאורה קומתי, שממוקם בפיר G או בפיר E או בפיר C בכל 

אחד ואחד ממפלסי החניון, ועוברים בעיקר בחללים המותקנים בקטע 
התקרה הקיים בפרוזדור שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין 

היציאה מהפיר אל תוך החניון; יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0390

30,510.00 18.00 1,695.00 מ"א צינור רב שכבתי שרשורי חסין אש עם חבל משיכה, קוטר 75 מ"מ, סמוי או
גלוי לרבות קופסאות וחומרי עזר; הנחה בחפירה או ביציקה. דרכם 
עוברים כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים ברובם מלוח חשמל 

ותאורה קומתי, שממוקם בפיר G או בפיר C או בפיר E בכל אחד ואחד 
ממפלסי החניון, ועוברים בעיקר בחללים המותקנים בקטע התקרה הקי ים 

בפרוזדור שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין היציאה מהפיר אל 
תוך החניון; יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0400

2,516.00 34.00 74.00 מ"א צינור רב שכבתי שרשורי חסין אש עם חבל משיכה, קוטר 110 מ"מ, סמוי 
או גלוי לרבות קופסאות וחומרי עזר; הנחה בחפירה או ביציקה. דרכם 

עוברים כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים ברובם מלוח חשמל 
ותאורה קומתי, שממוקם בפיר G או בפיר C או בפיר E בכל אחד ואחד 

ממפלסי החניון, ועוברים בעיקר בחללים המותקנים בקטע התקרה הק יים 
בפרוזדור שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין היציאה מהפיר אל 

תוך החניון; יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0410

20,898.00 81.00 258.00 מ"א צינור רב שכבתי שרשורי חסין אש עם חבל משיכה, קוטר 160 מ"מ, סמוי 
או גלוי לרבות קופסאות וחומרי עזר; הנחה בחפירה או ביציקה. דרכם 

עוברים כבלי חשמל שאינם חסיני אש היוצאים ברובם מלוח חשמל 
ותאורה קומתי, שממוקם בפיר G או בפיר C או בפיר E בכל אחד ואחד 

ממפלסי החניון, ועוברים בעיקר בחללים המותקנים בקטע התקרה הק יים 
בפרוזדור שמחבר בין מוצא חדר החשמל שבפיר לבין היציאה מהפיר אל 

תוך החניון; יכללו במחיר אמצעים לסידור וחיזוק.

10.8.2.0420

2,146,893.152,146,893.152,146,893.152,146,893.15 מכלולי הולכהמכלולי הולכהמכלולי הולכהמכלולי הולכה 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נקודות, אביזרים ושונות 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
נק', ציוד ושונות במנהרה ובחדרים הטכניים. 

****************************************

33,453.00 4,779.00 קומפלט7.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון 
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן 

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרש במפרט, לרבות מסירת תעודת 
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן 

למתח.

10.8.10.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
נקודות ואביזרים ***************************

5,045.00 1,009.00 5.00 נקודה  IP55 בדרגות אטיות CI4 נקודת חשמל עבור גלאי הצפות הכוללת: קופסת
לפחות, ספק כוח מיוצב 24DVC דוגמת "למדא" או שו"ע מאושר ע"י 

המתכנן עד ,5A לרבות מהדקים, חיווט, כבילת חשמל, מובילים לחשמל, 
תקשורת ובקרה מהקופסא הנ"ל ועד לגלאי ומובילים לחשמל, תקשורת 

ובקרה מהקופסה הנ"ל ועד למיכל ראשי קיים סמוך, כולל כל החומר ים 
והעבודות הדרושות לצורך הזנת חשמל מושלמת עבור אותו גלאי הצפות.

10.8.10.0040

52,939.00 167.00 317.00 נקודה נקודת מאור חד פאזית עבור ג"ת מבוקר DALI בתקרה ו/או בתקרה 
מונמכת ו/או על קיר תחה"ט ו/או בתעלות אביזרים, כולל צנרת בקוטר 23
מ"מ וכבל מסוג N2XY בחתך (2.5-1.5)*5 ממ"ר מהנקודה ועד הלוח, כולל 

מפסק הדלקה יחיד/כפול/מחליף/צלב/לחצן מואר, מוגן מים/משוריין 
תחה"ט ו/או עה"ט, כולל כל העבודות.

10.8.10.0060

20,328.00 121.00 168.00 נקודה השלמת נקודת הכנה למאור חד פאזית עבור אספקה והשחלת כבל מסוג 
N2XY בחתך (1.5-2.5)*5 ממ"ר מהנקודה ועד הלוח, כולל מפסק הדלקה 

יחיד/כפול/מחליף/צלב/לחצן מואר, מוגן מים/משוריין תחה"ט ו/או עה"ט,
כולל כל העבודות הנדרשות עד לנקודה מושלמת.

10.8.10.0070

74,947.00 149.00 503.00 נקודה השלמת נקודת הכנה למאור חד פאזית לחרום עבור אספקה והשחלת כבל 
מסוג FE180 E90 NHXH בחתך (1.5-2.5)*5 ממ"ר מהנקודה ועד הלוח, 

כולל מפסק הדלקה יחיד/כפול/מחליף/צלב/לחצן מואר, מוגן מים/משוריין
תחה"ט ו/או עה"ט, כולל כל העבודות הנדרשות עד לנקודה מושלמת.

10.8.10.0080

33,400.00 167.00 200.00 נקודה נקודת מאור חד פאזית לחירום עבור שלט מואר מבוקר DALI בתקרה ו/או 
בתקרה מונמכת ו/או על קיר תחה"ט ו/או בתעלות אביזרים, כולל צינור 
בקוטר 23 מ"מ וכבל מסוג YN2X בחתך (1.5-2.5)*5 ממ"ר מהנקודה ועד 

הלוח  תחה"ט ו/או עה"ט, כולל כל העבודות הנדרשות עד לנקודה 
מושלמת.

10.8.10.0090

117,000.00 195.00 600.00 נקודה נקודת מאור חד פאזית לחירום עבור ג"ת חרום מבוקר DALI בתקרה ו/או 
בתקרה מונמכת ו/או על קיר תחה"ט ו/או בתעלות אביזרים, כולל צינור 

בקוטר 23 מ"מ וכבל מסוג HFE180 E90 NHX בחתך (1.5-2.5)*5 ממ"ר 
מהנקודה ועד הלוח, כולל מפסק הדלקה יחיד/כפול/מחליף/צלב/לחצן 

מואר, מוגן מים/משוריין תחה"ט ו/או עה"ט, כולל כל העבודות הנדרשות 
עד לנקודה מושלמת.

10.8.10.0100

51,200.00 64.00 800.00 נקודה נקודת הכנה לגלאי עשן/אש ו/או רכיביהם (לחצני הפעלה, נורות סימון, 
צופר, מפסקי זרימה למערכת ספרינקלרים וכיו"ב) ע"י צינור 23 מ"מ  

מקופסאת ריכוז ועד לנקודה  לא כולל כבל ולא כולל אביזרים סופיים 
שימדדו בנפרד.

10.8.10.0160

41,850.00 279.00 150.00 נקודה נקודת הזנה חד פאזית ליחידת מיזוג אויר ו/או מפוח לפי תוכנית יועץ 
מיזו"א. המחיר כולל קו הזנה של כבל N2XH בחתך 4*3 ממ"ר מושחל 
בצינור קוטר 23 מ"מ מהלוח ועד היחידה, כולל שקע .20A B.S כולל 

מפסק פקט ח"פ 25A*1 סמוך ליחידה.

10.8.10.0170

27,900.00 279.00 100.00 נקודה נקודת הזנה חד פאזית לרכזות, צרכנים סופיים בחדרים הטכניים. המחיר 
כולל קו הזנה של כבל N2XY בחתך  עד 4*3 ממ"ר מושחל בצינור קוטר 23

מ"מ מהלוח ועד היחידה, כולל קופסת חיבורים.

10.8.10.0180

17,900.00 358.00 50.00 נקודה נקודת הזנה תלת פאזית לרכזות, צרכנים סופיים בחדרים הטכניים. המחיר
כולל קו הזנה של כבל N2XY בחתך  עד 4*5 ממ"ר מושחל בצינור קוטר 23

מ"מ מהלוח ועד היחידה, כולל קופסת חיבורים.

10.8.10.0190
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,255.00 119.00 145.00 נקודה נקודת חיבור קיר חד פאזית בתעלת כבלים ו/או תחה"ט ו/או עה"ט ו/או 

בריהוט בתוך עמדת שקעים משולבת ואביזרים כאמור במפרט הטכני. 
המחיר כולל קו הזנה מהלוח ועד לנקודה כאמור בתכניות, בכבל 

N2XY/FR בחתך 2.5*3 ממ"ר מושחל בצינור בקוטר 23 מ"מ, כולל אביזר 
סופי של שקע יחיד

10.8.10.0200

5,600.00 80.00 70.00 נקודה השלמת נקודת הכנה לחיבור קיר חד פאזית בתעלת כבלים ו/או תחה"ט 
ו/או עה"ט ו/או בריהוט בתוך עמדת שקעים משולבת ואביזרים כאמור 

במפרט הטכני. עבור אספקת והשחלת כבל N2XY/FR בחתך 2.5*3 ממ"ר 
מהנקודה ועד הלוח, כולל אביזר סופי של שקע יחיד

10.8.10.0210

480.00 16.00 30.00 נקודה תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר חד פאזית עבור אביזר קצה מוגן מים 
.IP44

10.8.10.0220

400.00 40.00 10.00 נקודה תוספת מחיר לנקודת חיבור קיר  חד פאזית עבור אביזר קצה מוגן מים 
.IP66 ומשוריין.

10.8.10.0230

17,920.00 256.00 70.00 נקודה נקודת חיבור קיר תלת פאזית בתעלת כבלים ו/או תחה"ט ו/או עה"ט ו/או 
בריהוט בתוך עמדת שקעים משולבת ואביזרים כאמור במפרט הטכני. 

המחיר כולל קו הזנה מהלוח ועד לנקודה כאמור בתכניות, בכבל 
N2XY/FR בחתך עד 4*5 ממ"ר מושחל בצינור בקוטר 23 מ"מ מהלוח עד 

בית התקע וכן בית תקע  16 אמפר, מותקן תה"ט.

10.8.10.0240

66,100.00 661.00 100.00 יח' עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D17  או 
ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 4 בתי תקע ,A16 נקודת בית תקע A16 עם צנרת 

ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת 
הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 

נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל

10.8.10.0250

28,680.00 478.00 60.00 נקודה נקודת לחצן הפסקת חרום ו/או הדממת גנרטור / לוח חשמל/ כללי מסוג 
"פטריה" או פקט הכוללת מפתח נעילה כולל כבל מסוג 

NHXH-FE180-E90 בחתך עד 7X1.5 ממ"ר בצינור בקוטר עד 23 מ"מ, 
מהלוח הרלוונטי ועד לנקודה.

10.8.10.0260

50,190.00 717.00 70.00 יח' קופסת שקעים משולבת להתקנה על קיר דוגמת ע.ד.א. פלסט הכוללת: 
שקע ,5X16A-CEE 2 שקעים 3X16A-CEE שקעים ישראלים ח"פ 16A ת"י 

 C, 32*1 אופייןA 2 מא"זים עד C, 32*3 אופייןA מוגני מים, 1 מא"ז עד
ממסר פחת 40/0.03A.*TYPE-A 4 הכל כמפורט בתוכניות וכן ציוד

10.8.10.0270

27,300.00 182.00 150.00 יח' נקודה למזגן/ מפוח בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר 
בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית תקע למזגן, 

דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע

10.8.10.0280

6,900.00 46.00 150.00 יח' תוספת מחיר לנקודת מזגן חד פאזי עבור מוליכים בחתך 4 ממ"ר 10.8.10.0290

5,160.00 86.00 60.00 יח' נקודת טרמוסטט למזגן בכבלים ו/או מוליכים 1.5 ממ"ר בכמות כנדרש 
לרבות צינור וחיבור הטרמוסטט שיסופק ע"י אחרים

10.8.10.0300

1,764.00 294.00 6.00 יח' נקודה למעבה (מזגן תלת פאזי) בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 
5X4 ממ"ר בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית 

תקע למזגן, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע

10.8.10.0310

708.00 118.00 6.00 יח' מפסק זרם פקט 4X16  אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "MODO" תוצרת 
"וויסבורד" או ש"ע

10.8.10.0320

2,152.00 269.00 8.00 יח' מפסק זרם פקט 4X63  אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "MODO" תוצרת 
"וויסבורד" או ש"ע

10.8.10.0330
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,400.00 270.00 20.00 יח' נקודה למעבה (מזגן חד פאזי) בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 

3X4 ממ"ר בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית 
תקע למזגן, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע

10.8.10.0340

2,080.00 104.00 20.00 יח' מפסק זרם פקט 2X20  אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "MODO" תוצרת 
"וויסבורד" או ש"ע

10.8.10.0350

1,710.00 114.00 15.00 נקודה נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש  מותקן  תה"ט  ו/או  
ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות כבל  טלפון 3  זוגות 

לפחות מושחל  ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה 
וכן אביזר סיום  לפי  דרישות "בזק", דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או 

ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

10.8.10.0390

10,150.00 203.00 50.00 נקודה נקודת תריס חשמלי לרבות צינורות וכבלי נחושת N2XY/FR ו/או 
במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת 23 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד 

הנקודה מהלוח דרך המפסק ועד המנוע, לחצן דו קוטבי דו כיווני וחיבור 
המנוע

10.8.10.0400

57,840.00 241.00 240.00 נקודה נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש 
מותקן תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות, לרבות כבל 

CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר 
כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות. עבור מצלמות/ גלאים/ מחשבים/ 

טלפוניה.

10.8.10.0410

51,740.00 398.00 קומפלט130.00 איטום צנרת ו/או פתחי מעבר בכל גודל לכבלים ו/או מוליכים בחומר 
עמיד בפני אש ל - 90 דקות

10.8.10.0420

37,600.00 80.00 470.00 יח' פרוק ואחסון/ התקנת גוף תאורה/ שלט מואר קיים המותקן על תעלה/ 
קיר/ תקרה עה"ט ו/או תחה"ט בגובה עד 6 מ'

10.8.10.0430

10,120.00 92.00 110.00 יח' פרוק, אחסון והתקנה מחדש של שקע/ קופסת שקעים חד/ תלת פאזית 
קיימת עה"ט ו/או תחה"ט

10.8.10.0440

2,400.00 20.00 120.00 יח' פרוק מפסק מאור קיים וכבילה מנקודת מאור קיימת, עה"ט ו/או תחה"ט 10.8.10.0450

885,611.00885,611.00885,611.00885,611.00 נקודות, אביזרים ושונותנקודות, אביזרים ושונותנקודות, אביזרים ושונותנקודות, אביזרים ושונות 8.108.108.108.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה וקופסאות חיבורים 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל גופי התאורה כולל אספקה, הובלה והתקנה בשלמות כולל 

נתיך, דרייבר DALI מאושר ע"י המתכנן, אביזרי תלייה, חיזוק וחיבור. גוף 
התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 חלק 2.22 או 

2.3 או החלק המתאים בהתאמה לסוג הגוף.

גופי תאורת כבישים ,תאורת חירום ,שילוט והכוונה בחניון. ומערכות 
בקרת תאורת חירום ושילוט.

מחירי כל גופי התאורה בחניון כולל שלט פח מגולוון בעל רקע מחזיר אור
עם כיתוב בר קיימא עם פרטי הגוף והנורה ,מס' הלוח והמעגל ומס' 

המעגל, מתאים לפי הנחיות מנה"פ.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
104,910.00 538.00 195.00 יח' שלט יציאה מסדרת DALI/XY-VEX מתוצרת: MACKWELL אנגליה או 

שווה ערך מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך מאושר; 
כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס ,DLE חד צדדי או דו צדדי ו/או עם 

חץ או ללא חץ ו/או עם צלמית או ללא צלמית, בהתאם לדרישות המזמין. 
בעל הספק של ,11.5W כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת ,DALI סוללה 

נטענת ניקל מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי; משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות; גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים 

הישראלי לתקן 20 חלק 22.2; להתקנה גלויה או שקוע בתקרה או להתקנה
על קיר (שקוע בתקרה/על התקרה/תלוי מתקרה גבוהה/על הקיר), בהתאם

לדרישות המזמין; להתקנה במבואות הפירים במפלסי החנ

10.8.11.0040

יון השונים; {עבור מפלסים -1,-2,-3,-4,-5 בלבד (לא כולל את טריטוריית 
פיר G השייכת למקלט)};

46,605.00 239.00 195.00 יח' קופסת חיבורים לשלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0050

12,116.00 466.00 26.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הטיח בתקרו ת 
חדרי החשמל הממוקמים במפלסי החניון בפירים G ו-C; מסופק ע"י אור 
עד מהנדסים או שווה ערך מאושר. {עבור מפלסים -2,-3,-4,-5 בלבד (לא 

כולל את טריטוריית פיר G השייכת למקלט)}

10.8.11.0060

13,468.00 518.00 26.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0070

24,990.00 357.00 70.00 יח'  ;MINI KOMBIC 22W :גוף תאורה לד עגול שקוע בתקרה מדגם/מסוג
קוטר: 165 מ"מ; מתוצרת חברת ,LAMP ספרד או שווה ערך מאושר; בעל: 
דרגת אטימות ,IP44 גוון אור של ,K4000 הספק של 22W ו-2000lm; ובעל 

מערכת לד תוצרת CITIZEN עם מפזר אור אקרילי מצוד למניעת סנוור; 
כולל: נתיך ודרייבר תוצרת TRIDONIC או TCI עם ממשק DALI מא ושר 

ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן 
ישראלי 20 החלק המתאים; בתוספת כיסוי/טבעת חיצונית עם זכוכית 

(להעלאת דרגת אטימות הג"ת ל-IP54); להתקנה בתקרה אקוסטית - 
להתקנה שקועה בתקרה של חדרי שירותים בפירים G ו-C בלבד במפלסי 

החניון; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר; {עבור מ

10.8.11.0080

לסים -1,-2,-3,-4,-5 בלבד (לא כולל את טריטוריית פיר G השייכת 
למקלט)}.

16,730.00 239.00 70.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0090

13,032.00 362.00 36.00 יח' גוף תאורה לד ריבועי שקוע בתקרה מדגם/מסוג:  IGL-BL60-45W או שווה
ערך מאושר; מידה: 595x595 מ"מ; בעל: מערכת לד BACKLIGHT ליעילות

מירבית, גוון אור של ,000K4 הספק של 45W ו-5320lm; כולל: נתיך, 
ודרייבר אינטגרלי עם ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה 

יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המ תאים; 
להתקנה בתקרה אקוסטית - להתקנה שקועה בתקרה בחדרי המשרדים 

הממוקמים במפלסי החניון בפירים G ו-C; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או
שווה ערך מאושר. {עבור מפלסים -1,-2,-3,-4,-5 בלבד (לא כולל את 

טריטוריית פיר G השייכת למקלט)}.

10.8.11.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,648.00 518.00 36.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 

לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 
 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות

 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0110

122,356.00 362.00 338.00 יח' גוף תאורה לד ליניארי שקוע בתקרה מדגם/מסוג: IGL-BL80-35W או שווה
 BACKLIGHT 1295 מ"מ; בעל: מערכת לדx595 :ערך מאושר; מידה

ליעילות מירבית, גוון אור של ,00K40 הספק של 35W ו-4000lm; כולל: 
נתיך, ודרייבר אינטגרלי עם ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף 
התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק ה 
מתאים; להתקנה בתקרה אקוסטית - להתקנה שקועה בתקרה של לובי 

ופרוזדורי הפירים במפלסי החניון; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה 
ערך מאושר. {עבור מפלסים -1,-2,-3,-4,-5 בלבד (לא כולל את טריטוריית 

פיר G השייכת למקלט)}.

10.8.11.0120

175,084.00 518.00 338.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0130

96,672.00 456.00 212.00 יח' גוף תאורה לד עגול שקוע בתקרה מדגם/מסוג: KOMBIC 22W; קוטר: 220
מ"מ; מתוצרת חברת ,LAMP ספרד או שווה ערך מאושר; בעל: דרגת 
אטימות ,IP44 גוון אור של ,4000K הספק של 22W ו-2000lm; ובעל 

מערכת לד תוצרת CITIZEN עם מפזר אור אקרילי מצוד למניעת סנוור; 
כולל: נתיך ודרייבר תוצרת TRIDONIC או TCI עם ממשק DALI מאושר ע 

"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן 
ישראלי 20 החלק המתאים; בתוספת כיסוי/טבעת חיצונית עם זכוכית 

(להעלאת דרגת אטימות הג"ת ל-IP54); להתקנה בתקרה אקוסטית - 
להתקנה שקועה בתקרה של לובי ופרוזדורי הפירים במפלסי החניון; 

מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר. {עבור מפלסים 3,-4,-5-

10.8.11.0140

-1,-2 בלבד (לא כולל את טריטוריית פיר G השייכת למקלט)}.

109,816.00 518.00 212.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0150

3,262.00 466.00 7.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הטיח בתקרו ת 

חדרי החשמל הממוקמים במפלס -1 בחניון בפירים G ו-C; מסופק ע"י אור 
עד מהנדסים או שווה ערך מאושר. {עבור מפלס -1 בלבד}

10.8.11.0160

3,626.00 518.00 7.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0170



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019343

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,892.00 466.00 62.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג

מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הטיח בתקרו ת 

חדרי החשמל הממוקמים במפלסים -1,-2,-3,-4,-5,799,808 בפיר E; מסופק 
ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

10.8.11.0180

32,116.00 518.00 62.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0190

325,815.00 1,605.00 203.00 יח' Eaton-Cooper Lighting מתוצרת ;XTOR4B-W :גוף תאורה לד מדגם/מסוג
או שווה ערך מאושר; בעל: גוון אור של ,4000K הספק של 38W;  כולל: 
נתיך, ודרייבר/ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר 

ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על 
הקיר כחלק ממערך התאורה המותקן ע"ג הקירות משני צידי המיסעות 

שבלולאה G; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

10.8.11.0200

105,154.00 518.00 203.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0210

296,925.00 1,605.00 185.00 יח'  Eaton-Cooper Lighting מתוצרת XTOR4B-W :גוף תאורה לד מדגם/מסוג
או שווה ערך מאושר; בעל: גוון אור של ,4000K הספק של ,38W כולל: 
נתיך, ודרייבר/ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר 

ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על 
הקיר כחלק ממערך התאורה המותקן ע"ג הקירות משני צידי המ יסעות 

שבלולאה A; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

10.8.11.0220

95,830.00 518.00 185.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0230

90,195.00 859.00 105.00 יח' גוף תאורה לד עגול להתקנה חיצונית (על הטיח), אנטי ונדלי, מדגם/מסוג:
AL 840 HF 1800 070-S410 LED ,070212200; גוף מיציקת אלומיניום 
בעל קוטר: 410 מ"מ; מתוצרת חברת ,GLAMOX נורבגיה או שווה ערך 

מאושר; בעל: מפזר אור מפוליקרבונט, חוזק מכאני ,IK10 דרגת אטימות 
,IP66 גוון אור של ,4000K הספק של 19W ו-1835lm; כול ל: נתיך, מערכת 

לד ודרייבר תוצרת TRIDONIC או OSRAM עם ממשק DALI מאושר ע"י 
המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 

20 החלק המתאים; להתקנה חיצונית (על הטיח) בתקרת חדרי המדרגות 
הנימצאים במפלסי פירי החניון השונים; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או 

שווה ערך מאושר {עבור מפלסים: ,-1 ,-2 3-

10.8.11.0240

,-4 -5 בלבד}.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019344

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
54,390.00 518.00 105.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 

לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 
 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות

 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0250

42,091.00 859.00 49.00 יח' גוף תאורה לד עגול להתקנה חיצונית (על הטיח), אנטי ונדלי, מדגם/מסוג:
AL 840 HF 1800 070-S410 LED ,070212200; גוף מיציקת אלומיניום 
בעל קוטר: 410 מ"מ; מתוצרת חברת ,GLAMOX נורבגיה או שווה ערך 

מאושר; בעל: מפזר אור מפוליקרבונט, חוזק מכאני ,IK10 דרגת אטימות 
,IP66 גוון אור של ,4000K הספק של 19W ו-1835lm; כול ל: נתיך, מערכת 

לד ודרייבר תוצרת TRIDONIC או OSRAM עם ממשק DALI מאושר ע"י 
המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 

20 החלק המתאים; להתקנה חיצונית (על הטיח) בתקרת חדרי המדרגות 
הנימצאים במפלס 799 בפירי החניון השונים, בתקרת המעבר המקשר בין 

פיר C לפיר E במפלס 808 ובתקרת המעבר המקשר

10.8.11.0260

בין חדרי המדרגות של פיר F במפלס 799; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או
שווה ערך מאושר.

25,382.00 518.00 49.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0270

56,694.00 859.00 66.00 יח' גוף תאורה לד עגול להתקנה חיצונית (על הטיח), אנטי ונדלי, מדגם/מסוג:
AL 840 HF 1800 070-S410 LED ,070212200; גוף מיציקת אלומיניום 
בעל קוטר: 410 מ"מ; מתוצרת חברת ,GLAMOX נורבגיה או שווה ערך 

מאושר; בעל: מפזר אור מפוליקרבונט, חוזק מכאני ,IK10 דרגת אטימות 
,IP66 גוון אור של ,4000K הספק של 19W ו-,1835lm כול ל: נתיך, מערכת 

לד ודרייבר תוצרת TRIDONIC או OSRAM עם ממשק DALI מאושר ע"י 
המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 

20 החלק המתאים; להתקנה חיצונית (על הטיח) בתקרת חדרי המדרגות 
הנימצאים במפלסי הפירים השונים; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה 

ערך מאושר {עבור מפלסים: ,808 ,815 818 ב

10.8.11.0280

בד של כלל הפירים, ועבור שני מפלסי הביניים שבין מפלס 799 ל-808 של 
.{A פיר

34,188.00 518.00 66.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0290

31,416.00 357.00 88.00 יח'  ;MINI KOMBIC 22W :גוף תאורה לד עגול שקוע בתקרה מדגם/מסוג
קוטר: 165 מ"מ; מתוצרת חברת ,LAMP ספרד או שווה ערך מאושר; בעל: 
דרגת אטימות ,IP44 גוון אור של ,K4000 הספק של 22W ו-2000lm; ובעל 

מערכת לד תוצרת CITIZEN עם מפזר אור אקרילי מצוד למניעת סנוור; 
כולל: נתיך ודרייבר תוצרת TRIDONIC או TCI עם ממשק DALI מא ושר 

ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן 
ישראלי 20 החלק המתאים; בתוספת כיסוי/טבעת חיצונית עם זכוכית 

(להעלאת דרגת אטימות הג"ת ל-IP54); להתקנה בתקרה אקוסטית - 
להתקנה שקועה בתקרה של חדרי שירותים בפירים A ו-H בלבד במפלסי 

החניון; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר; {עבור מ

10.8.11.0300

לסים -1,-2,-3,-4,-5 בלבד}.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019345

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,032.00 239.00 88.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 

ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 
לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 

אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 
בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0310

94,605.00 901.00 105.00 יח' גוף תאורה לד ליניארי תלוי מדגם/מסוג: טופז סטריפ לד תלוי ,4650 168 
ס"מ; מתוצרת געש או שווה ערך מאושר; אורך: 168 מ"מ; בעל גוף העשוי 
אקסטרוזיית אלומיניום; בעל כיסוי/עדשה העשוי/ה אקסטרוזיית אקרילי 

 45W 4000 הספק שלK, גוון אור של IP20, אופל; בעל: דרגת אטימות
ושטף אור של 3750lm; מודול לד, ,Medium Power בעל נצילות גבוהה 

ומסירות צבע גבוהה - CRI 80 או 90 בגוון אור 4000K; כולל בקרה 
נשלטת או אוטומטית, כולל בקרה מתוזמנת, 1-10V וכולל נתיך, 

ודרייבר/ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון
התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה כתלוי 

A מהתקרה בוויטרינות המצויות במפלסיו השונים של פיר

10.8.11.0320

בחניון; מסופק ע"י געש או שווה ערך מאושר; {עבור מפלסים 
-1,-2,-3,-4,-5 בלבד}.

25,095.00 239.00 105.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0330

6,058.00 466.00 13.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הטיח בתקרו ת 

חדרי החשמל הממוקמים בלולאה G; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או 
שווה ערך מאושר.

10.8.11.0340

6,734.00 518.00 13.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0350

7,456.00 466.00 16.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הטיח בתקרת חדר
החשמל, חדר החשמל הנוסף (משוער) וחדר השירות \ SERVICE (משוער) 

הממוקמים שלושתם בלולאה A; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה 
ערך מאושר.

10.8.11.0360

8,288.00 518.00 16.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0370



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019346

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,026.00 859.00 14.00 יח' גוף תאורה לד עגול להתקנה חיצונית (על הטיח), אנטי ונדלי, מדגם/מסוג:

AL 840 HF 1800 070-S410 LED ,070212200; גוף מיציקת אלומיניום 
בעל קוטר: 410 מ"מ; מתוצרת חברת ,GLAMOX נורבגיה או שווה ערך 

מאושר; בעל: מפזר אור מפוליקרבונט, חוזק מכאני ,IK10 דרגת אטימות 
,IP66 גוון אור של ,4000K הספק של 19W ו-,1835lm כול ל: נתיך, מערכת 

לד ודרייבר תוצרת TRIDONIC או OSRAM עם ממשק DALI מאושר ע"י 
המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 

20 החלק המתאים; להתקנה חיצונית (על הטיח) בתקרת חדרי המדרגות 
המאפשרים גישה בין פיר G ללולאה G ואשר נימצאים במפלסים 

-2,-1,799,808; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ע

10.8.11.0380

ך מאושר.

7,252.00 518.00 14.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0390

7,922.00 466.00 17.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הטיח בתקרת 

חדרי האיחסון (STORAGE) הממוקמים במפלסי פיר A הבאים: 
-1,-2,-3,-4,-5; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

10.8.11.0400

4,063.00 239.00 17.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0410

5,918.00 538.00 11.00 יח' שלט יציאה מסדרת DALI/XY-VEX; מתוצרת: MACKWELL אנגליה, 
המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך מאושר; כבה מאליו, מואר 

דו תכליתי מבוסס ,LED חד צדדי או דו צדדי ו/או עם חץ או ללא חץ ו/או 
עם צלמית או ללא צלמית, בהתאם לדרישות המזמין. בעל הספק של 

11.5W; כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת ,DALI סוללה נטענת ניקל 
מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי; משך זמן הארה בחירום 
180 דקות; גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים הישראלי לתקן 20 

חלק 2.22; להתקנה גלויה או שקוע בתקרה או להתקנה על קיר (שקוע 
בתקרה/על התקרה/תלוי מתקרה גבוהה/על הקיר), בהתאם לדרישות 
המזמין; להתקנה במבואות חדרי המדרגות המאפשרים גישה בין פיר

10.8.11.0420

G ללולאה G ושנימצאים במפלסים ,-2,-1,799,808 ולהתקנה במבואות שני
חדרי החשמל שבבלולאה G במפלסים 792.55 ו- 819;

2,629.00 239.00 11.00 יח' קופסת חיבורים לשלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0430

11,950.00 2,390.00 5.00 יח' שלט "יציאת חירום" מסדרת EN-55-1 מתוצרת אנלטק בע"מ או שווה ערך 
מאושר; תלוי, מואר, אורך 138 ס"מ, גובה 28 ס"מ,  דו תכליתי מבוסס 

LED; דו צדדי, עם חץ ועם צלמית; מדגם/מסוג: EN-55-1/LR/DS/D; בעל 
 DALI, תקשורת DALI, 34.5; כולל: נתיך, דרייברW הספק מירבי של

סוללה נטענת ניקל מטאל  ,4.8V 4Ah מבדק תקינות אינטגראל י; משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות. גובה אותיות 20 ס"מ, בהתאם לדרישות תקן 

ישראלי 20 חלק 2.22; להתקנה בתליה מתקרה; להתקנה כתלוי על 
 G התקרה בסמוך לכניסה לחדרי המדרגות המאפשרים גישה בין פיר

ללולאה G ואשר נימצאים במפלסים -2,-1,799,808;

10.8.11.0440



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019347

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,195.00 239.00 5.00 יח' קופסת חיבורים לשלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 

ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 
לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 

אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 
בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0450

1,614.00 538.00 3.00 יח' שלט יציאה מסדרת DALI/XY-VEX; מתוצרת: MACKWELL אנגליה או 
שווה ערך מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך מאושר; 
כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס ,LED חד צדדי או דו צדדי ו/או עם 

חץ או ללא חץ ו/או עם צלמית או ללא צלמית, בהתאם לדרישות המזמין. 
בעל הספק של 11.5W; כולל:נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת ,DALI סוללה 

נטענת ניקל מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי; משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות; גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים 

הישראלי לתקן 20 חלק 22.2; להתקנה גלויה או שקוע בתקרה או להתקנה
על קיר (שקוע בתקרה/על התקרה/תלוי מתקרה גבוהה/על הקיר), בהתאם

לדרישות המזמין; להתקנה במבואה המאפשרת גישה בין מ

10.8.11.0460

 A ובמבואה המאפשרת גישה בין לולאה A פלס -1 של החניון לבין לולאה
לבין מפלס 808.8;

717.00 239.00 3.00 יח' קופסת חיבורים לשלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0470

7,170.00 2,390.00 3.00 יח' שלט "יציאת חירום" מסדרת EN-55-1; מתוצרת אנלטק בע"מ או שווה ערך
מאושר; תלוי, מואר, אורך 138 ס"מ, גובה 28 ס"מ,  דו תכליתי מבוסס 

LED; דו צדדי, עם חץ ועם צלמית; מדגם/מסוג: EN-55-1/LR/DS/D; בעל 
 DALI, תקשורת DALI, 34.5; כולל: נתיך, דרייברW הספק מירבי של

סוללה נטענת ניקל מטאל  ,4.8V 4Ah מבדק תקינות אינטגרא לי; משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות. גובה אותיות 20 ס"מ, בהתאם לדרישות תקן 

ישראלי 20 חלק 2.22; להתקנה בתליה מתקרה; להתקנה בסמוך למבואה 
המאפשרת גישה בין מפלס -1 של החניון לבין לולאה A ובסמוך למבואה 

המאפשרת גישה בין לולאה A לבין מפלס 808.8;

10.8.11.0480

717.00 239.00 3.00 יח' קופסת חיבורים לשלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0490

17,754.00 538.00 33.00 יח' שלט יציאה מסדרת DALI/XY-VEX; מתוצרת: MACKWELL אנגליה או 
שווה ערך מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך מאושר; 
כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס ,LED חד צדדי או דו צדדי ו/או עם 

חץ או ללא חץ ו/או עם צלמית או ללא צלמית, בהתאם לדרישות המזמין. 
בעל הספק של 11.5W; כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת DALI , סוללה 

נטענת ניקל מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי; משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות; גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים 

הישראלי לתקן 20 חלק 22.2; להתקנה גלויה או שקוע בתקרה או להתקנה
על קיר (שקוע בתקרה/על התקרה/תלוי מתקרה גבוהה/על הקיר), בהתאם

לדרישות המזמין; להתקנה במבואות הפירים שבמפלס 9

10.8.11.0500

7;

7,887.00 239.00 33.00 יח' קופסת חיבורים לשלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0510



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019348
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m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,048.00 456.00 33.00 יח' גוף תאורה לד עגול שקוע בתקרה מדגם/מסוג: KOMBIC 22W; קוטר: 220

מ"מ; מתוצרת חברת ,LAMP ספרד או שווה ערך מאושר; בעל: דרגת 
אטימות ,IP44 גוון אור של ,4000K הספק של 22W ו-2000lm; ובעל 

מערכת לד תוצרת CITIZEN עם מפזר אור אקרילי מצוד למניעת סנוור; 
כולל: נתיך ודרייבר תוצרת TRIDONIC או TCI עם ממשק DALI מאושר ע 

"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן 
ישראלי 20 החלק המתאים; בתוספת כיסוי/טבעת חיצונית עם זכוכית 

(להעלאת דרגת אטימות הג"ת ל-IP54); להתקנה בתקרה אקוסטית - 
להתקנה שקועה בתקרה של חדרים אופציונליים בפירים, ושל לובי 

ופרוזדורי הפירים במפלס 799; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך 

10.8.11.0520

שר.

17,094.00 518.00 33.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0530

3,262.00 466.00 7.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הטיח בתקרו ת 
חדרי החשמל הממוקמים במפלס 799 בפירים G ו-C; מסופק ע"י אור עד 

מהנדסים או שווה ערך מאושר.

10.8.11.0540

3,626.00 518.00 7.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0550

2,142.00 357.00 6.00 יח'  ;MINI KOMBIC 22W :גוף תאורה לד עגול שקוע בתקרה מדגם/מסוג
קוטר: 165 מ"מ; מתוצרת חברת ,LAMP ספרד או שווה ערך מאושר; בעל: 
דרגת אטימות ,IP44 גוון אור של ,K4000 הספק של 22W ו-2000lm; ובעל 

מערכת לד תוצרת CITIZEN עם מפזר אור אקרילי מצוד למניעת סנוור; 
כולל: נתיך ודרייבר תוצרת TRIDONIC או TCI עם ממשק DALI מא ושר 

ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן 
ישראלי 20 החלק המתאים; בתוספת כיסוי/טבעת חיצונית עם זכוכית 

(להעלאת דרגת אטימות הג"ת ל-IP54); להתקנה בתקרה אקוסטית - 
להתקנה שקועה בתקרה של חדרי שירותים בפיר G בלבד במפלס 799; 

מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר;

10.8.11.0560

1,434.00 239.00 6.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0570

23,168.00 362.00 64.00 יח' גוף תאורה לד ליניארי שקוע בתקרה מדגם/מסוג: IGL-BL80-35W או שווה
 BACKLIGHT 1295 מ"מ; בעל: מערכת לדx595 :ערך מאושר; מידה

ליעילות מירבית, גוון אור של ,00K40 הספק של 35W ו-4000lm; כולל: 
נתיך, ודרייבר אינטגרלי עם ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף 
התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק ה 

מתאים; להתקנה בתקרה אקוסטית - להתקנה שקועה בתקרה של חדרים 
אופציונליים בפירים, ושל לובי ופרוזדורי הפירים במפלס 799; מסופק ע"י

אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

10.8.11.0580



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019349

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,152.00 518.00 64.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 

לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 
 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות

 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0590

3,258.00 362.00 9.00 יח' גוף תאורה לד ריבועי שקוע בתקרה מדגם/מסוג:  IGL-BL60-45W או שווה
ערך מאושר; מידה: 595x595 מ"מ; בעל: מערכת לד BACKLIGHT ליעילות

מירבית, גוון אור של ,000K4 הספק של 45W ו-5320lm; כולל: נתיך, 
ודרייבר אינטגרלי עם ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה 

יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המ תאים; 
להתקנה בתקרה אקוסטית - להתקנה שקועה בתקרה בחדרי המשרדים 

הממוקמים במפלס 799 בפיר G; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך
מאושר.

10.8.11.0600

4,662.00 518.00 9.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0610

6,994.00 538.00 13.00 יח' שלט יציאה מסדרת DALI/XY-VEX; מתוצרת: MACKWELL אנגליה או 
שווה ערך מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך מאושר; 
כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס ,LED חד צדדי או דו צדדי ו/או עם 

חץ או ללא חץ ו/או עם צלמית או ללא צלמית, בהתאם לדרישות המזמין. 
בעל הספק של ,11.5W כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת DALI , סוללה 

נטענת ניקל מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי; משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות; גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים 

הישראלי לתקן 20 חלק 22.2; להתקנה גלויה או שקוע בתקרה או להתקנה
על קיר (שקוע בתקרה/על התקרה/תלוי מתקרה גבוהה/על הקיר), בהתאם

לדרישות המזמין; להתקנה במבואות הפירים שבמפלס 0

10.8.11.0620

8

3,107.00 239.00 13.00 יח' קופסת חיבורים לשלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0630

21,888.00 456.00 48.00 יח' גוף תאורה לד עגול שקוע בתקרה מדגם/מסוג: KOMBIC 22W; קוטר: 220
מ"מ; מתוצרת חברת ,LAMP ספרד או שווה ערך מאושר; בעל: דרגת 
אטימות ,IP44 גוון אור של ,4000K הספק של 22W ו-2000lm; ובעל 

מערכת לד תוצרת CITIZEN עם מפזר אור אקרילי מצוד למניעת סנוור; 
כולל: נתיך ודרייבר תוצרת TRIDONIC או TCI עם ממשק DALI מאושר ע 

"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן 
ישראלי 20 החלק המתאים; בתוספת כיסוי/טבעת חיצונית עם זכוכית 

(להעלאת דרגת אטימות הג"ת ל-IP54); להתקנה בתקרה אקוסטית - 
להתקנה שקועה בתקרה של חדרים אופציונליים בפירים, ושל לובי 

ופרוזדורי הפירים במפלס 808; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך 

10.8.11.0640

שר.

24,864.00 518.00 48.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0650



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019350

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,330.00 466.00 5.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג

מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הטיח בתקרת 

חדרים הממוקמים במפלס 808 בפירים F ו-H; מסופק ע"י אור עד מהנדסים
או שווה ערך מאושר.

10.8.11.0660

2,590.00 518.00 5.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0670

3,982.00 362.00 11.00 יח' גוף תאורה לד ליניארי שקוע בתקרה מדגם/מסוג: IGL-BL80-35W או שווה
 BACKLIGHT 1295 מ"מ; בעל: מערכת לדx595 :ערך מאושר; מידה

ליעילות מירבית, גוון אור של ,00K40 הספק של 35W ו-4000lm; כולל: 
נתיך, ודרייבר אינטגרלי עם ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף 
התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק ה 
מתאים; להתקנה בתקרה אקוסטית - להתקנה שקועה בתקרה של לובי 

ופרוזדורי פיר C במפלס 808; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך 
מאושר.

10.8.11.0680

5,698.00 518.00 11.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0690

3,262.00 466.00 7.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 
,4000K הספק של ,27W בגודל: 800mm;  כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 

DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 
להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הטיח בתקרת 

חדרים הממוקמים במפלס 815 בפירים A ו-C; מסופק ע"י אור עד מהנדסים
או שווה ערך מאושר.

10.8.11.0700

3,626.00 518.00 7.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0710

8,608.00 538.00 16.00 יח' שלט יציאה מסדרת DALI/XY-VEX; מתוצרת: MACKWELL אנגליה או 
שווה ערך מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך מאושר; 
כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס ,LED חד צדדי או דו צדדי ו/או עם 

חץ או ללא חץ ו/או עם צלמית או ללא צלמית, בהתאם לדרישות המזמין. 
בעל הספק של ,11.5W כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת DALI , סוללה 

נטענת ניקל מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי; משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות; גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים 

הישראלי לתקן 20 חלק 22.2; להתקנה גלויה או שקוע בתקרה או להתקנה
על קיר (שקוע בתקרה/על התקרה/תלוי מתקרה גבוהה/על הקיר), בהתאם

לדרישות המזמין; להתקנה במבואות הפירים שבמפלס 1

10.8.11.0720

יח' 8 10.8.11.0721



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019351

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,824.00 239.00 16.00 יח' קופסת חיבורים לשלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 

ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 
לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 

אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 
בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0730

9,120.00 456.00 20.00 יח' גוף תאורה לד עגול שקוע בתקרה מדגם/מסוג: KOMBIC 22W; קוטר: 220
מ"מ; מתוצרת חברת ,LAMP ספרד או שווה ערך מאושר; בעל: דרגת 
אטימות ,IP44 גוון אור של ,4000K הספק של 22W ו-2000lm; ובעל 

מערכת לד תוצרת CITIZEN עם מפזר אור אקרילי מצוד למניעת סנוור; 
כולל: נתיך ודרייבר תוצרת TRIDONIC או TCI עם ממשק DALI מאושר ע 

"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן 
ישראלי 20 החלק המתאים; בתוספת כיסוי/טבעת חיצונית עם זכוכית 

(להעלאת דרגת אטימות הג"ת ל-IP54); להתקנה בתקרה אקוסטית - 
להתקנה שקועה בתקרה של לובי ופרוזדורי הפירים במפלס 815; מסופק 

ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

10.8.11.0740

10,360.00 518.00 20.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0750

2,577.00 859.00 3.00 יח' גוף תאורה לד עגול להתקנה חיצונית (על הטיח), אנטי ונדלי, מדגם/מסוג:
AL 840 HF 1800 070-S410 LED ,070212200; גוף מיציקת אלומיניום 
בעל קוטר: 410 מ"מ; מתוצרת חברת ,GLAMOX נורבגיה או שווה ערך 

מאושר; בעל: מפזר אור מפוליקרבונט, חוזק מכאני ,IK10 דרגת אטימות 
,IP66 גוון אור של ,4000K הספק של 19W ו-1835lm; כול ל: נתיך, מערכת 

לד ודרייבר תוצרת TRIDONIC או OSRAM עם ממשק DALI מאושר ע"י 
המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 

20 החלק המתאים; להתקנה חיצונית (על הטיח) בתקרת לובי המדרגות 
אשר נימצא במפלס 815 בפיר F; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה 

ערך מאושר.

10.8.11.0760

1,554.00 518.00 3.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0770

20,284.00 922.00 22.00 יח' גוף תאורה לד עגול, להתקנה חיצונית צמוד לקיר, אנטי ונדלי, 
מדגם/מסוג: S410-E LED-070; גוף מיציקת אלומיניום בעל קוטר: 410 

מ"מ; מתוצרת חברת ,GLAMOX נורבגיה או שווה ערך מאושר; בעל: מפזר 
אור מפוליקרבונט חצי עגול, חוזק מכאני ,IK10 דרגת אטימות ,IP66 גוון 

אור של ,4000K הספק של 19W ו-1300lm; כולל: נתיך, מערכת לד ודרייבר
תוצרת TRIDONIC או OSRAM עם ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן וכי 
גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק 

המתאים; להתקנה חיצונית על קירות הכניסות לפירים שבמפלס 815; 
מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

10.8.11.0780

11,396.00 518.00 22.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0790



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019352

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,655.00 1,605.00 11.00 יח' גוף תאורה לד דקורטיבי צילינדרי, להתקנה חיצונית צמוד לקיר, אנטי 

ונדלי, מדגם/מסוג: NIC-105; מתוצרת חברת ,LAMP ספרד או שווה ערך 
מאושר; הארה כלפי מעלה ומטה; בעל: חוזק מכאני ,IK09 דרגת אטימות 
,IP65 גוון אור ,3000K הספק של 13W ו-883lm; כולל: נתיך, מערכת לד 

ודרייבר תוצרת TRIDONIC או OSRAM או TCI עם ממשק LI DA מאושר 
ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן 

ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה חיצונית על קירות הכניסות 
הראשיות לפירים שבמפלס 815; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה 

ערך מאושר.

10.8.11.0800

2,629.00 239.00 11.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0810

108,108.00 3,003.00 36.00 יח' גוף תאורה לד, להתקנה חיצונית צמוד לקיר, אנטי ונדלי, מדגם/מסוג: 
ENTRI LED ENC; מתוצרת חברת COOPER LIGHTING או שווה ערך 

מאושר; הארה כלפי מטה בלבד; בעל: פיזור פוטומטרי ,BL3 דרגת אטימות
,IP66 גוון אור ,3000K הספק של 31W ו-,2702lm כולל: נתיך, מערכת לד 

ודרייבר תוצרת PHILIPS עם ממשק DALI מאושר ע"י המתכנן ו כי גוף 
התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק 

המתאים; להתקנה חיצונית במפלס 818 על ארבעת הקירות החיצוניים של
הפירים: C,G,F,H; מסופק ע"י אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

10.8.11.0820

8,604.00 239.00 36.00 יח' קופסת חיבורים לג"ת הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0830

29,358.00 466.00 63.00 יח'  ;Opal, GWS3218P 3 Gewiss Smart :גוף תאורה לד ליניארי מדגם/מסוג
מתוצרת Gewiss או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופלי, גוון אור של 

,4000K הספק של ,27W בגודל: ,800mm כולל: נתיך, ודרייבר/ממשק 
DALI מאושר ע"י המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים 

להתאמה לתקן ישראלי 20 החלק המתאים; להתקנה על הטיח בתקרות 
חדרי המכונות הממוקמים במפלס 818 בפירים: A, C,G,F,H; מסופק ע"י 

אור עד מהנדסים או שווה ערך מאושר.

10.8.11.0840

32,634.00 518.00 63.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0850

3,228.00 538.00 6.00 יח' שלט יציאה מסדרת DALI/XY-VEX; מתוצרת: MACKWELL אנגליה או 
שווה ערך מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך מאושר; 
כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס ,LED חד צדדי או דו צדדי ו/או עם 

חץ או ללא חץ ו/או עם צלמית או ללא צלמית, בהתאם לדרישות המזמין. 
בעל הספק של ,11.5W כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת DALI , סוללה 

נטענת ניקל מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי; משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות; גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים 

הישראלי לתקן 20 חלק 22.2; להתקנה גלויה או שקוע בתקרה או להתקנה
על קיר (שקוע בתקרה/על התקרה/תלוי מתקרה גבוהה/על הקיר), בהתאם

לדרישות המזמין; להתקנה במבואות הפירים שבמפלס 1

10.8.11.0860

8



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019353

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,434.00 239.00 6.00 יח' קופסת חיבורים לשלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 

ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 
לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 

אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 
בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0870

138,299.00 859.00 161.00 יח' גוף תאורה לד עגול להתקנה חיצונית (על הטיח), אנטי ונדלי, מדגם/מסוג:
AL 840 HF 1800 070-S410 LED ,070212200; גוף מיציקת אלומיניום 
בעל קוטר: 410 מ"מ; מתוצרת חברת ,GLAMOX נורבגיה או שווה ערך 

מאושר; בעל: מפזר אור מפוליקרבונט, חוזק מכאני ,IK10 דרגת אטימות 
,IP66 גוון אור של ,4000K הספק של 19W ו-1835lm; כול ל: נתיך, מערכת 

לד ודרייבר תוצרת TRIDONIC או OSRAM עם ממשק DALI מאושר ע"י 
המתכנן וכי גוף התאורה יאושר ע"י מכון התקנים להתאמה לתקן ישראלי 

20 החלק המתאים; להתקנה חיצונית (על הטיח) בתקרת חדרי המדרגות 
הנימצאים במפלסי הביניים המישניים של פירי החניון השונים (שבהם 

קיימים חדרי מדרגות); מסופק ע"י אור עד מהנד

10.8.11.0880

ים או שווה ערך מאושר.

83,398.00 518.00 161.00 יח' קופסת חיבורים חסינת אש לג"ת הנ"ל, העונה לתקן DIN 4102 סעיף 12 
לעמידות באש לאורך 90 דקות; הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 

 FE180 ,E90 ,IK05 ,0200 מ"מx200x8 ממ"ר ו-6 אנטיגרונים; במידות
 60670. DIN בהתאם לתקן IP65 ובידוד כפול. הקופסא לחיבורים מאושרת
המחיר כולל גם: אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה x102 60 מ"מ 

עם אותיות בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0890

32,280.00 538.00 60.00 מ"א שלט יציאה מסדרת DALI/XY-VEX; מתוצרת: MACKWELL אנגליה או 
שווה ערך מאושר, המשווק בארץ ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך מאושר; 
כבה מאליו, מואר דו תכליתי מבוסס ,LED חד צדדי או דו צדדי ו/או עם 

חץ או ללא חץ ו/או עם צלמית או ללא צלמית, בהתאם לדרישות המזמין. 
בעל הספק של ,11.5W כולל: נתיך, דרייבר ,DALI תקשורת DALI , סוללה 

נטענת ניקל מטאל ,3.6V 2200mAh מבדק תקינות אינטגראלי; משך זמן 
הארה בחירום 180 דקות; גובה אותיות 15 ס"מ, מאושר מכון התקנים 

הישראלי לתקן 20 חלק 22.2; להתקנה גלויה או שקוע בתקרה או להתקנה
על קיר (שקוע בתקרה/על התקרה/תלוי מתקרה גבוהה/על הקיר), בהתאם

לדרישות המזמין; להתקנה במבואות הפירים שבמפלסי

10.8.11.0900

ביניים

14,340.00 239.00 60.00 יח' קופסת חיבורים לשלט הנ"ל, הכוללת 8 מהדקים לעד 400V ולעד 4 ממ"ר 
ו-6 אנטיגרונים; במידות 200x200x80 מ"מ, IK05 ובידוד כפול. הקופסא 

לחיבורים מאושרת IP65 בהתאם לתקן DIN .60670 המחיר כולל גם: 
אלמנט תלייה, שילוט ע"י פלטת נירוסטה 60x102 מ"מ עם אותיות 

בחריטה, אביזרי חיזוק והתקנה על מבנה/מוביל.

10.8.11.0910

15,930.00 15,930.00 1.00 יח' ביצוע מדידות איכות התאורה ע"י בודק תאורה ומכשיר מאושר ע"י 
המתכנן והמפקח לרבות הכנת דו"ח בדיקת מפורט כפוף להנחיות המזמין.

10.8.11.0920

2,979,292.002,979,292.002,979,292.002,979,292.00 גופי תאורה וקופסאות חיבוריםגופי תאורה וקופסאות חיבוריםגופי תאורה וקופסאות חיבוריםגופי תאורה וקופסאות חיבורים 8.118.118.118.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות 8.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,850.00 797.00 50.00 מ"ר ביצוע איטום של מעברי החשמל והתקשורת המוכנים והחצובים בבטון 

מזויין, בצנרת תחה"ט, בשוחות, בתעלות ובבלוקים בחומר חסין אש דוגמת
RTV ,PLAYMASTIC או שו"ע מאושר בהתאם להנחיות המפקח באתר.

10.8.14.0030
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

39,850.0039,850.0039,850.0039,850.00 שונותשונותשונותשונות 8.148.148.148.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת הגנה מפני מכרסמים 8.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל המפורט להלן יבוצע ע"י ספק המערכת בלבד.

94,620.00 7,885.00 12.00 יח' רכזת "סופרסוניק 1200" כמפורט במפרט הטכני 10.8.15.0020

20,100.00 335.00 60.00 יח' רמקול אולטרא סוני, כולל תושבת מתכתית להתקנה כמפורט במפרט 
הטכני

10.8.15.0030

1,280.00 32.00 40.00 יח' E90 180 NHXH FE 3 ממ"רX1.5 חיווט יחידת רמקול בכבל 10.8.15.0040

1,200.00 20.00 60.00 יח' NYY 3 ממ"רX1.5 חיווט יחידת רמקול בכבל 10.8.15.0050

47,820.00 797.00 60.00 יח' יחידת חיבור לבקרה הכוללת מגעים יבשים להתראה על ניתוק מחשמל 10.8.15.0060

121,060.00 6,053.00 20.00 יח' יחידת מגבר אולטרא סוני לרכזת 10.8.15.0070

286,080.00286,080.00286,080.00286,080.00 מערכת הגנה מפני מכרסמיםמערכת הגנה מפני מכרסמיםמערכת הגנה מפני מכרסמיםמערכת הגנה מפני מכרסמים 8.158.158.158.15 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים בפירים 8.24 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים הממוקמים בפירים 

 (COMC-P#-ShaftX-E/W)
******************************************

129,042.00 7,169.00 18.00 יח' לוח חשמל עבור לוח תקשורת אזורי הממוקם במפלסים -1,-2,-3,-4,-5,799 
בפירים

10.8.24.0010

7,169.00 7,169.00 1.00 יח'  G לוח חשמל עבור לוח תקשורת אזורי הממוקם בחדר חשמל מקלט בפיר
(5- (COMC-P5-ShaftG-BShelter-E במפלס

10.8.24.0020

7,169.00 7,169.00 1.00 יח' לוח חשמל עבור לוח תקשורת אזורי הממוקם בחדר חשמל הנמצא באולם 
החניון בצמוד לפאה המערבית של מקלט שז"ר ומחוצה לו

10.8.24.0030

143,380.00143,380.00143,380.00143,380.00 לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים בפיריםלוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים בפיריםלוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים בפיריםלוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים בפירים 8.248.248.248.24 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים בלולאות הרכב 8.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 G לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת הממוקמים בלולאות הרכב

 ( A(COMC-P#-RAMPX-E/W-ו
******************************************

14,338.00 7,169.00 2.00 יח' לוח חשמל עבור לוח תקשורת ראשי עבור אחת מלולאות הרכב הממוקם 
בחדר החשמל הראשי של אותה לולאת רכב

10.8.25.0010
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,338.00 7,169.00 2.00 יח' לוח חשמל עבור לוח תקשורת משני מקומי עבור אחת מלולאות הרכב 

הממוקם בחדר החשמל המשני של אותה לולאת רכב
10.8.25.0020

28,676.0028,676.0028,676.0028,676.00 לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים בלולאולוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים בלולאולוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים בלולאולוחות חשמל עבור לוחות תקשורת אזוריים בלולאו 8.258.258.258.25 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת הממוקמים במפלס 818 בפירים 8.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת הממוקמים בחדרי המכונות שבמפלס 

 ( G,C,A,H,F(MRFCC-P818-ShaftX-E/W 818 בפירים
******************************************

19,915.00 3,983.00 5.00 יח' לוח חשמל עבור לוח תקשורת הממוקם באחד מחדרי המכונות שבמפלס 
G,C,A,H,F 818 בפירים

10.8.26.0010

לוחות חשמל עבור לוחות תקשורת הממוקמים במפללוחות חשמל עבור לוחות תקשורת הממוקמים במפללוחות חשמל עבור לוחות תקשורת הממוקמים במפללוחות חשמל עבור לוחות תקשורת הממוקמים במפל19,915.0019,915.0019,915.0019,915.00 8.268.268.268.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאורה זמנית 8.27 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא ישולם תשלום מיוחד עבור התקנת ואחזקת התאורה הזמנית. רמת 

התאורה ואיכותה יעמדו בכל דרישות בטיחות, תקן ודין. עלות התאורה 
הזמנית כלולה בסעיפי הפרויקט. התאורה הזמנית תכלול תאורה לצרכי 

עבודה, התמצאות ותאורת חירום למילוט.

תאורה זמניתתאורה זמניתתאורה זמניתתאורה זמנית 8.278.278.278.27 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים במפלס 818 בפירים 8.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים בחדרי המכונות שבמפלס 818 

 ( G,C,A,H,F(MRFCtrlC-P818-ShaftX-E/W בפירים
******************************************

19,915.00 3,983.00 5.00 יח' הזנת חשמל עבור לוח בקרה הממוקם באחד מחדרי המכונות שבמפלס 818 
G,C,A,H,F בפירים

10.8.28.0020

19,915.0019,915.0019,915.0019,915.00 הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים במפלס 818הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים במפלס 818הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים במפלס 818הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים במפלס 818 8.288.288.288.28 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל בלולאות הרכב 8.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ( A(RAMPXC-P#-#'-E/W-ו G לוחות חשמל הממוקמים בלולאות הרכב

******************************************

14,338.00 7,169.00 2.00 יח' לוח חשמל ראשי עבור אחת מלולאות הרכב הממוקם בחדר החשמל 
הראשי של אותה לולאת הרכב

10.8.30.0010

7,966.00 3,983.00 2.00 יח' לוח חשמל משני מקומי עבור אחת מלולאות הרכב הממוקם בחדר החשמל 
המשני של אותה לולאת הרכב

10.8.30.0020

22,304.0022,304.0022,304.0022,304.00 לוחות חשמל בלולאות הרכבלוחות חשמל בלולאות הרכבלוחות חשמל בלולאות הרכבלוחות חשמל בלולאות הרכב 8.308.308.308.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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הזנות חשמל ללוחות בקרה בלולאות הרכב 8.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 G הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים בלולאות הרכב

 ( A(CtrlC-P#-RAMPX-E/W-ו
******************************************

47,790.00 23,895.00 2.00 יח' הזנת חשמל ללוח בקרה עבור אחת מלולאות הרכב הממוקם בחדר החשמל
הראשי של אותה לולאת רכב

10.8.31.0010

47,790.00 23,895.00 2.00 יח' הזנת חשמל ללוח בקרה עבור אחת מלולאות הרכב הממוקם בחדר החשמל
המשני של אותה לולאת רכב

10.8.31.0020

95,580.0095,580.0095,580.0095,580.00 הזנות חשמל ללוחות בקרה בלולאות הרכבהזנות חשמל ללוחות בקרה בלולאות הרכבהזנות חשמל ללוחות בקרה בלולאות הרכבהזנות חשמל ללוחות בקרה בלולאות הרכב 8.318.318.318.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוח חשמל ותאורה מקומי פיר G מפ' 5- 8.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוח חשמל ותאורה מקומי הממוקם במפלס -5 של פיר G בשטח שאינו חלק

 (ELC&LTC-P5-3) מטריטוריית המקלט
******************************************

7,169.00 7,169.00 1.00 יח' לוח חשמל ותאורה מקומי הממוקם במפלס -5 של פיר G בשטח שאינו חלק
מטריטוריית המקלט

10.8.34.0010

7,169.007,169.007,169.007,169.00 לוח חשמל ותאורה מקומי פיר G מפ' 5-לוח חשמל ותאורה מקומי פיר G מפ' 5-לוח חשמל ותאורה מקומי פיר G מפ' 5-לוח חשמל ותאורה מקומי פיר G מפ' 5- 8.348.348.348.34 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות מכונות הממוקמים במפלס 818 בפירים 8.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוחות חשמל מכונות הממוקמים בחדרי המכונות שבמפלס 818 בפירים 

 ( G,C,A,H,F(MRFC-P818-ShaftX-E/W
******************************************

81,865.00 16,373.00 5.00 יח' לוח חשמל מכונות הממוקם באחד מחדרי המכונות שבמפלס 818 בפירים 
,G,C,A,H,F המכיל בין היתר מחלץ אוטומטי בין שתי הגנות כדוגמת 

תוצרת אמדר או שו"ע מאושר, המכיל חיבור מכאני לפי תכנית.

10.8.35.0010

81,865.0081,865.0081,865.0081,865.00 לוחות מכונות הממוקמים במפלס 818 בפיריםלוחות מכונות הממוקמים במפלס 818 בפיריםלוחות מכונות הממוקמים במפלס 818 בפיריםלוחות מכונות הממוקמים במפלס 818 בפירים 8.358.358.358.35 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות מדפי אש ועשן 8.45 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 

A 799 של פיר
10.8.45.0010

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 
A 818 של פיר

10.8.45.0020

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 1-
A של פיר

10.8.45.0030

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 2-
A של פיר

10.8.45.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 3-

A של פיר
10.8.45.0050

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 4-
A של פיר

10.8.45.0060

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 5-
A של פיר

10.8.45.0070

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 
C 818 של פיר

10.8.45.0080

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 
C 808 של פיר

10.8.45.0090

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 
C 799 של פיר

10.8.45.0100

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 1-
C של פיר

10.8.45.0110

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 2-
C של פיר

10.8.45.0120

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 3-
C של פיר

10.8.45.0130

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 4-
C של פיר

10.8.45.0140

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 5-
C של פיר

10.8.45.0150

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 
F 818 של פיר

10.8.45.0160

16,584.00 8,292.00 2.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 
H 818 ו-799 של פיר

10.8.45.0170

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 1-
H של פיר

10.8.45.0180

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 2-
H של פיר

10.8.45.0190

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 3-
H של פיר

10.8.45.0200

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 4-
H של פיר

10.8.45.0210

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 5-
H של פיר

10.8.45.0220

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 
G 818 של פיר

10.8.45.0230
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 

G 799 של פיר
10.8.45.0240

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 1-
G של פיר

10.8.45.0250

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 2-
G של פיר

10.8.45.0260

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 3-
G של פיר

10.8.45.0270

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 4-
G של פיר

10.8.45.0280

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 5-
G של פיר

10.8.45.0290

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 
G 808 של פיר

10.8.45.0300

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 
H 808 של פיר

10.8.45.0310

8,292.00 8,292.00 1.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלס 
A 808 של פיר

10.8.45.0320

66,336.00 8,292.00 8.00 יח' לוח מדפי אש ועשן המכיל 5 הזנות למדפי אש או עשן והממוקם במפלסים 
A 1,-2,-3,-4,-5,799,808,818 של פיר-

10.8.45.0330

339,972.00339,972.00339,972.00339,972.00 לוחות מדפי אש ועשןלוחות מדפי אש ועשןלוחות מדפי אש ועשןלוחות מדפי אש ועשן 8.458.458.458.45 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הארקות והגנות 8.48 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הארקות והגנות

64,000.00 16.00 4,000.00 מ"א מתקן הארקת יסוד עפ"י חוק החשמל , כולל יצירת רציפות חשמלית 
באמצעות ריתוכים של ברזלי זיון אופקיים ואנכיים בקוטר 10 מ"מ לפחות 
ובעזרת פס פלדה במידות 0X3.53 מ"מ לפחות, טמונים ביציקות הבטון של

הקיר ו/או המדרכה לכל אורכם, וביצוע ריתוכים

10.8.48.0020

15,940.00 797.00 קומפלט20.00 חציבה וחשיפת ברזל הזיון של ריצפת הבניין, חיתוך פלח מגולבן וחיבורו 
לפס השוואת פוטנציאלים ותיקון בבטון וטיח קומפלט.

10.8.48.0030

8,496.00 1,062.00 8.00 יח' אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 19 מ"מ ובאורך 3 מטר כולל ראש הקשה 
וחיבור, ראש חדירה, מחברים בין הקטעים, בריכת בטון בקוטר ובעומק 60 

ס"מ עם מכסה 8 טון, חיבור במוליך נחושת שזור 50 ממ"ר מהאלקטרודה 
אל פס השוואת פוטנציאלים.

10.8.48.0040

15,288.00 637.00 24.00 יח' פס השוואת פוטנציאלים בחדרי החשמל והאנרגיה אליו תחובר הארקת 
יסוד ומוליכי הארקה שונים. עשוי פס נחושת אלקטרוליטית באורך 600 

ס"מ עובי 6 מ"מ רוחב 60 מ"מ, כולל קדחים וברגי פרפר לחיבור למוליכי 
הארקה כנדרש, בתוספת 5 ברגים לחיבור עתידי. מחיר הפס כולל אספקה 

והתקנה של כיסוי הפס

10.8.48.0050
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

103,724.00103,724.00103,724.00103,724.00 הארקות והגנותהארקות והגנותהארקות והגנותהארקות והגנות 8.488.488.488.48 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות שירות הממוקמים במפלס 818 בפירים 8.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוחות שירות הממוקמים בחדרי המכונות שבמפלס 818 בפירים 

 ( G,C,A,H,F(SRVC-P818-ShaftX-E/W
******************************************

35,845.00 7,169.00 5.00 יח' לוח שירות הממוקם באחד מחדרי המכונות שבמפלס 818 בפירים 
G,C,A,H,F

10.8.51.0010

35,845.0035,845.0035,845.0035,845.00 לוחות שירות הממוקמים במפלס 818 בפיריםלוחות שירות הממוקמים במפלס 818 בפיריםלוחות שירות הממוקמים במפלס 818 בפיריםלוחות שירות הממוקמים במפלס 818 בפירים 8.518.518.518.51 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

A לוחות שירות בפיר 8.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוחות שירות הממוקמים במפלסים ,-1 ,-2 ,-3 ,-4 -5 שבפיר 

 ( A(SRVC-P#-ShaftA-W
******************************************

7,169.00 7,169.00 1.00 יח' ( A(SRVC-P1-ShaftA-W לוח שירות ראשי הממוקם במפלס -1 שבפיר 10.8.52.0010

12,744.00 3,186.00 4.00 יח' לוח שירות מישני הממוקם במפלס /-2 /-3 /-4 -5 שבפיר 
( A(SRVC-P#-ShaftA-W

10.8.52.0020

19,913.0019,913.0019,913.0019,913.00 A לוחות שירות בפירA לוחות שירות בפירA לוחות שירות בפירA לוחות שירות בפיר 8.528.528.528.52 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

H,G,C לוחות שירות במפלס 799 של פירים 8.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לוחות שירות הממוקמים במפלס 799 של כל אחד ואחד (בניפרד) מבין 

הפירים H,G,C(SRVC-P799-ShaftC/G/H-W/E ) אשר יספקו כוח ומאור 
למפלסים 799 ומעלה של כל אחד ואחד (בניפרד) מהפירים H,G,C לא 

 H,C,G. כולל מפלס 818 של כל אחד מהפירים
******************************************

21,507.00 7,169.00 3.00 יח'  (SRVC-P799-ShaftC/G/H-W/E לוח שירות הממוקם במפלס 799 שבפיר
(H/G/C

10.8.53.0020

21,507.0021,507.0021,507.0021,507.00 H,G,C לוחות שירות במפלס 799 של פיריםH,G,C לוחות שירות במפלס 799 של פיריםH,G,C לוחות שירות במפלס 799 של פיריםH,G,C לוחות שירות במפלס 799 של פירים 8.538.538.538.53 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יחידת אספקת אנרגיה לתאורת חירום ומילוט 8.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה :7 אספקת מערכת בקרת תאורה מרכזית משולבת לתאורת החירום, 
ולגלאי תנועה/לחצנים, בתקשורת DALI , לרבות: א'. מערכת גיבוי חשמלי

מרכזי, תלת פאזית כניסה ויציאה,  לתאורת החירום בהספק של עד 
10KVA ולזמן גיבוי חשמלי של 90 דקות לפחות בהספק של ,2KW בהתאם 

לדרישות תקן EN50171 כולל: מצברים אורך חיים 10 שנים (המות קנים 
בארון של מערכת הגיבוי החשמלי), ממיר ממתח ישר למתח חילופין תלת 

פאזי HZ 50 230V*,3 מטען מצברים, בקר ייעודי ולוח בקרה הכולל: 
מעגלי מוצא תלת פאזיים מוגנים עבור שלטי ההכוונה ומעגלי מוצא תלת 
פאזיים מוגנים לתאורת החירום, מערכת תקשורת ,DALI עד 256 כתובות, 

להפעלת תאורת החירום במשטר חד תכליתי או דו תכלי
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה :8 בחירום או בפעולה רגילה, כולל יכולת התחברות ושליטה על 

תאורת חירום ושלטי הכוונה עם סוללות עצמאיות הכוללים ממשק 
תקשורת ,DALI וביצוע בדיקות תקינות אוטומטיות בהתאם לתקן 

IEC62034 וקבלת חיוויי תקלות/תקינות ממערכת הגיבוי החשמלי, 
מצברים, מגופי התאורה וקבלת חיוויי תקלות בתשתית החשמל הייעודית 

(כבל מנות ק). המערכת כוללת כניסות ויציאות דיגיטליות לסנכרון 
הפעלת גופי תאורת החירום המוזנים ממערכות סמוכות ולהפעלת 

התאורה ממפסקים חיצוניים. הערה :9 ב'. מערכת בקרה לגלאי התנועה 
ולחצנים (כתובתיים) בתקשורת DALI המאפשרת שליטה על עד 30 גלאים 

ולחצנים, המאפשרים שליחת סיגנל למערכת הבקרה המרכזית לצורך 

574,052.00 143,513.00 4.00 יח' EN-CBSD-3P-10KVA-2KW-90/1 :(מק"ט/) המערכת הנדרשת כדוגמת דגם
מתוצרת אנלטק בע"מ העונה לדרישות המפרט הטכני המצ"ב או שווה ערך

ואיכות מאושר ע"י המתכנן {המערכת מיועדת עבור לולאות הרכב A ו- 
G}. תאור סעיף זה כולל את הערות ,7 ,8 .9 מחיר הסעיף כולל את 
תת-סעיף א' המפורט להלן בלבד. מערכת זו מהווה חלק בלתי נפרד 

מהמערכת המופיעה במבנה הנוכחי בסעיף 79.14.0020 (מערכת אחודה).

10.8.85.0020

574,052.00574,052.00574,052.00574,052.00 יחידת אספקת אנרגיה לתאורת חירום ומילוטיחידת אספקת אנרגיה לתאורת חירום ומילוטיחידת אספקת אנרגיה לתאורת חירום ומילוטיחידת אספקת אנרגיה לתאורת חירום ומילוט 8.858.858.858.85 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כבלים, מוליכים ופ"צ 8.96 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה :1 כל כניסות כבלים לאביזרים, גופי תאורה, קופסאות חיבורים 

ולוחות חשמל יהיו עם אנטיגרונים לאטימות מים ומתאימים להגדרת כבל 
(חסין אש, רגיל) ורואים אותם כנכללים במחירי הסעיפים ולא תשולם כל 

תוספת כספית בעדם.

הערה :2 כל הסעיפים כוללים גם הוצאות הובלה, טעינה, ופריקה,התקנה 
וחיבור גם אם במפרט הכללי פרק 08 או בכתב הכמויות נאמר אחרת.

הערה :3 בכתב הכמויות מופעים סעיפים שונים לפריט זהה על הקבלן 
לתמחר באותו מחיר את הסעיפים השונים. במידה ולאותו פריט יהיו 

מחירים שונים המחיר המחייב יהיה הנמוך מביניהם

הערה :4 הציוד המוגדר כחסין אש יאושר בתנאי שמכלול הכבלים, 
המוליכים המבודדים, פסי הצבירה לרבות האיבזור הנילווה אליהם, 

 4102 DIN המובילים, קופסאות החיבורים וכל ציוד העזר יעמדו בתקן
סעיף 12 לעמידות באש לאורך 90 דקות.

28,728.00 6.00 4,788.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0060

193,368.00 7.00 27,624.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0100

120,400.00 10.00 12,040.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X2.5 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0110

14,460.00 10.00 1,446.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0120
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m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,610.00 15.00 374.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X4 ממ"ר, משווק ע"י 

"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 
או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 

חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0130

8,520.00 15.00 568.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X4 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0140

893.00 19.00 47.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X6 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0170

9,044.00 19.00 476.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0180

3,576.00 8.00 447.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X1.5 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0210

28,420.00 28.00 1,015.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0240

22,155.00 35.00 633.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 3x16 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0260

4,400.00 40.00 110.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 5X16 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0270

13,560.00 40.00 339.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0280

442,500.00 59.00 7,500.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X25 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0310

224,200.00 59.00 3,800.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4X25 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0320

4,235.00 77.00 55.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X35 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0330

11,011.00 77.00 143.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4X35 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0340
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
67,860.00 195.00 348.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x120 ממ"ר קבועים למבנה, 

מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני
הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0400

39,008.00 92.00 424.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY(XLPE ) בחתך 4x50 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0420

57,768.00 166.00 348.00 מ"א כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 4X70 ממ"ר, משווק ע"י 
"קשטן", "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות 

או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, 
חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0430

121,110.00 15.00 8,074.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 16 
ממ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או 

בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט 
הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0510

39,292.00 11.00 3,572.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד  ,P.V.C קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0520

15,312.00 44.00 348.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 70 ממ"ר עם בידוד  ,P.V.C קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0540

7,500.00 15.00 500.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד  ,P.V.C קבועים למבנה 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0560

18,000.00 36.00 500.00 מ"א מוליכי נחושת מבודדים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 35 
ממ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או 

בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט 
הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

10.8.96.0630

1,500,930.001,500,930.001,500,930.001,500,930.00 כבלים, מוליכים ופ"צכבלים, מוליכים ופ"צכבלים, מוליכים ופ"צכבלים, מוליכים ופ"צ 8.968.968.968.96 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטיים 8.97 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: ביצוע מיגון נגד קרינה לתעלת כבלים לרבות ביצוע בדיקות קרינה

לפני ואחרי ביצוע המיגון וקבלת אישור של המשרד לאיכות הסביבה. 
העבודה כוללת את כל עבודות העזר והחומרים הדרושים להשלמת המיגון
וקבלת אישור על עמידה ברמת הקרינה הנדרשת. המיגון יבוצע ע"י קבלן 

מיגון מאושר.

46,620.00 518.00 90.00 מ"ר תכנון וביצוע מיגון נגד קרינה למקור קרינה קיים בעל זרם מקסימלי של 
3X2000A כולל לוחות אלומיניום מסוג 1050-0 או ש"ע בעובי 2 ממ, פלדה
מגנטית בעובי 1.4 מ"מ כדוגמת פלדת סיליקון ומשטחי בידוד PVC בעובי 

2 מ"מ, כולל כל חומרי העזר והחיבור הדרושים להתקנת המיגון וחיזוקו 
למבנה, כולל תכניות, פרטי ביצוע, סימולציות, מדידות, לרבות ביצוע 

בדיקה וקבלת אישור מהמשרד לאיכות הסביבה על עמידה ברמת הקרינה 
הנדרשת (4 מיליגאוס מקסימום)

10.8.97.0020

46,620.0046,620.0046,620.0046,620.00 מיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטייםמיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטייםמיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטייםמיגון פאסיבי בפני עוצמות צפיפות שטפים מגנטיים 8.978.978.978.97 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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E-ו C ,G הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים במפלס 799 בפירים 8.98 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 C-ו G הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים במפלס 799 של הפירים

 ( E(CtrlC-P799-ShaftX-E/W-ו
******************************************

4,780.00 2,390.00 2.00 יח'  G הזנת חשמל ללוח בקרה הממוקם בחדר החשמל המצוי באחד מהפירים
C-ו

10.8.98.0020

2,390.00 2,390.00 1.00 יח' הזנת חשמל ללוח בקרה הממוקם בחדר החשמל המצוי בפיר E באחד 
המפלסים 5,-4,-3,-2,-1-

10.8.98.0030

7,170.007,170.007,170.007,170.00 הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים במפלס 799הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים במפלס 799הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים במפלס 799הזנות חשמל ללוחות בקרה הממוקמים במפלס 799 8.988.988.988.98 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

9,406,263.159,406,263.159,406,263.159,406,263.15 מערכות חשמלמערכות חשמלמערכות חשמלמערכות חשמל 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני מיזוג אוויר 15 פרק:

A גרעין 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,850.00 8,850.00 קומפלט1.00 מערכת דחוס חדר מדרגות הכוללת מפוח לספיקה של 8 מק/שנ 9.2 קוו"ט, 

מתמר לחץ, גלאי אש ועשן בתעלה אספקה, גלאי בתקרת חדר המדרגות 
(מערכת ויסות מהירות, פנל הפעלת כבאיים להפעלת המפוח, לוח חשמל 

ע"י קבלן חשמל), כולל אל חוזר, הכל המתואר במפרט ובתוכניות.

10.15.1.0010

5,753.00 5,753.00 1.00 יח' מפוח צירי לספיקה של עד CFM. 700 עמיד ב-250 מ"צ לשעתיים, מוגן 
התפוצצות, כולל אל חוזר, כמוראה בתוכניות ובמפרט הטכני.

10.15.1.0015

5,487.00 5,487.00 1.00 יח'  CFM, 3500 לספיקה של A בגרעין FAN מפוח צנטרפוגלי לאורור שרותים
כולל אל חוזר, כמוראה בתוכניות ובמפרט הטכני.

10.15.1.0020

3,540.00 3,540.00 1.00 יח' מפוח צירי לספיקה של עד CFM. 700 כמוראה בתוכניות ובמפרט הטכני. 10.15.1.0025

8,142.00 4,071.00 2.00 יח' מזגן מפוצל עילי בהספק קירור נומינלי של BTU/HR 12,600 שו"ע, כולל 
טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד, 2 מ"א צמ"א, מילוי גז. התקנה והפעלה

10.15.1.0028

35,400.00 17,700.00 2.00 יח' מזגן מפוצל מיני מרכזי בהספק קירור נומינלי של BTU/HR 36,000 שו"ע, 
כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד, 2 מ"א צמ"א, מילוי גז. התקנה 

והפעלה

10.15.1.0029

12,390.00 12,390.00 1.00 יח' יחידת סינון FU לספיקה של CFM, 3500 כמוראה בתוכניות ובמפרט 
הטכני.

10.15.1.0030

11,970.00 133.00 90.00 מ"א צמ"א ליחידות מפוצלות מיחידת העיבוי ליחידות הקצה כולל אביזרי 
צנרת, חשמל ופיקוד, בידוד, מילוי קרר, שמן וכל מה שנדרש על פי 

הוראות יצרן להפעלה מלאה של ציוד מ"א. הכל כמתואר במפרט הטכני 
ובתוכניות.

10.15.1.0035

40,000.00 80.00 500.00 מ"ר תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.8 מ"מ, הכל כמתואר במפרט 
הטכני ובתוכניות.

10.15.1.0040
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,050.00 81.00 50.00 מ"ר תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.9 מ"מ, הכל כמתואר במפרט 

הטכני ובתוכניות.
10.15.1.0050

135,582.00135,582.00135,582.00135,582.00 A גרעיןA גרעיןA גרעיןA גרעין 15.115.115.115.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

C+E גרעין 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,420.00 221.00 20.00 מ"ר עטיפה של תעלות במחיצת אש עמידה ב-250 מעלות למשך שעתיים ע"י 

לוחות פיירפלוס או שו"ע, ע"ג שלד פלדה כולל קונסטרוקציה נדרשת 
וצביעה בצבע עפ"י דרישות האדריכל. המחיר הינו למחיצה מותקנת לא 

למ"ר לוח פיירפלוס

10.15.2.0001

54,000.00 4.00 13,500.00 טון תכנון וביצוע קונסטרוקציית פלדה להצבת המקררים כולל מדרך, מעקה, 
סולם וביסוס למקררים.

10.15.2.0002

15,046.00 7,523.00 קומפלט2.00 מערכת דחוס חדר מדרגות הכוללת מפוח לספיקה של 5.5 מק/שנ 10 
קוו"ט, כולל מתמר לחץ, גלאי אש ועשן בתעלה אספקה, גלאי בתקרת חדר

המדרגות (מערכת ויסות מהירות, פנל הפעלת כבאיים להפעלת המפוח, 
לוח חשמל ע"י קבלן חשמל), כולל אל חוזר.

10.15.2.0010

13,275.00 13,275.00 קומפלט1.00 מערכת דחוס חדר מדרגות הכוללת מפוח לספיקה של 8 מק/שנ 15 קוו"ט, 
מתמר לחץ, גלאי אש ועשן בתעלה אספקה, גלאי בתקרת חדר המדרגות 

(מערכת ויסות מהירות, פנל הפעלת כבאיים להפעלת המפוח, לוח חשמל 
ע"י קבלן חשמל), כולל אל חוזר.

10.15.2.0020

4,425.00 4,425.00 1.00 יח' CFM 2400 מפוח צנטרפוגלי לספיקה של 10.15.2.0030

10,620.00 10,620.00 1.00 יח' CFM 2400 לספיקה של FU יחידת סינון 10.15.2.0040

7,966.00 3,983.00 2.00 יח' 1300-1000CFM מפוח צנטרפוגלי מוגן התפוצצות לספיקה של 10.15.2.0050

4,868.00 4,868.00 1.00 יח' מפוח צירי להוצאת עשן לספיקה של CFM 1100 עמיד ב-250 מ"צ 
לשעתיים כולל אל חוזר

10.15.2.0060

265,500.00 132,750.00 קומפלט2.00 מקרר מים מסוג קירור בלבד בתפוקת קירור של 52 כולל חיבור לבקרת 
מבנה, מגן קפיאה ואביזרים.

10.15.2.0070

69,030.00 2,655.00 קומפלט26.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AWL לספיקה של 800cfm אביזרי 
פיקוד ובקרה לוח חשמל, לוחית הפעלה מרחוק דיגיטלית מותקנת תחת 

הטיח, חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות למערכת בקרת מבנה, (שסתום
בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד)

10.15.2.0080

3,540.00 3,540.00 קומפלט1.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AWL לספיקה של 1000cfm אביזרי 
פיקוד ובקרה לוח חשמל, לוחית הפעלה מרחוק דיגיטלית מותקנת תחת 

הטיח, חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות למערכת בקרת מבנה, (שסתום
בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד)

10.15.2.0090

84,550.00 89.00 950.00 מ"ר תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.8 מ"מ. 10.15.2.0100

8,100.00 81.00 100.00 מ"ר תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.9 מ"מ. 10.15.2.0110
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כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,070.00 97.00 310.00 מ"ר תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 1.0 מ"מ. 10.15.2.0120

35,700.00 119.00 300.00 מ"ר תעלות פח מגולוון להוצאת עשן בעובי פח 1.25 מ"מ. 10.15.2.0130

24,000.00 40.00 600.00 מ"ר בידוד אקוסטי/תרמי פנימי בעובי "1 10.15.2.0135

11,400.00 76.00 150.00 מ"ר בידוד אקוסטי/תרמי פנימי בעובי "2 10.15.2.0136

9,750.00 195.00 50.00 יח' תריסי שחרור אוויר בשטח קטן מ-0.25 מ"ר עם ווסת כמות 10.15.2.0140

4,770.00 159.00 30.00 יח' תריס שחרור אוויר בשטח קטן מ-0.25 מ"ר ללא ווסת כמות 10.15.2.0150

2,550.00 425.00 6.00 יח' מפזר אוויר ''15*''15 עם ווסת כמות 10.15.2.0160

2,976.00 248.00 12.00 יח' תריס שחרור אוויר 50X50 ס"מ 10.15.2.0170

5,310.00 1,062.00 5.00 מ"ר תריסי שחרור אוויר בשטח גדול מ-0.25 מ"ר 10.15.2.0180

4,072.00 2,036.00 2.00 מ"ר תריסי אוויר צח בשטח גדול מ-0.25 מ"ר 10.15.2.0190

43,372.00 3,098.00 14.00 יח' מדף עשן ממונע ,SD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הקטן מ-0.25 מ"ר, 
כולל מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט, כולל 2 מספקי גבול, יכולת בקרה, 

נתיך תרמואלקטרי חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף עשן.

10.15.2.0200

93,472.00 2,921.00 32.00 יח' מדף אש ממונע ,FD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הקטן מ-0.25 מ"ר, 
כולל מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט, כולל 2 מספקי גבול, נתיך 

תרמואלקטרי חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף אש.

10.15.2.0210

8,632.00 664.00 13.00 יח' טרמוסטט מותקן על קיר, כולל חיווט לבקרה 10.15.2.0220

8,632.00 664.00 13.00 יח' רגש מימן, כולל חיווט לבקרה 10.15.2.0230

3,098.00 3,098.00 קומפלט1.00 מערכת התפשטות וחיבור למי רשת הכוללת מיכל התפשטות סגור בנפח 
150 ליטר, לרבות מסנן מים, מז"ח מפחית לחץ, שסתום.

10.15.2.0240

14,603.00 14,603.00 קומפלט1.00 ביצוע פסיבציה לצנרת מים קרים/חמים, כולל החומרים, ריקון מילוי 
ושטיפת הצנרת.

10.15.2.0250

79,100.00 226.00 350.00 מ"א צנרת מים שחורה ללא תפר למים קרים/חמים סקדיול 40 בקוטר "6 10.15.2.0260

5,120.00 128.00 40.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "4 10.15.2.0270
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,200.00 111.00 200.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "3 10.15.2.0280

7,900.00 79.00 100.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "2 10.15.2.0290

1,320.00 66.00 20.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1/2 1 10.15.2.0300

11,600.00 58.00 200.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1 10.15.2.0310

2,240.00 56.00 40.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "3/4 10.15.2.0320

1,960.00 49.00 40.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1/2 10.15.2.0330

8,160.00 204.00 40.00 יח' אביזרי צנרת קשתות היסתעפויות T מוכנות, סקדיול 40 לקוטר "6 10.15.2.0340

2,480.00 124.00 20.00 יח' אביזרי צנרת קשתות היסתעפויות T מוכנות, סקדיול 40 לקוטר "4 10.15.2.0350

2,120.00 106.00 20.00 יח' אביזרי צנרת קשתות היסתעפויות T מוכנות, סקדיול 40 לקוטר "3 10.15.2.0360

1,646.00 823.00 2.00 יח' שסתום מטיפוס "פרפר" עם תמסורת חלזונית לצנרת מים קרים/חמים 
לרבות אוגנים בקוטר "6

10.15.2.0370

10,480.00 655.00 16.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "4 10.15.2.0380

2,408.00 602.00 4.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "3 10.15.2.0390

566.00 283.00 2.00 יח' שסתום כדורי עם חיבורי הברגה בקוטר "2 10.15.2.0400

424.00 212.00 2.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "1½ 10.15.2.0410

4,641.00 119.00 39.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "1 10.15.2.0420

1,424.00 89.00 16.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "3/4 10.15.2.0430

480.00 80.00 6.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "1/2 10.15.2.0440

710.00 142.00 5.00 יח' שסתומי שחרור אויר אוטומטיים ",1/2 לרבות ברזים וצנרת ניקוז. 10.15.2.0450

1,860.00 186.00 10.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "3/4 10.15.2.0460
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m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,310.00 531.00 10.00 יח' גמישים לצנרת קוטר "4 לחיבור המקרר והמשאבות לצנרת המים. 10.15.2.0470

2,480.00 620.00 4.00 יח' מסנן לצנרת בקוטר ",4 מותקן בין אוגנים וכולל אותם. 10.15.2.0480

1,725.00 575.00 3.00 יח' שסתום חד כיווני אלכסוני בקוטר "4 בחיבורי אוגנים וכולל אותם. 10.15.2.0490

3,363.00 3,363.00 1.00 יח' שסתום מעקף BYPASS לשמירת ספיקה במערכת סחרור המים הקרים 
קוטר "3 מותקן בין אוגנים וכולל אותם כדוגמת תוצרת "דורות" או שו"ע 

מאושר.

10.15.2.0500

6,726.00 3,363.00 2.00 יח' שסתום שומר ספיקה במערכת סחרור המים הקרים קוטר "4 מותקן בין 
אוגנים וכולל אותם כדוגמת תוצרת "דורות" או שו"ע מאושר.

10.15.2.0510

21,240.00 7,080.00 3.00 יח' 260GPM לספיקה של P1,2,3 משאבת מים 10.15.2.0520

10,503.00 389.00 27.00 יח' שסתום בקרה לא תלוי לחץ, ליחידות AW לספיקה של עד GPM 5.7 פתוח 
סגור, כולל חיווי כדוגמת תוצרת "בלימו" או שו"ע.

10.15.2.0530

1,283.00 1,283.00 1.00 יח'  GPM 18.2 לספיקה של עד AW שסתום בקרה לא תלוי לחץ, ליחידות
פתוח סגור, כולל חיווי כדוגמת תוצרת "בלימו" או שו"ע.

10.15.2.0535

26,550.00 26,550.00 קומפלט1.00 חיווט לכח ובקרה מלוח החשמל בחדר מכונות גרעין C למערכות 
המשורתות על ידו, כולל הרצה והפעלה.

10.15.2.0540

4,356.00 726.00 6.00 יח' רגשי לחץ הפרשי לצנרת מים. 10.15.2.0550

1,550.00 310.00 5.00 יח' מפסק זרימה לצנרת מים. 10.15.2.0560

1,673.00 239.00 7.00 יח' מד טמפ' מותקן על צנרת מים. 10.15.2.0570

1,224.00 204.00 6.00 יח' מד לחץ בקטור 100 מ"מ, מגניאליק, מותקן על צנרת מים. 10.15.2.0580

3,540.00 708.00 5.00 יח' רגשי טמפ' לצנרת מים. 10.15.2.0590

17,700.00 17,700.00 קומפלט1.00 תוספת מחיר לכתיבת תוכנה להתראות וחיווים למערכת המים על בסיס 
התוכנה הקיימת במתחם

10.15.2.0600

44,070.00 113.00 390.00 מ"א בידוד צנרת בקוטר "6  בפוליאוריתן מוקצף "2 וכיסוי בפח מגולוון לבן 
0.6 מ"מ, לרבות קשתות והסתעפויות.

10.15.2.1000

5,340.00 89.00 60.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "4 10.15.2.1001

10,200.00 85.00 120.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "3 10.15.2.1002
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,000.00 80.00 100.00 מ"א בידוד צנרת בקוטר "3 ע"י תחבושות "דואל טמפ" עטוף פח מגולון 0.6 

מ"מ.
10.15.2.1003

4,600.00 46.00 100.00 מ"א בידוד צנרת בקוטר "2 ע"י שרוולי וידופלקס בעובי 3/4 לרבות עטיפה 
בתחבושות טבולות סילפס בחפיפה של %50

10.15.2.1010

740.00 37.00 20.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1/2 1 10.15.2.1030

6,600.00 33.00 200.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1 10.15.2.1040

1,320.00 33.00 40.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "3/4 10.15.2.1050

1,240.00 31.00 40.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1/2 10.15.2.1060

318.00 159.00 2.00 יח' בידוד אביזרי צנרת בקוטר "6 כגון ברזים, מסננים, גמישים וכו' ע"י דואל 
טמפ' עטופות תחבושות סילפס.

10.15.2.1070

4,655.00 133.00 35.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "4 10.15.2.1080

530.00 106.00 5.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "3 10.15.2.1090

1,213,422.001,213,422.001,213,422.001,213,422.00 C+E גרעיןC+E גרעיןC+E גרעיןC+E גרעין 15.215.215.215.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

F גרעין 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,523.00 7,523.00 קומפלט1.00 מערכת דחוס חדר מדרגות הכוללת מפוח לספיקה של 6 מק/שנ 7.5 קוו"ט, 

מתמר לחץ, גלאי אש ועשן בתעלה אספקה, גלאי בתקרת חדר המדרגות 
(מערכת ויסות מהירות, פנל הפעלת כבאיים להפעלת המפוח, לוח חשמל 

ע"י קבלן חשמל), כולל אל חוזר.

10.15.3.0010

3,240.00 81.00 40.00 מ"ר תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.9 מ"מ. 10.15.3.0020

2,380.00 119.00 20.00 מ"ר תעלות פח מגולוון להוצאת עשן בעובי פח 1.25 מ"מ. 10.15.3.0030

1,908.00 159.00 12.00 יח' תריס שחרור אוויר בשטח קטן מ-0.25 ס"מ ללא וסת כמות 10.15.3.0040

841.00 841.00 1.00 יח' תריס שחרור עשן 80X100 ס"מ 10.15.3.0050

2,336.80 2,921.00 0.80 מ"ר מדף עשן ממונע ,SD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הגדול מ-0.25 מ"ר. 10.15.3.0060

1,151.00 1,151.00 1.00 יח' מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט, כולל 2 מספקי גבול, נתיך, כולל חיווט 
 4Nm, חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף עשן. עם מומנט נומינלי של

למדפים מעל 0.25 מ"ר.

10.15.3.0070
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

19,379.8019,379.8019,379.8019,379.80 F גרעיןF גרעיןF גרעיןF גרעין 15.315.315.315.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

G גרעין 15.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,890.00 221.00 90.00 מ"ר עטיפה של תעלות במחיצת אש עמידה ב-250 מעלות למשך שעתיים ע"י 

לוחות פיירפלוס או שו"ע, ע"ג שלד פלדה כולל קונסטרוקציה נדרשת 
וצביעה בצבע עפ"י דרישות האדריכל. המחיר הינו למחיצה מותקנת לא 

למ"ר לוח פיירפלוס

10.15.4.0001

10,620.00 10,620.00 קומפלט1.00 מערכת דחוס חדר מדרגות הכוללת מפוח לספיקה של 8 מק/שנ 15 קוו"ט, 
מתמר לחץ, גלאי אש ועשן בתעלה אספקה, גלאי בתקרת חדר המדרגות 

(מערכת ויסות מהירות, פנל הפעלת כבאיים להפעלת המפוח, לוח חשמל 
ע"י קבלן חשמל), כולל אל חוזר.

10.15.4.0010

5,487.00 5,487.00 1.00 יח'  CFM, 2600 לספיקה של G בגרעין FAN מפוח צנטרפוגלי לאורור שרותים
כולל אל חוזר.

10.15.4.0020

3,540.00 3,540.00 1.00 יח' 700CFM מפוח צירי לספיקה של עד 10.15.4.0025

7,257.00 7,257.00 1.00 יח' מפוח להוצאת עשן SF לספיקה של ,1400CFM עמיד ב-250°C לשעתיים 
כולל אל חוזר.

10.15.4.0030

4,602.00 4,602.00 1.00 יח'  G בגרעין (FAN) מפוח צנטרפוגלי מוגן התפוצצות לאורור חדר חשמל
לספיקה של ,1300CFM כולל אל חוזר.

10.15.4.0040

29,205.00 29,205.00 1.00 יח' CFM 1700 לספיקה של OAU אוויר צח 10.15.4.0050

15,402.00 2,567.00 קומפלט6.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AWL לספיקה של 600cfm אביזרי 
פיקוד ובקרה לוח חשמל, גח"ח, לוחית הפעלה מרחוק דיגיטלית מותקנת 
תחת הטיח, חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות למערכת בקרת מבנה, 

(שסתום בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד)

10.15.4.0055

34,515.00 2,655.00 קומפלט13.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AWL לספיקה של 800cfm אביזרי 
פיקוד ובקרה לוח חשמל, לוחית הפעלה מרחוק דיגיטלית מותקנת תחת 

הטיח, חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות למערכת בקרת מבנה, (שסתום
בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד)

10.15.4.0060

3,098.00 3,098.00 קומפלט1.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AWL לספיקה של 800cfm אביזרי 
פיקוד ובקרה לוח חשמל, גח"ח, לוחית הפעלה מרחוק דיגיטלית מותקנת 
תחת הטיח, חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות למערכת בקרת מבנה, 

(שסתום בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד)

10.15.4.0065

6,195.00 6,195.00 קומפלט1.00 יחידת מפוח נחשון מיני מרכזית מסוג AWL לספיקה של 1800cfm אביזרי 
פיקוד ובקרה לוח חשמל, גח"ח, לוחית הפעלה מרחוק דיגיטלית מותקנת 
תחת הטיח, חיווט לכוח פיקוד ובקרה והתחברות למערכת בקרת מבנה, 

(שסתום בקרה לא תלוי לחץ מתומחר בנפרד)

10.15.4.0067

44,000.00 80.00 550.00 מ"ר תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.8 מ"מ. 10.15.4.0160

36,890.00 119.00 310.00 מ"ר תעלות פח מגולוון להוצאת עשן בעובי פח 1.25 מ"מ. 10.15.4.0170

2,000.00 40.00 50.00 מ"ר בידוד אקוסטי/תרמי פנימי בעובי "1 10.15.4.0172
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,360.00 76.00 110.00 מ"ר בידוד אקוסטי/תרמי פנימי בעובי "2 10.15.4.0174

1,132.00 283.00 4.00 יח' מפזר אוויר עם ווסת כמות 6*6 ס"מ 10.15.4.0180

930.00 310.00 3.00 יח' מפזר אוויר ''9*''9 עם ווסת כמות 10.15.4.0190

1,089.00 363.00 3.00 יח' מפזר אוויר ''12*''12 עם ווסת כמות 10.15.4.0200

4,378.00 398.00 11.00 מ"ק מפזר אוויר עם ווסת כמות 15*15 ס"מ 10.15.4.0201

2,128.00 266.00 8.00 יח' תריס שחרור אוויר 60X60 ס"מ 10.15.4.0210

954.00 159.00 6.00 יח' תריס שחרור אוויר קטן מ-0.25 מ"ר ללא ווסת 10.15.4.0220

5,712.00 204.00 28.00 יח' תריס שחרור אוויר קטן מ-0.25 מ"ר עם ווסת כמות 10.15.4.0222

3,396.00 283.00 12.00 יח' תריס שחרור אוויר קירי קטן מ-0.25 מ"ר ללא ווסת 10.15.4.0240

4,960.00 496.00 10.00 יח' תריס אוויר חוזר בשטח קטן מ-0.36 מ"ר עם מסנן נתפח על ציר 10.15.4.0245

18,588.00 3,098.00 6.00 יח' מדף עשן ממונע ,SD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הקטן מ-0.25 מ"ר, 
כולל מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט, כולל 2 מספקי גבול, יכולת בקרה, 

נתיך תרמואלקטרי חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף עשן.

10.15.4.0250

46,736.00 2,921.00 16.00 יח' מדף אש ממונע ,FD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הקטן מ-0.25 מ"ר, 
כולל מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט, כולל 2 מספקי גבול, נתיך 

תרמואלקטרי חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף אש.

10.15.4.0260

4,648.00 664.00 7.00 יח' טרמוסטט מותקן על קיר, כולל חיווט לבקרה 10.15.4.0300

4,648.00 664.00 7.00 יח' רגש מימן מותקן על הקיר, כולל חיווט לבקרה 10.15.4.0310

3,010.00 1,505.00 2.00 יח' שסתום פרפר ידני מאושר פיקוד העורף בקוטר ",8 כולל תמסורת וקיט 
אוגנים להתקנה.

10.15.4.0322

9,735.00 9,735.00 1.00 יח' יחידת סינון תלויה מאושרת פק"ע כגון FAH180/90 מושלמת, כולל 
שסתומי שחרור וכניסת אוויר.

10.15.4.0330

11,300.00 226.00 50.00 מ"א צנרת מים שחורה ללא תפר למים קרים/חמים סקדיול 40 בקוטר "4 10.15.4.0350

5,550.00 111.00 50.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "3 10.15.4.0355
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,950.00 79.00 50.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "2 10.15.4.0360

7,260.00 66.00 110.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1/2 1 10.15.4.0370

3,100.00 62.00 50.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר ''1/4 1 10.15.4.0380

2,900.00 58.00 50.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1 10.15.4.0390

3,360.00 56.00 60.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "3/4 10.15.4.0400

1,736.00 124.00 14.00 יח' אביזרי צנרת קשתות היסתעפויות T מוכנות, סקדיול 40 לקוטר "4 10.15.4.0450

1,696.00 106.00 16.00 יח' אביזרי צנרת קשתות היסתעפויות T מוכנות, סקדיול 40 לקוטר "3 10.15.4.0500

1,204.00 602.00 2.00 יח' שסתום מטיפוס "פרפר" עם תמסורת חלזונית לצנרת מים קרים/חמים 
לרבות אוגנים בקוטר "3

10.15.4.0520

1,132.00 283.00 4.00 יח' שסתום כדורי עם חיבורי הברגה בקוטר "2 10.15.4.0530

848.00 212.00 4.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "1/2 1 10.15.4.0540

266.00 133.00 2.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "1/4 1 10.15.4.0555

3,204.00 89.00 36.00 יח' כנ"ל רק בקוטר "3/4 10.15.4.0560

710.00 142.00 5.00 יח' שסתומי שחרור אויר אוטומטיים ",1/2 לרבות ברזים וצנרת ניקוז. 10.15.4.0565

7,391.00 389.00 19.00 יח' שסתום בקרה לא תלוי לחץ, ליחידות AW לספיקה של עד GPM 5.7 פתוח 
סגור, כולל חיווי כדוגמת תוצרת "בלימו" או שו"ע.

10.15.4.0570

1,558.00 779.00 2.00 יח'  GPM 9.2 לספיקה של עד AW שסתום בקרה לא תלוי לחץ, ליחידות
פרופציונלי, כולל חיווי כדוגמת תוצרת "בלימו" או שו"ע.

10.15.4.0575

1,416.00 1,416.00 1.00 יח'  GPM 28.5 לספיקה של עד AW שסתום בקרה לא תלוי לחץ, ליחידות
פרופציונלי, כולל חיווי כדוגמת תוצרת "בלימו"  או שו"ע.

10.15.4.0576

26,550.00 26,550.00 קומפלט1.00 חיווט לכח ובקרה מלוח החשמל בחדר מכונות גרעין G למערכות 
המשורתות על ידו, כולל הרצה והפעלה.

10.15.4.0580

2,832.00 708.00 4.00 יח' רגשי טמפ' לצנרת מים. 10.15.4.0590

956.00 239.00 4.00 יח' מד טמפ' מותקן על צנרת מים. 10.15.4.0600
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,780.00 89.00 20.00 מ"א בידוד צנרת בקוטר "4  בפוליאוריתן מוקצף "2 וכיסוי בפח מגולוון לבן 

0.6 מ"מ, לרבות קשתות ווהסתעפויות.
10.15.4.1000

3,320.00 83.00 40.00 מ"א בידוד צנרת בקוטר "4 ע"י תחבושות "דואל טמפ" עטוף פח מגולון 0.6 
מ"מ.

10.15.4.1003

4,250.00 85.00 50.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "3 10.15.4.1004

2,300.00 46.00 50.00 מ"א בידוד צנרת בקוטר "2 ע"י שרוולי וידופלקס בעובי 3/4 לרבות עטיפה 
בתחבושות טבולות סילפס בחפיפה של %50

10.15.4.1010

4,070.00 37.00 110.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1/2 1 10.15.4.1020

1,750.00 35.00 50.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1/4 1 10.15.4.1025

1,650.00 33.00 50.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "1 10.15.4.1030

1,980.00 33.00 60.00 מ"א כנ"ל רק בקוטר "3/4 10.15.4.1040

212.00 106.00 2.00 יח' בידוד אביזרי צנרת בקוטר "3 כגון ברזים, מסננים, גמישים וכו' ע"י דואל 
טמפ' עטופות תחבושות סילפס.

10.15.4.1060

453,336.00453,336.00453,336.00453,336.00 G גרעיןG גרעיןG גרעיןG גרעין 15.415.415.415.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

G לולאה 15.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,320.00 14,160.00 קומפלט2.00 יחידת עבוי VRF משאבת חום, ליחידת אוויר צח כדוגמאת מיצובישי או 

68,300BYU/hr שו"ע, הספק פעיל של
10.15.5.0010

2,345.00 2,345.00 1.00 יח' יחידה מפוצלת עילית להספק נומינלי של BTH\hr, 11,940 כולל התקנת 
מאייד ומעבה על תקרה או קיר, 2 מ"א צנרת גז, מערכת הפעלה, לוחית 

הפעלה, חיבור לצנרת גז, חשמל, פיקוד וניקוז בהתאם להוראות יצרן.

10.15.5.0020

11,860.00 2,965.00 4.00 יח' מאייד קירי בהספק קירור נומינלי של 19,100BTU\hr כדוגמאת מודל 
מיצובישי או שו"ע, מודל ,GE35VA כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

10.15.5.0030

7,080.00 3,540.00 2.00 יח' מאייד מיני מרכזי בהספק קירור נומינלי של BTU\hr 38,200 כדוגמאת 
מודל מיצובישי, כולל טרמוסטט וחיבור לכח ופיקוד

10.15.5.0040

4,425.00 4,425.00 1.00 יח' מפוח להוצאת עשן SF לספיקה של CFM, 700 עמיד ב-250°C לשעתיים, 
כולל אל חוזר.

10.15.5.0050

4,514.00 4,514.00 1.00 יח' מפוח לספיקה של CFM, 500 מוגן התפוצצות, כולל אל חוזר. 10.15.5.0055

2,380.00 119.00 20.00 מ"ר תעלות פח מגולוון להוצאת עשן בעובי פח 1.25 מ"מ. 10.15.5.0060
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
328.00 164.00 2.00 יח' תריסי שחרור אוויר עם ווסת כמות 15*15 ס"מ 10.15.5.0070

3,200.00 80.00 40.00 מ"ר תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.8 מ"מ. 10.15.5.0080

1,452.00 363.00 4.00 יח' מפזר אוויר ''12*''12 עם ווסת כמות 10.15.5.0090

6,196.00 3,098.00 2.00 יח' מדף עשן ממונע ,SD כולל קפיץ מחזיר בשטח כולל הקטן מ-0.25 מ"ר, 
כולל מנוע בלימו או שו"ע, 24 וולט, כולל 2 מספקי גבול, יכולת בקרה, 

נתיך תרמואלקטרי חיווט חשמלי נדרש לכוח ופיקוד למדף עשן.

10.15.5.0100

72,100.0072,100.0072,100.0072,100.00 G לולאהG לולאהG לולאהG לולאה 15.515.515.515.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

H גרעין 15.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,850.00 8,850.00 קומפלט1.00 מערכת דחוס חדר מדרגות הכוללת מפוח לספיקה של 8 מק/שנ 9.2 קוו"ט, 

מתמר לחץ, גלאי אש ועשן בתעלה אספקה, גלאי בתקרת חדר המדרגות 
(מערכת ויסות מהירות ,פנל הפעלת כבאיים להפעלת המפוח, לוח חשמל 

ע"י קבלן חשמל), כולל אל חוזר, הכל המתואר במפרט ובתוכניות.

10.15.6.0010

810.00 81.00 10.00 מ"ק תעלות פח מגולוון להוצאת עשן בעובי פח 0.9 מ"מ. 10.15.6.0012

840.00 84.00 10.00 מ"ר תעלות פח מגולוון להוצאת עשן בעובי פח 1 מ"מ. 10.15.6.0015

2,380.00 119.00 20.00 מ"ר תעלות פח מגולוון להוצאת עשן בעובי פח 1.25 מ"מ. 10.15.6.0020

1,768.00 221.00 8.00 יח' תריס שחרור אוויר בשטח הקטן מ-0.25 מ"ר ללא וסת כמות 10.15.6.0030

1,505.00 1,505.00 1.00 יח' תריס שחרור עשן 190X85 ס"מ 10.15.6.0040

4,426.00 2,213.00 2.00 מ"ר תריס נגד גשם בשטח גדול מ-0.25 מ"ר 10.15.6.0050

20,579.0020,579.0020,579.0020,579.00 H גרעיןH גרעיןH גרעיןH גרעין 15.615.615.615.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,914,398.801,914,398.801,914,398.801,914,398.80 מתקני מיזוג אווירמתקני מיזוג אווירמתקני מיזוג אווירמתקני מיזוג אוויר 15151515 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מעליות 17 פרק:

C לארבע מעליות מספר 1-4 בגרעין 17.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,486,800.00 371,700.00 קומפלט4.00 מחיר כללי עבור מעליות מספר MRL - GEARLESS 1-4 ל-17 נוסעים, 

1,275 ק"ג, 8 תחנות, 1.6 מ/ש ב-,V.V.V.F גובה הרמה 35 מ' בקירוב, 
בתוקף כנ"ל עם כל החומרים והחלקים, כולל הובלה והרכבה במקום וכן 

כולל את כל החלקים והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש 
וכולל אחריות, הכל כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות (24 חוד 

שים).

10.17.1.0010

35,400.00 8,850.00 קומפלט4.00 הספקה והתקנת פיגומים כפי שמתואר. 10.17.1.0020

1,522,200.001,522,200.001,522,200.001,522,200.00 C לארבע מעליות מספר 1-4 בגרעיןC לארבע מעליות מספר 1-4 בגרעיןC לארבע מעליות מספר 1-4 בגרעיןC לארבע מעליות מספר 1-4 בגרעין 17.117.117.117.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

B לשתי מעליות מספר 5+6 בגרעין 17.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
672,600.00 336,300.00 קומפלט2.00 מחיר כללי עבור מעליות מספר MRL - GEARLESS 5+6 ל-13 נוסעים, 

 V.V.V.F,-1,000 ק"ג, 6 תחנות ובנוסף עוד דלת חילוץ אחת, 1.6 מ/ש ב
גובה הרמה 29 מ' בקירוב, בתוקף כנ"ל עם כל החומרים והחלקים, כולל 

הובלה והרכבה במקום וכן כולל את כל החלקים והחומרים שאינם 
מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל אחריות, הכל כמתואר וכולל שר ות 

בתקופת האחריות (24 חודשים).

10.17.2.0010

17,700.00 8,850.00 קומפלט2.00 הספקה והתקנת פיגומים כפי שמתואר. 10.17.2.0020

690,300.00690,300.00690,300.00690,300.00 B לשתי מעליות מספר 5+6 בגרעיןB לשתי מעליות מספר 5+6 בגרעיןB לשתי מעליות מספר 5+6 בגרעיןB לשתי מעליות מספר 5+6 בגרעין 17.217.217.217.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

A לשתי מעליות מספר 7+8 בגרעין 17.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
743,400.00 371,700.00 קומפלט2.00 מחיר כללי עבור מעליות מספר MRL - GEARLESS 7+8 ל-17 נוסעים, 

1,275 ק"ג, 6 תחנות ובנוסף עוד שתי תחנות לחילוץ בלבד, 1.6 מ/ש 
ב-,V.V.V.F גובה הרמה 35 מ' בקירוב, בתוקף כנ"ל עם כל החומרים 

והחלקים, כולל הובלה והרכבה במקום וכן כולל את כל החלקים 
והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל אחריות, הכל 

כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות (24 חודשים).

10.17.3.0010

17,700.00 8,850.00 קומפלט2.00 הספקה והתקנת פיגומים כפי שמתואר. 10.17.3.0020

761,100.00761,100.00761,100.00761,100.00 A לשתי מעליות מספר 7+8 בגרעיןA לשתי מעליות מספר 7+8 בגרעיןA לשתי מעליות מספר 7+8 בגרעיןA לשתי מעליות מספר 7+8 בגרעין 17.317.317.317.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

D לשתי מעליות נוסעים מספר 9+10 בגרעין 17.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
831,900.00 415,950.00 קומפלט2.00 מחיר כללי עבור מעליות מספר MRL - GEARLESS 9+10 ל-21 נוסעים, 

1,600 ק"ג, 8(3+5) תחנות, 1.6 מ/ש ב-,V.V.V.F גובה הרמה 29 מ' בקירוב,
בתוקף כנ"ל עם כל החומרים והחלקים, כולל הובלה והרכבה במקום וכן 

כולל את כל החלקים והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש 
וכולל אחריות, הכל כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות ( 24 

חודשים).

10.17.4.0010

17,700.00 8,850.00 קומפלט2.00 הספקה והתקנת פיגומים כפי שמתואר. 10.17.4.0020

849,600.00849,600.00849,600.00849,600.00 D לשתי מעליות נוסעים מספר 9+10 בגרעיןD לשתי מעליות נוסעים מספר 9+10 בגרעיןD לשתי מעליות נוסעים מספר 9+10 בגרעיןD לשתי מעליות נוסעים מספר 9+10 בגרעין 17.417.417.417.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

H לשתי מעליות נוסעים מספר 11+12 בגרעין 17.5 תת פרק:
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
743,400.00 371,700.00 קומפלט2.00 מחיר כללי עבור מעליות מספר MRL - GEARLESS 11+12 ל-17 נוסעים, 

1,275 ק"ג, 6 תחנות ובנוסף עוד שתי תחנות לחילוץ בלבד, 1.6 מ/ש 
ב-,V.V.V.F גובה הרמה 34 מ' בקירוב, בתוקף כנ"ל עם כל החומרים 

והחלקים, כולל הובלה והרכבה במקום וכן כולל את כל החלקים 
והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל אחריות, הכל 

כמתוא ר וכולל שרות בתקופת האחריות (24 חודשים).

10.17.5.0010

17,700.00 8,850.00 קומפלט2.00 הספקה והתקנת פיגומים כפי שמתואר. 10.17.5.0020

761,100.00761,100.00761,100.00761,100.00 H לשתי מעליות נוסעים מספר 11+12 בגרעיןH לשתי מעליות נוסעים מספר 11+12 בגרעיןH לשתי מעליות נוסעים מספר 11+12 בגרעיןH לשתי מעליות נוסעים מספר 11+12 בגרעין 17.517.517.517.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

G לשתי מעליות נוסעים מספר 13+14 בגרעין 17.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
769,950.00 384,975.00 קומפלט2.00 מחיר כללי עבור מעליות מספר MRL - GEARLESS 13+14 ל-17 נוסעים, 

1,275 ק"ג, 7 תחנות ובנוסף עוד שתי תחנות לחילוץ בלבד, 1.6 מ/ש 
ב-,V.V.V.F גובה הרמה 36 מ' בקירוב, בתוקף כנ"ל עם כל החומרים 

והחלקים, כולל הובלה והרכבה במקום וכן כולל את כל החלקים 
והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל אחריות, הכל 

כמתוא ר וכולל שרות בתקופת האחריות (24 חודשים).

10.17.6.0010

17,700.00 8,850.00 קומפלט2.00 הספקה והתקנת פיגומים כפי שמתואר. 10.17.6.0020

787,650.00787,650.00787,650.00787,650.00 G לשתי מעליות נוסעים מספר 13+14 בגרעיןG לשתי מעליות נוסעים מספר 13+14 בגרעיןG לשתי מעליות נוסעים מספר 13+14 בגרעיןG לשתי מעליות נוסעים מספר 13+14 בגרעין 17.617.617.617.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5A למעלון אנכי מספר 17.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
123,900.00 123,900.00 קומפלט1.00 מחיר כללי עבור מעלון הידראולי מספר HYD RUCK-SACK 5A ל-3 

נוסעים, 400 ק"ג, 2(1+1 ב-°90) תחנות, 0.15 מ/ש, גובה הרמה 11 מ' 
בקירוב, בתוקף כנ"ל עם כל החומרים והחלקים, כולל הובלה והרכבה 

במקום וכן כולל את כל החלקים והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים 
לשימוש וכולל אחריות, הכל כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות (4 2

חודשים).

10.17.7.0010

123,900.00123,900.00123,900.00123,900.00 5A 5למעלון אנכי מספרA 5למעלון אנכי מספרA 5למעלון אנכי מספרA למעלון אנכי מספר 17.717.717.717.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לבמת הרמה מספר 15 17.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
115,050.00 115,050.00 קומפלט1.00 מחיר כללי עבור במת הרמה מספר 15 ל-1,000 ק"ג, 2(1+1 ממול) תחנות, 

0.1 מ/ש, גובה הרמה 1 מ' בקירוב, בתוקף כנ"ל עם כל החומרים 
והחלקים, כולל הובלה והרכבה במקום וכן כולל את כל החלקים 

והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל אחריות, הכל 
כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות (24 חודשים).

10.17.8.0020

115,050.00115,050.00115,050.00115,050.00 לבמת הרמה מספר 15לבמת הרמה מספר 15לבמת הרמה מספר 15לבמת הרמה מספר 15 17.817.817.817.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,610,900.005,610,900.005,610,900.005,610,900.00 מעליותמעליותמעליותמעליות 17171717 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות גילוי וכיבוי עשן ואש 34 פרק:

מערכת גילוי אש משולבת כריזת חרום 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות כלליות

כל הסעיפים בכתב הכמויות שלהלן כוללים גם אספקה ,הובלה, טעינה 
ופריקה, התקנה, הנחה ,השחלה ,חיבור והתקנה מושלמת של כל 

האביזרים אלא אם צוין אחרת במפורש לרבות כל הבדיקות והניסיים ואת 
כל הנדרש לסיום העבודה ומסירתה למזמין כנדרש במפרט הטכני גם אם 

לא באו לביטוי בכתב הכמיות.

כל הציוד במנהרה יהיה מוגן מים בדרגת הגנה IP65 לפחות.

מערכת גילוי אש ועשן ממוענת אנלוגית 
*************************************

31,860.00 15,930.00 2.00 יח' מרכזית גילוי אש תוצרת נוטפייר מסוג  NFS או ש"ע המיועדת ל- 1000 
כתובות לפחות, כולל ספק כוח ומצברים ולוח תצוגה עם 80 תווים 

בעברית

10.34.1.0050

6,372.00 3,186.00 2.00 יח' לוח משנה אלפא נומרי עברית מותאם לחיבור ברשת הכולל 640 תווים 
לפחות או ש"ע

10.34.1.0060

2,390.00 1,195.00 2.00 יח' מתאם חיבור לרשת גילוי אש NFN - מתאים לחיבור סיב אופטי 10.34.1.0070

638.00 319.00 2.00 יח' קופסא אחורית כולל דלת שקופה להשקעת לוח המישנה כולל חציבה 10.34.1.0080

27,900.00 279.00 100.00 יח' מודול כניסה אלקטרוני בעל יחידת כתובת המסוגל לקבל כניסת מגע יבש 
מתוצרת נוטפיר דגם  FMM או ש"ע

10.34.1.0090

25,110.00 279.00 90.00 יח' מודול יציאה אלקטרוני כתובתי לבקרה והפעלה מתוצרת נוטפיר דגם 
FCM או ש"ע

10.34.1.0100

22,320.00 279.00 80.00 יח' גלאי עשן אנלוגי ממוען אופטי מתוצרת נוטפייר מדגם FSP-851 או ש"ע 10.34.1.0110

5,580.00 279.00 20.00 יח' גלאי קצב עלית טמפ' אנלוגי ממוען מתוצרת חברת נוטפייר  מדגם 
FST-751 או ש"ע

10.34.1.0130

32,085.00 279.00 115.00 יח' גלאי עשן אנלוגי ממוען אופטי להתקנה בלוחות חשמל מתוצרת נוטפייר 
מדגם FSP-851 או ש"ע

10.34.1.0140

15,932.00 3,983.00 4.00 יח' מערכת גלאי יניקה בעלת ערוץ אחד הכוללת גלאי לייזר אנלוגי ממוען 
מסוג LASD-1  או ש"ע

10.34.1.0150

7,168.00 3,584.00 2.00 יח' גלאי עשן מוגן התפוצצות לחדרי מצברים מסוג Intrinsically Safe כולל 
חוצץ ויחידת כתובת מסוג EIS-2151 או שו"ע

10.34.1.0160

8,000.00 40.00 200.00 מ"א צנרת יניקה עד 25 מ"מ מסוג CPVC כולל קידוח חורים מתאים עפ"י 
תוכנת הרצה עבור מערכת היניקה

10.34.1.0170

6,975.00 279.00 25.00 יח'  2A מודול יציאת ממסר אלקטרוני כתובתי להפעלה ע"י מגע יבש עד
מתוצרת נוטפיר דגם FRM או ש"ע

10.34.1.0180
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,060.00 358.00 70.00 יח' צופר התראה אור קולי מוגן מים כולל יחידת כתובת תוצרת 

SPECTRALERT דגם P2475  או ש"ע בזמן השתקת צופר- על הנצנץ 
להמשיך להבהב!!

10.34.1.0200

1,594.00 797.00 2.00 יח' יחידות כתובת להפעלה וניתוק מפוח באופן ידני כולל אינדיקציות על 
מצב המפוח (פעיל, מנותק, תקלה) קומפלט לכל מפוח - חיבור הפיקוד 

חשמלי יבוצע ע"י אחרים

10.34.1.0220

10,120.00 88.00 115.00 יח' מנורת סימון  מדגם  TE- 802A מאושרת תקן ישראלי או ש"ע 10.34.1.0230

12,120.00 303.00 40.00 יח' לחצן שבירה כולל יחידת כתובת  תוצרת נוטפיר מדגם M- 500KAC  או 
ש"ע - מוגן מים

10.34.1.0240

6,372.00 3,186.00 2.00 יח'  N.C - N.O) גלאי מימן לחדר מצברים הגלאי יהיה בעל 3 מוצאים לפחות
כ"א)   - מוצא אחד ב- 10% והשני ב- 20% מ- LEL , מוצא שלישי לתקלה

10.34.1.0250

398.00 398.00 1.00 יח' DL-125 חייגן אוטומטי מאושר ע"י יצרן המערכת ומשרד התקשורת דגם 10.34.1.0260

21,504.00 3,584.00 6.00 יח' ספק כוח  6A כולל מצברים לגיבוי כללי למשך 48 שעות לפחות 10.34.1.0270

956.00 478.00 2.00 יח'   TI יחידת הגנה נגד מתחי יתר וברקים במעגלים מבודדים מוגנים כדוגמת
או ש"ע לכל עניבה ברכזת

10.34.1.0280

27,080.00 677.00 40.00 יח' מחזיק דלת אלקטרו מגנטי בעל כוח החזקה 800 ניוטון לרבות ספק כוח 
ויחידות מודול כניסה לרכזת גילוי אש ולחצני שבירה כתובתיים כדוגמת 

נוטפיר או ש"ע

10.34.1.0290

4,062.00 677.00 6.00 יח' יחידת בידוד על קו הגלאים להמשך פעולת הלופ במקרה של קצר בקו 
מדגם ISO-X או שו"ע

10.34.1.0310

עמדת שליטה גראפית ממוחשבת 
***********************************

2,400.00 80.00 30.00 יח' הכנת מסכים גראפיים להצגת האביזרים השונים במערכת השליטה 
הגראפית MMI כולל שירטוטי CAD של הקומה או חלק ממנה (ל-100 

אביזרים לפחות)

10.34.1.0350

3,983.00 3,983.00 1.00 יח' מתאם חיבור לרשת גילוי האש עבור מערכת MMI - מתאים לחיבור כבל 
תקשורת נחושת או סיב אופטי

10.34.1.0360

307,979.00307,979.00307,979.00307,979.00 מערכת גילוי אש משולבת כריזת חרוםמערכת גילוי אש משולבת כריזת חרוםמערכת גילוי אש משולבת כריזת חרוםמערכת גילוי אש משולבת כריזת חרום 34.134.134.134.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

FM-200 מערכת כיבוי בגז 34.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
****************************** 200-FM מערכות כיבוי בגז
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המערכות יכללו מיכלים שסתומי פריקה מהירה הפעלה חשמלית 

(סולונויד) הפעלה ידנית, מד לחץ ומפסק לחץ לביקורת, נחירי פיזור עד 
 UL 1 חובק ומחבר יציאה תואם. כל הציודים הנדרשים להיות מאושרים,"

ו- FM ובעלי אישור תאימות לרכזת הגילוי.

מערכת כיבוי ללוחות חשמל *******************************

71,680.00 3,584.00 20.00 יח' כנ"ל אך במשקל של עד 3KG  ללוחות חשמל לנחיר אחד 10.34.2.0040

10,354.00 5,177.00 2.00 יח' כנ"ל אך במשקל של עד 6KG  ללוחות חשמל עד שלושה נחירים 10.34.2.0050

23,800.00 119.00 200.00 מ"א צנרת נחושת  Type-L  בקוטר עד "1 כולל כל האביזרים הדרושים 10.34.2.0070

מערכות כיבוי בהצפה לחדרים *****************************

29,709.00 29,709.00 1.00 יח' מערכת כיבוי בגז FM-200 בהתאם למפרט כולל את כל האביזרים 
הדרושים, אך לחדרי תקשורת ובקרה במשקל עד 80 ק"ג.

10.34.2.0110

18,638.00 18,638.00 1.00 יח' מערכת כיבוי בגז FM-200 בהתאם למפרט כולל את כל האביזרים 
הדרושים, אך לחדרי תקשורת ובקרה במשקל עד 50 ק"ג.

10.34.2.0112

3,580.00 358.00 10.00 יח' יחידת הפעלה מכותבת ומבוקרת מהרכזת מאושרת תקן UL כ- 
RELEASING DEVICE

10.34.2.0130

3,580.00 358.00 10.00 יח' UL מכותבת מאושרת תקן ABORT  יחידת ביטול כיבוי 10.34.2.0140

2,300.00 115.00 20.00 יח' נחירי פיזור עד "2 מתוכנתים מתואמים- הרצת מחשב 10.34.2.0150

7,000.00 175.00 40.00 יח' מנורת פינוי מהבהבת לכיבוי הופעל, כולל שילוט ויחידת כתובת 10.34.2.0160

2,390.00 239.00 10.00 יח' צופר התראה אור קולי כולל יחידת כתובת תוצרת SPECTRALERT דגם 
P2475  או ש"ע בזמן השתקת צופר- על הנצנץ להמשיך להבהב!!

10.34.2.0170

29,750.00 119.00 250.00 מ"א צנרת סקדיואל 40  בקוטר עד ",2 כולל כל האביזרים הדרושים 10.34.2.0180

2,388.00 398.00 6.00 יח' מנורת כיבוי הופעל תקנית, כולל שילוט ויחידת כתובת 10.34.2.0210

205,169.00205,169.00205,169.00205,169.00 FM-200 מערכת כיבוי בגזFM-200 מערכת כיבוי בגזFM-200 מערכת כיבוי בגזFM-200 מערכת כיבוי בגז 34.234.234.234.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כריזת חרום 34.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כריזת חרום ********************************
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,338.00 7,169.00 2.00 יח' עמדת כריזה ראשית בחדר בקרה הכוללת תמיכה בטלפון כבאים משולבת 

NOTIFIER תוצרת DVC במרכז הבקרה הכוללת מחולל הודעות דיגיטאלי
ארה"ב או שווה ערך להעברת 10 הודעות אוטומטיות לפחות כולל 

מיקרופון פנימי   -  מאושר 9UL ומת"י

10.34.3.0020

66,912.00 2,788.00 24.00 יח' מגבר הספק דיגיטאלי DAA תוצרת NOTIFIER ארה"ב או שווה ערך  בעל 
הספק של  70VRMS/ 50W לפחות מותאם להתקנה בתוך מארז (המארז 

כלול במחיר המגבר)

10.34.3.0030

28,680.00 1,195.00 24.00 יח' מתאם רשת למגבר 10.34.3.0040

9,560.00 1,195.00 קומפלט8.00 יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה - ל-12 אזורים לפחות, כולל 
מיקרופון מקומי מותאמת להתקנה בלוח בקרה או במסד ציוד.

10.34.3.0050

2,390.00 2,390.00 קומפלט1.00 כנ"ל אך יחידת שליטה מרוחקת 10.34.3.0060

71,700.00 478.00 150.00 יח'  15W מוגן מים מותקן על הטיח בהספק עד Outdoor  רמקול שופר חיצוני
ועוצמה של ,105dB כולל קופסא אחורית מתאימה

10.34.3.0070

12,750.00 255.00 50.00 יח' כנ"ל אך רמקול פנימי 10.34.3.0080

10,740.00 358.00 30.00 יח' נצנץ להתקנה חיצונית בעוצמה של 175cd לפחות 10.34.3.0090

1,434.00 717.00 2.00 יח' ספק כוח עד  10W כולל מצברים לגיבוי מגברי ההספק למשך 48 שעות 
לפחות ב- Standby + 30 דקות בזמן הפעלה

10.34.3.0100

3,108.00 518.00 6.00 יח' יחידת סנכרון נצנצים דגם DSM או שווה ערך 10.34.3.0110

12,432.00 518.00 24.00 יח' יחידת כתובת להפעלת רמקולים עפ"י אזורי כריזה 10.34.3.0120

3,108.00 518.00 6.00 יח' כנ"ל אך עבור הפעלת נצנצים 10.34.3.0130

2,390.00 1,195.00 2.00 יח' יחידת מיקרופון מרוחקת עם  PTT כולל מארז עם דלת שקופה, כולל 
יחידת כתובת לזיהוי מיקום היחידה באתר

10.34.3.0140

239,542.00239,542.00239,542.00239,542.00 כריזת חרוםכריזת חרוםכריזת חרוםכריזת חרום 34.334.334.334.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

טלפון כבאים 34.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
טלפון כבאים *******************************

15,530.00 1,553.00 10.00 יח' יחידת טלפון כבאים אינטגראלית כוללת מארז עם דלת ויחידת כתובת 
לזיהוי העמדה מסוג AFAWS תוצרת NOTIFIER או שו"ע

10.34.4.0020

5,180.00 518.00 10.00 יח' שקע טלפון מסוג FPJ כולל יח' כתובת לזיהוי מיקום השקע או ש"ע 10.34.4.0030
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,558.00 9,558.00 1.00 יח' יחידת שליטה ומיתוג לטלפון כבאים במרכזי השליטה - ל-24 נקודות 

טלפון דגם ACM-24AT תוצרת NOTIFIER ארה"ב  או שו"ע
10.34.4.0040

3,580.00 358.00 10.00 יח' יחידות סינון רעש על קווי הטלפון - מקורית של יצרן הציוד למניעת רעשי 
רקע

10.34.4.0050

1,592.00 398.00 4.00 יח' מגברי קו Repeater  להגברת האות בין יחידות הטלפון 10.34.4.0060

35,440.0035,440.0035,440.0035,440.00 טלפון כבאיםטלפון כבאיםטלפון כבאיםטלפון כבאים 34.434.434.434.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פנל כבאים 34.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פנל כבאים *********************************

139,391.00 19,913.00 7.00 יח' פנל כבאים מאושר יכלול : לוח משנה אלפא נומרי למערכת אש, טלפון 
כבאים, מיקרופון, פיקוד לכריזת חרום והכל בהתאם למפרט הטכני

10.34.5.0020

250,901.00 35,843.00 7.00 יח' מפה סינופטית לתצוגת מצב מערכת פינוי עשן, כולל חיווים מגנרטורים 
NFPA110 ע"פ תקן

10.34.5.0050

11,151.00 1,593.00 7.00 יח' ארון פח או פלסטי מוגן מים הכולל דלת להתקנת כל הציוד בפנל הכבאים
יהיה עמיד אש

10.34.5.0060

5,579.00 797.00 קומפלט7.00 NFPA110 לפי LED פנל חיווי גנרטור עם נוריות 10.34.5.0090

3,346.00 478.00 קומפלט7.00 לוח פיקוד לחשמל וגנרטור לרבות מפסקי ניתוק: -STOP חשמל בלתי 
 STOP \גנרטור להפעלה עם מפתח STOP- \ (בקופסא לשבירה) חיוני

-UPS להפעלה עם מפתח

10.34.5.0100

410,368.00410,368.00410,368.00410,368.00 פנל כבאיםפנל כבאיםפנל כבאיםפנל כבאים 34.534.534.534.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חווט ותעוד 34.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פרק - חווט ותעוד ***************************

4,000.00 4.00 1,000.00 מ"א חווט רמקולים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של  16AWG לפחות 
ובהתאם לדרישות היצרן ובעלי מעטה מותאם לדרישות הכלליות לפרויקט

זה.

10.34.6.0020

5,000.00 5.00 1,000.00 מ"א כבל לחווט בין יחידות המגברים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של 
14AWG לפחות בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה מתאים לדרישות 

הכלליות בפרויקט זה.

10.34.6.0030

2,500.00 5.00 500.00 מ"א חווט עמדת מיקרופון בעזרת כבל מתח ופיקוד בעל מספר גידים כנדרש 
ע"י היצרן, כולל בידוד כפול

10.34.6.0040
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,000.00 6.00 2,000.00 מ"א  18AWG כבל לחווט בין יחידות כתובת בזוג חוטים מוצלב בחתך של

לפחות בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה מתאים לדרישות הכלליות 
בפרויקט זה.

10.34.6.0050

5,000.00 5.00 1,000.00 מ"א כבל לחווט בין יחידות טלפון חרום בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של 
14AWG לפחות בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה מתאים לדרישות 

הכלליות בפרויקט זה.

10.34.6.0060

8,000.00 8.00 1,000.00 מ"א כבל לחווט בין יחידות טלפון כבאים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של
14AWG לפחות, חסין אש ל-90 דקות, בהתאם לדרישות היצרן ובעל מעטה

מתאים לדרישות הכלליות בפרויקט זה.

10.34.6.0070

8,000.00 16.00 500.00 מ"א כבל סיב אופטי MM כולל 12 סיבים לפחות עם מעטה להתקנה חיצונית - 
לתקשורת בין יחידות הבקרה

10.34.6.0080

44,500.0044,500.0044,500.0044,500.00 חווט ותעודחווט ותעודחווט ותעודחווט ותעוד 34.634.634.634.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ממשקים 34.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,125.00 22,125.00 קומפלט1.00 ממשק בין מערכת גילוי וכיבוי עשן ואש של הפירים ולולאות הרכב לבין 

מערכת הבקרה המרכזית של החניון, הפירים ולולאות הרכב
10.34.7.0010

22,125.0022,125.0022,125.0022,125.00 ממשקיםממשקיםממשקיםממשקים 34.734.734.734.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,265,123.001,265,123.001,265,123.001,265,123.00 מערכות גילוי וכיבוי עשן ואשמערכות גילוי וכיבוי עשן ואשמערכות גילוי וכיבוי עשן ואשמערכות גילוי וכיבוי עשן ואש 34343434 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועה 78 פרק:

מערכות שונות וסיבים לבקרה 78.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
96,000.00 32.00 3,000.00 מ"א כבל אופטי להתקנה חיצונית ,OTDR משוריין עבור תת"ק או עילי ע"פ 

 LOOSE בקוטר 9 מיקרון, בצינורית במארז S.M דרישת הלקוח, 36 סיבים
.TUBE הכבל יכיל ג'ל בתוך הצינורית ובין הצינוריות. כדוגמת 

LDB-9-06*4-D-ZPBP-DD-BK תוצרת טלדור או ש"ע. משמש עבור גיבוי 
חם בין בקרים ראשיים במרכז האנרגיה ומרכז האוורור, לרבות שילו ט.

10.78.12.0150

30,000.00 100.00 קומפלט300.00 מגשר FO גמיש ל-SM ל-2 סיבים באורך עד 5 מטר 10.78.12.0190

37,620.00 1,254.00 קומפלט30.00 מחבר (קלואז'ר) אופטי ל-36 זוג להתקנה חיצונית לשני כבלים, כולל 
בדיקות OTDR וכל הדרוש לביצוע החיבורים כולל ריתוכים והפעלה.

10.78.12.0230

4,000.00 4.00 קומפלט1,000.00 כבל תקשורת-מבנה ,UTP תואם לסטנדרט CAT5-E ארבעה זוגות שזורים 
23AWG נבדק ל150MHZ , מעטה ,HFFR כולל התקנה,השחלה,סימון בשני

הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בדרישות 
התקן.

10.78.12.0290

6,240.00 6.00 1,040.00 מ"א  (4x(2x23 AWG 7 GIGADOR Outdoor Cat. מדגם CAT-7, כבל תקשורת
Part Number: ,  S/FTP LSZH/PE double jacket 9929705101 או שווה 

ערך.

10.78.12.0300



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019382

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,980.00 3,098.00 10.00 יח' מתגי פנים access - לא מוקשחים 10.78.12.0310

10,740.00 358.00 קומפלט30.00  LC, פנל ניתוב אופטי ל- 12 סיבים (6 מחברים) לרבות מתאמים למחברי
מגש לעודפי סיבים עם אמצעי סידור וקשירה + מגש ל- Splices  עם פנל 
עיוור בגובה U1 לשמירת רווח עליון לגישה (אופציונלי להתקנה), סימון 

קומפלט, סידור קשירת כבל אופטי בכניסה לפנל  וכיסויים למתאמים 
שאינם בשימוש

10.78.12.0320

597,390.00 19,913.00 קומפלט30.00  POE 650/600/2100 כולל מתג משני דגםmm ארון תקשורת במידות
HP 2530-24 כולל ספק כוח 48/230V או ש"ע מאושר.

10.78.12.0330

812,970.00812,970.00812,970.00812,970.00 מערכות שונות וסיבים לבקרהמערכות שונות וסיבים לבקרהמערכות שונות וסיבים לבקרהמערכות שונות וסיבים לבקרה 78.1278.1278.1278.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרה 78.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
*******מערך תקשורת********

**********מערך בקרים**********

716,850.00 23,895.00 30.00 יח' בקר משני  כדוגמת ET-200N או S7-300 מתוצרת סימנס או ש"ע להתקנה 
בחדרי חשמל במעברים, בגודל המתאים למפרט והיקף בפרוייקט לפי 

מפרט טכני מיוחד

10.78.13.0480

406,230.00 13,541.00 קומפלט30.00 מבנה לוח בקר משני בחדר חשמל/נישות בחניון בנוי מפח דקופירט 2 מ"מ, 
צבוע בצבע RAL ,7032 בעל אטימות IP54 במידות רוחב 2.0 מ' עומק 0.6 
גובה 2.2 מ' כולל: סוכל, ספקי כוח, מתאמים, מחברים, שילוט, מהדקים 

וכל הציוד הנדרש לתפעול הבקר, מיועד עבור ציוד המפורט בהמשך. 
מבנה הלוח כולל הפרדה מתכתית בין התאים כולל גישה ודלתות מלפנים,

הלוח כולל את כל האלמנטים הנמדדים בנפרד להלן, כולל העמסתו, 
הובלתו, פריקתו, הכנסתו והעמדתו בחדר כולל חיזוקו לריצפה (המחיר 

לא כולל בקר)

10.78.13.0490

1,123,080.001,123,080.001,123,080.001,123,080.00 מערכת בקרהמערכת בקרהמערכת בקרהמערכת בקרה 78.1378.1378.1378.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,936,050.001,936,050.001,936,050.001,936,050.00 מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועה 78787878 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תשתיות חשמל לבקרה, מע' בקרת תאורה 79 פרק:

תשתיות חשמל לבקרת תנועה לבקרת מבנה 79.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,904.00 1,726.00 4.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 

טון לפי ת''י 489 עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג 
המערכת.  התא בקוטר 80 ס''מ ובעומק 1.75 מ', עם שלבי טיפוס, כולל 

חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

10.79.8.0140

2,800.00 7.00 400.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 50 מ"מ דגם "מגנום" או 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 

בקוטר 8 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.

10.79.8.0150
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300.00 13.00 100.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 75 מ"מ דגם "מגנום" או 

"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 
בקוטר 8 מ"מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.

10.79.8.0160

9,500.00 19.00 500.00 מ"א כבל פיקוד רב גידי בגונים שונים 1.5*12 ממ"ר מושחל בצינור. 10.79.8.0480

16,000.00 32.00 500.00 מ"א כבל פיקוד רב גידי בגונים שונים 1.5*24 ממ"ר מושחל בצינור. 10.79.8.0490

36,504.0036,504.0036,504.0036,504.00 תשתיות חשמל לבקרת תנועה לבקרת מבנהתשתיות חשמל לבקרת תנועה לבקרת מבנהתשתיות חשמל לבקרת תנועה לבקרת מבנהתשתיות חשמל לבקרת תנועה לבקרת מבנה 79.879.879.879.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות בקרת תאורה 79.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ממשקים פנימיים בין מערכות בקרת התאורה בחניון, בפירים ובלולאות 

הרכב יהיו כמפורט במפרט המיוחד

הערה :7 אספקת מערכת בקרת תאורה מרכזית משולבת לתאורת החירום, 
ולגלאי תנועה/לחצנים, בתקשורת DALI , לרבות: א'. מערכת גיבוי חשמלי

מרכזי, תלת פאזית כניסה ויציאה,  לתאורת החירום בהספק של עד 
10KVA ולזמן גיבוי חשמלי של 90 דקות לפחות בהספק של ,2KW בהתאם 

לדרישות תקן EN50171 כולל: מצברים אורך חיים 10 שנים (המות קנים 
בארון של מערכת הגיבוי החשמלי), ממיר ממתח ישר למתח חילופין תלת 

פאזי HZ 50 230V*,3 מטען מצברים, בקר ייעודי ולוח בקרה הכולל: 
מעגלי מוצא תלת פאזיים מוגנים עבור שלטי ההכוונה ומעגלי מוצא תלת 
פאזיים מוגנים לתאורת החירום, מערכת תקשורת ,DALI עד 256 כתובות, 

להפעלת תאורת החירום במשטר חד תכליתי או דו תכלי

הערה :8 בחירום או בפעולה רגילה, כולל יכולת התחברות ושליטה על 
תאורת חירום ושלטי הכוונה עם סוללות עצמאיות הכוללים ממשק 

תקשורת ,DALI וביצוע בדיקות תקינות אוטומטיות בהתאם לתקן 
IEC62034 וקבלת חיוויי תקלות/תקינות ממערכת הגיבוי החשמלי, 

מצברים, מגופי התאורה וקבלת חיוויי תקלות בתשתית החשמל הייעודית 
(כבל מנות ק). המערכת כוללת כניסות ויציאות דיגיטליות לסנכרון 

הפעלת גופי תאורת החירום המוזנים ממערכות סמוכות ולהפעלת 
התאורה ממפסקים חיצוניים. הערה :9 ב'. מערכת בקרה לגלאי התנועה 

ולחצנים (כתובתיים) בתקשורת DALI המאפשרת שליטה על עד 30 גלאים 
ולחצנים, המאפשרים שליחת סיגנל למערכת הבקרה המרכזית לצורך 

318,600.00 79,650.00 4.00 יח' EN-CBSD-3P-10KVA-2KW-90/1 :(מק"ט/) המערכת הנדרשת כדוגמת דגם
מתוצרת אנלטק בע"מ העונה לדרישות המפרט הטכני המצ"ב או שווה ערך

ואיכות מאושר ע"י המתכנן {המערכת מיועדת עבור לולאות הרכב A ו- 
G}. תאור סעיף זה כולל את הערות ,7 ,8 .9 מחיר הסעיף כולל את 

תתי-סעיפים ב' ו-ג' המפורטים להלן בלבד. מערכת זו מהווה חלק בלתי 
נפרד מהמערכת המופיעה במבנה הנוכחי בסעיף 08.85.0020 (מערכת 

אחודה).

10.79.14.0020

70,800.00 17,700.00 קומפלט4.00 ממשק בין מערכת בקרת התאורה הנ"ל לבין מערכת הבקרה המרכזית של 
החניון, הפירים ולולאות הרכב

10.79.14.0025

20,300.00 725.00 28.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי של 12x12 מ' ובעל Detection angle אפקטיבית של 180 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על הקי ר. 
.{G -ו A הגלאי מיועד ללולאות הרכב}

10.79.14.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,150.00 725.00 14.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת

range אפקטיבי בקוטר 8m ובעל Detection angle אפקטיבית של 360 
מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על 
.{G -ו A הגלאי מיועד ללולאות הרכב} .התקרה

10.79.14.0040

15,550.00 311.00 50.00 יח' כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI המאפשר כתובת דיגיטלית 
DALI ללחצנים, לגלאי תנועה ולמגעים יבשים {המיועדים ללולאות הרכב

.{G -ו A

10.79.14.0050

800.00 80.00 10.00 יח' קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים לחיבור גלאי תנועה / לחצן 
.{G -ו A המיועד ללולאות הרכב}

10.79.14.0060

5,082.00 121.00 42.00 נקודה  A נקודת חשמל ותקשורת/פיקוד לגלאי תנועה {המיועד ללולאות הרכב
ו-G} המותקן על הקיר או התקרה, הכוללת: קופסת חיבורים 15x15 ס"מ 
עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור הכבלים לגלאי התנועה, התקנה

וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI (מחיר הסעיף 
אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", 

"פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות קופסאות וחומרי עזר, 
כבלי נחושת מסוג N2XY לחשמל בחתך 3X1.5 ממ"ר וכבלי נחושת 

(שחורים) מסוג NYY(PVC ) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים 
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש

10.79.14.0070

כבל.

1,192.00 149.00 8.00 נקודה נקודת תקשורת/פיקוד ללחצן {המיועד ללולאות הרכב A ו-G} המיועד 
להתקנה על הקיר (מעל או מתחת לטיח), הכוללת: לחצן זרחני בתקשורת 

DALI; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הלחצן מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה ללחצן. הנקודה הנ"ל כוללת בנוסף: ק 
ופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור 

הכבלים ללחצן, התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת 
ה-DALI (מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים 

כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות 
 NYY(PVC קופסאות וחומרי עזר וכבלי נחושת (שחורים) מסוג

10.79.14.0080

לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות 
או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט 

הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

36,448.00 1,139.00 32.00 יח'  DALI המאפשרת תפעול של עד 64 יחידות קצה REPEATER DALI יחידת
והמוגדרת לקו תקשורת DALI באורך מרבי של 300 מטרים נוספים 

מהנקודה שבה הותקנה, כדוגמת דגם: ALIEN-REP-D המשווק ע"י אנלטק 
בע"מ או שווה ערך ואיכות מאושר ע"י המתכנן והעונה לכל דרישות 

 DALI המפרט הטכני המצ"ב {עבור מערכות בקרת התאורה בתקשורת
.{G-ו A המיועדות ללולאות הרכב

10.79.14.0090

6,834.00 1,139.00 6.00 יח'  DALI המאפשרת תפעול של עד 64 יחידות קצה REPEATER DALI יחידת
והמוגדרת לקו תקשורת DALI באורך מרבי של 300 מטרים נוספים 

מהנקודה שבה הותקנה, כדוגמת דגם: ALIEN-REP-D המשווק ע"י אנלטק 
בע"מ או שווה ערך ואיכות מאושר ע"י המתכנן והעונה לכל דרישות 

 DALI המפרט הטכני המצ"ב {עבור מערכות בקרת התאורה בתקשורת
המיועדות לחדרי המדרגות בפירים}.

10.79.14.0100

36,448.00 1,139.00 32.00 יח'  DALI, המאפשרת תפעול של עד 64 יחידות קצה DALI יחידת ספק כוח
כדוגמת דגם: EN-PS-DALI המשווק ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך 

ואיכות מאושר ע"י המתכנן והעונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב 
{עבור מערכות בקרת התאורה בתקשורת DALI המיועדות ללולאות הרכב 

.{G-ו A

10.79.14.0110
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m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,834.00 1,139.00 6.00 יח'  DALI, המאפשרת תפעול של עד 64 יחידות קצה DALI יחידת ספק כוח

כדוגמת דגם: EN-PS-DALI המשווק ע"י אנלטק בע"מ או שווה ערך 
ואיכות מאושר ע"י המתכנן והעונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב 

{עבור מערכות בקרת התאורה בתקשורת DALI המיועדות לחדרי המדרגות
בפירים}.

10.79.14.0120

24,848.00 3,106.00 8.00 יח' תוספת ערוץ תקשורת DALI לגלאי תנועה, לחצנים ומפסקים (כתובתיים) 
ו/או לתאורת חירום ו/או לשלטי הכוונה ו/או לתאורה רגילה {עבור 
 A המיועדות ללולאות הרכב IDAL מערכות בקרת התאורה בתקשורת

.{G-ו

10.79.14.0130

23,200.00 725.00 32.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי של 12x12 מ' ובעל Detection angle אפקטיבית של 180 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על הקי ר. 
{הגלאי מיועד למפלסים -4,-3,-2,-1 של הפירים}.

10.79.14.0140

5,800.00 725.00 8.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי של 12x12 מ' ובעל Detection angle אפקטיבית של 180 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על הקי ר. 
{הגלאי מיועד למפלס -5 של הפירים}.

10.79.14.0150

63,075.00 725.00 87.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי בקוטר 8m ובעל Detection angle אפקטיבית של 360 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על 
התקרה. {הגלאי מיועד למפלסים -4,-3,-2,-1 של הפירים}.

10.79.14.0160

15,950.00 725.00 22.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי בקוטר 8m ובעל Detection angle אפקטיבית של 360 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על 
התקרה. {הגלאי מיועד למפלס -5 של הפירים}.

10.79.14.0170

46,961.00 311.00 151.00 יח' כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI המאפשר כתובת דיגיטלית 
DALI ללחצנים, לגלאי תנועה ולמגעים יבשים {המיועדים למפלסים 

-4,-3,-2,-1 של הפירים}.

10.79.14.0180

11,818.00 311.00 38.00 יח' כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI המאפשר כתובת דיגיטלית 
DALI ללחצנים, לגלאי תנועה ולמגעים יבשים {המיועדים למפלס -5 של 

הפירים}.

10.79.14.0190

1,280.00 80.00 16.00 יח' קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים לחיבור גלאי תנועה / לחצן 
{המיועד למפלסים -4,-3,-2,-1 של הפירים}.

10.79.14.0200

800.00 80.00 10.00 יח' קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים לחיבור גלאי תנועה / לחצן 
{המיועד למפלס -5 של הפירים}.

10.79.14.0210

14,399.00 121.00 119.00 נקודה נקודת חשמל ותקשורת/פיקוד לגלאי תנועה {המיועד למפלסים 4,-3,-2,-1-
של הפירים} המותקן על הקיר או התקרה, הכוללת: קופסת חיבורים 

15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור הכבלים לגלאי 
DALI-התנועה, התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה

(מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפים 
"כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות קופסאות 
וחומרי עזר, כבלי נחושת מסוג N2XY לחשמל בחתך 3X1.5 ממ"ר וכבלי 
נחושת (שחורים) מסוג NYY(PVC ) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר 
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות 

לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים,

10.79.14.0220
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m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כפפות ראש כבל.

3,630.00 121.00 30.00 נקודה נקודת חשמל ותקשורת/פיקוד לגלאי תנועה {המיועד למפלס -5 של 
 15x15 הפירים} המותקן על הקיר או התקרה, הכוללת: קופסת חיבורים
ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור הכבלים לגלאי התנועה, 
התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI (מחיר 
הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפים "כבה 

מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות קופסאות וחומרי 
עזר, כבלי נחושת מסוג N2XY לחשמל בחתך 3X1.5 ממ"ר וכבלי נחושת 

(שחורים) מסוג NYY(PVC ) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים 
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות 

חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש

10.79.14.0230

כבל.

4,768.00 149.00 32.00 נקודה נקודת תקשורת/פיקוד ללחצן {המיועד למפלסים -4,-3,-2,-1 של הפירים} 
המיועד להתקנה על הקיר (מעל או מתחת לטיח), הכוללת: לחצן זרחני 

בתקשורת DALI; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה 
בתקשורת DALI; הלחצן מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין 

כרטיס זה בתוך קופסת החיבורים הסמוכה ללחצן. הנקודה הנ"ל כול לת 
בנוסף: קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה 

ולחיבור הכבלים ללחצן, התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות 
למערכת ה-DALI (מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות 

פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים 
לרבות קופסאות וחומרי עזר וכבלי נחושת (שחורים) מס

10.79.14.0240

ג NYY(PVC ) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

1,192.00 149.00 8.00 נקודה נקודת תקשורת/פיקוד ללחצן {המיועד למפלס -5 של הפירים} המיועד 
להתקנה על הקיר (מעל או מתחת לטיח), הכוללת: לחצן זרחני בתקשורת 

DALI; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הלחצן מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה ללחצן. הנקודה הנ"ל כוללת בנוסף: ק 
ופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור 

הכבלים ללחצן, התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת 
ה-DALI (מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים 

כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות 
 NYY(PVC קופסאות וחומרי עזר וכבלי נחושת (שחורים) מסוג

10.79.14.0250

לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות 
או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט 

הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

4,350.00 725.00 6.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי של 12x12 מ' ובעל Detection angle אפקטיבית של 180 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על הקי ר. 
{הגלאי מיועד לחדרי המדרגות שבמפלסים -5,-4,-3,-2,-1 של הפירים}.

10.79.14.0260

6,525.00 725.00 9.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי של 12x12 מ' ובעל Detection angle אפקטיבית של 180 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על הקי ר. 
{הגלאי מיועד לחדרי המדרגות שבמפלסים 799 עד 818 (כולל מפלסי 

הביניים) של הפירים}.

10.79.14.0270
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תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,900.00 725.00 44.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת

range אפקטיבי בקוטר 8m ובעל Detection angle אפקטיבית של 360 
מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על 
התקרה. {הגלאי מיועד לחדרי המדרגות שבמפלסים -1,-2,-3,-4,-5 של 

הפירים}.

10.79.14.0280

31,900.00 725.00 44.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי בקוטר 8m ובעל Detection angle אפקטיבית של 360 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על 
התקרה. {הגלאי מיועד לחדרי המדרגות שבמפלסים 799 עד 818 (כולל 

מפלסי הביניים) של הפירים}.

10.79.14.0290

27,990.00 311.00 90.00 יח' כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI המאפשר כתובת דיגיטלית 
DALI ללחצנים, לגלאי תנועה ולמגעים יבשים {המיועדים לחדרי 

המדרגות שבמפלסים -5,-4,-3,-2,-1 של הפירים}.

10.79.14.0300

30,789.00 311.00 99.00 יח' כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI המאפשר כתובת דיגיטלית 
DALI ללחצנים, לגלאי תנועה ולמגעים יבשים {המיועדים לחדרי 

המדרגות שבמפלסים 799 עד 818 (כולל מפלסי הביניים) של הפירים}.

10.79.14.0310

800.00 80.00 10.00 יח' קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים לחיבור גלאי תנועה / לחצן 
{המיועד לחדרי המדרגות שבמפלסים -5,-4,-3,-2,-1 של הפירים של 

הפירים}.

10.79.14.0320

800.00 80.00 10.00 יח' קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים לחיבור גלאי תנועה / לחצן 
{המיועד לחדרי המדרגות שבמפלסים 799 עד 818 (כולל מפלסי הביניים) 

של הפירים}.

10.79.14.0330

6,050.00 121.00 50.00 נקודה נקודת חשמל ותקשורת/פיקוד לגלאי תנועה {המיועד לחדרי המדרגות 
שבמפלסים -5,-4,-3,-2,-1 של הפירים של הפירים} המותקן על הקיר או 
התקרה, הכוללת: קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש 
להתקנה ולחיבור הכבלים לגלאי התנועה, התקנה וחיבור של כרטיס 

אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI (מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר 
כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ,
 N2XY סמויים או גלויים לרבות קופסאות וחומרי עזר, כבלי נחושת מסוג

 ( NYY(PVC 3 ממ"ר וכבלי נחושת (שחורים) מסוגX1.5 לחשמל בחתך
לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות 

או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני ה

10.79.14.0340

קצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

6,413.00 121.00 53.00 נקודה נקודת חשמל ותקשורת/פיקוד לגלאי תנועה {המיועד לחדרי המדרגות 
שבמפלסים 799 עד 818 (כולל מפלסי הביניים) של הפירים} המותקן על 
הקיר או התקרה, הכוללת: קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל 

הדרוש להתקנה ולחיבור הכבלים לגלאי התנועה, התקנה וחיבור של 
כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI (מחיר הסעיף אינו כולל 

את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" 
בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות קופסאות וחומרי עזר, כבלי 

נחושת מסוג N2XY לחשמל בחתך 3X1.5 ממ"ר וכבלי נחושת (שחורים) 
מסוג NYY(PVC ) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור

10.79.14.0350

בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019388

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,960.00 149.00 40.00 נקודה נקודת תקשורת/פיקוד ללחצן {המיועד לחדרי המדרגות שבמפלסים 

-5,-4,-3,-2,-1 של הפירים של הפירים} המיועד להתקנה על הקיר (מעל או 
מתחת לטיח), הכוללת: לחצן זרחני בתקשורת DALI; הכולל מגעים 

יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת DALI; הלחצן מחובר ע"י 
כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה בתוך קופסת החיבורים ה 

סמוכה ללחצן. הנקודה הנ"ל כוללת בנוסף: קופסת חיבורים 15x15 ס"מ 
עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור הכבלים ללחצן, התקנה וחיבור 

של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI (מחיר הסעיף אינו 
כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ"

בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות קופסאות וחומרי

10.79.14.0360

עזר וכבלי נחושת (שחורים) מסוג NYY(PVC ) לתקשורת/פיקוד בחתך 
2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים 

בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות 
ראש כבל.

6,854.00 149.00 46.00 נקודה נקודת תקשורת/פיקוד ללחצן {המיועד  לחדרי המדרגות שבמפלסים 799 
עד 818 (כולל מפלסי הביניים) של הפירים} המיועד להתקנה על הקיר 

(מעל או מתחת לטיח), הכוללת: לחצן זרחני בתקשורת DALI; הכולל 
מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת DALI; הלחצן 

מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה בתוך קופסת הח 
יבורים הסמוכה ללחצן. הנקודה הנ"ל כוללת בנוסף: קופסת חיבורים 

15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור הכבלים ללחצן, 
התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI (מחיר 
הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות פלסטיים כפיפים "כבה 

מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות קופסאו

10.79.14.0370

וחומרי עזר וכבלי נחושת (שחורים) מסוג NYY(PVC ) לתקשורת/פיקוד 
בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או 

מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, 
כפפות ראש כבל.

12,325.00 725.00 17.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי של 12x12 מ' ובעל Detection angle אפקטיבית של 180 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על הקי ר. 
{הגלאי מיועד למפלסים 818,815,808,799 של הפירים}.

10.79.14.0380

34,800.00 725.00 48.00 יח'  Detection לניטור התנועה במתקן; בעל DALI גלאי תנועה בתקשורת
range אפקטיבי בקוטר 8m ובעל Detection angle אפקטיבית של 360 

מעלות; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת תאורה בתקשורת 
DALI; הגלאי מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן להתקין כרטיס זה 

בתוך קופסת החיבורים הסמוכה לגלאי. הגלאי מיועד להתקנה על 
התקרה. {הגלאי מיועד  מיועד למפלסים 818,815,808,799 של הפירים}.

10.79.14.0390

29,545.00 311.00 95.00 יח' כרטיס אלקטרוני להתחברות למערכת ה-DALI המאפשר כתובת דיגיטלית 
DALI ללחצנים, לגלאי תנועה ולמגעים יבשים {המיועדים למפלסים 

818,815,808,799 של הפירים}.

10.79.14.0400

800.00 80.00 10.00 יח' קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים לחיבור גלאי תנועה / לחצן 
{המיועד למפלסים 818,815,808,799 של הפירים}.

10.79.14.0410

7,865.00 121.00 65.00 נקודה נקודת חשמל ותקשורת/פיקוד לגלאי תנועה {המיועד למפלסים 
818,815,808,799 של הפירים} המותקן על הקיר או התקרה, הכוללת: 
קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש להתקנה ולחיבור 

הכבלים לגלאי התנועה, התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני להתחברות 
למערכת ה-DALI (מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס זה), צינורות 

פלסט יים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, סמויים או גלויים 
לרבות קופסאות וחומרי עזר, כבלי נחושת מסוג N2XY לחשמל בחתך 

3X1.5 ממ"ר וכבלי נחושת (שחורים) מסוג NYY(PVC ) לתקשורת/פיקוד 
בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או 
מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות, שילוט הקצוות, חי

10.79.14.0420

וקים, כפפות ראש כבל.
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כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,470.00 149.00 30.00 נקודה נקודת תקשורת/פיקוד ללחצן {המיועד למפלסים 818,815,808,799 של 

הפירים} המיועד להתקנה על הקיר (מעל או מתחת לטיח), הכוללת: לחצן
זרחני בתקשורת DALI; הכולל מגעים יבשים; מחובר למערכת בקרת 

תאורה בתקשורת DALI; הלחצן מחובר ע"י כרטיס כתובת DALI; ניתן 
להתקין כרטיס זה בתוך קופסת החיבורים הסמוכה ללחצן. הנקודה הנ"ל 

כוללת בנוסף: קופסת חיבורים 15x15 ס"מ עם מהדקים וכל הדרוש 
להתקנה ולחיבור הכבלים ללחצן, התקנה וחיבור של כרטיס אלקטרוני 
להתחברות למערכת ה-DALI (מחיר הסעיף אינו כולל את מחיר כרטיס 

זה), צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" בקוטר 16 מ"מ, 
סמויים או גלויים לרבות קופסאות וחומרי עזר וכבלי נחושת (שחורים)

10.79.14.0430

מסוג NYY(PVC ) לתקשורת/פיקוד בחתך 2X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני

הקצוות, שילוט הקצוות, חיזוקים, כפפות ראש כבל.

996,895.00996,895.00996,895.00996,895.00 מערכות בקרת תאורהמערכות בקרת תאורהמערכות בקרת תאורהמערכות בקרת תאורה 79.1479.1479.1479.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ארון בזק 79.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,186.00 1,593.00 קומפלט2.00 הקצב לארון בזק (תהר בזק) 10.79.16.0010

3,186.003,186.003,186.003,186.00 ארון בזקארון בזקארון בזקארון בזק 79.1679.1679.1679.16 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,036,585.001,036,585.001,036,585.001,036,585.00 תשתיות חשמל לבקרה, מע' בקרת תאורהתשתיות חשמל לבקרה, מע' בקרת תאורהתשתיות חשמל לבקרה, מע' בקרת תאורהתשתיות חשמל לבקרה, מע' בקרת תאורה 79797979 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

22,854,753.9522,854,753.9522,854,753.9522,854,753.95 מערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכבמערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכבמערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכבמערכות מבנה -04 פירי מעליות ולולאות רכב 10101010 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 22/09/2019390

כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -05 מפלס רחוב שז"ר

תשתיות חשמל לבקרה 8 פרק:

לוחות, הזנות ותשתיות חשמל ותקשורת ללוחות בקרת תנועה 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
112,000.00 40.00 2,800.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ, 

באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, 
בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי 

החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי 
חפירה.

11.8.8.0010

9,600.00 48.00 200.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-121 עד 150 ס"מ ברוחב כנדרש עד 60 
ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת 

ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, 
ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו לרבות 

וסילוק עודפי חפירה.

11.8.8.0020

136,682.00 5,257.00 26.00 יח' תא בקרה מלבני לתקשורת מסחרית דגם 2A במידות פנימיות 143X 91 ס"מ
ובעומק 227 ס"מ, עם מכסה כבד D400 לעומס 40 טון מיציקת פלדה לפי 
ת"י 489 עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד המערכת 
כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת ומחברי שוחה גמישים מסוג 
איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא, הידוק בשכבות מב וקר סביב 

התא וסילוק עודפי החפירה.

11.8.8.0110

58,916.00 2,266.00 26.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 
טון לפי ת''י 489 עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג 
המערכת.  התא בקוטר 100 ס''מ ובעומק 1.75 מ', עם שלבי טיפוס,כולל 

חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

11.8.8.0140

78,057.00 11,151.00 קומפלט7.00 קידוח אופקי עד להצלחתו, באורך עד 15 מ' מתחת לכביש קיים, בכל 
שיטה שהיא כולל החדרת 6 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים 

מפוליאתילן, בקוטר 110 מ"מ , דרג 10 ע"ד 8.1 מ"מ, בהתאם לתוכניות, 
עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ בכל צינור, כולל הצנרת, 
חפירת בורות,  מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות מהודקות וסילוק 
עודפים, כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני השטח לקדמותם 

בשכבות מהודקות ומבוקרות.

11.8.8.0232

80,320.00 502.00 160.00 מ"א תוספת לקידוח בסעיף 79.08.0232 עבור כל מטר נוסף, מעל 15 מ', כולל 
כל המפורט בסעיף הנ''ל. (עד אורך 24.99 מ')

11.8.8.0242

36,540.00 7.00 5,220.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 75 מ"מ דגם "מגנום" או 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור 

בקוטר 8 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.

11.8.8.0490

61,600.00 11.00 5,600.00 מ"א צינור מופוליאטילן (H.D.P.E ) בקוטר 50 מ"מ, יק"ע 13.5 לפי תקן בזק 
לתקשורת, הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון 

(אדום ,ירוק,צהוב,כתום), כולל חוט נילון שזור 8 מ"מ עבור סיבים 
אופטיים או תקשורת מסחרית או בקרת תנועה.

11.8.8.0517

114,800.00 28.00 4,100.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר ",4 דרג 12.5 עובי דופן 5.4 מ"מ, עם חוט 
משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ, וחיבורים אטומים בין הצינורות.

11.8.8.0549

117,600.00 21.00 5,600.00 מ"א צינור מפוליאטילן (H.D.P.E) בקוטר 75 מ"מ, יק"ע 13.5 לפי תקן בזק 
לתקשורת, עם שכבת סיליקור פנימית, הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש 

לפי סוג המערכת שבתכנון (אדום, ירוק, צהוב, כתום), כולל חוט נילון 
שזור 8 מ"מ, עבור סיבים אופטיים או תקשורת מסחרית או בקרת תנועה.

11.8.8.0560
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תת כתב: מערכות מבנה -05 מפלס רחוב שז"ר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
116,200.00 83.00 1,400.00 מ"א כבל 50X5 N2XY ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5 אצבעות 

מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות 
הכבל.

11.8.8.0610

40,300.00 62.00 650.00 מ"א כבל 35X5 N2XY ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5 אצבעות 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות 

הכבל.

11.8.8.0620

19,600.00 49.00 400.00 מ"א כבל 25X5 N2XY ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5 אצבעות 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות 

הכבל.

11.8.8.0630

17,600.00 32.00 550.00 מ"א כבל 16X5 N2XY ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5 אצבעות 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות 

הכבל.

11.8.8.0640

7,500.00 15.00 500.00 מ"א כבל 6X5 N2XY ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5 אצבעות 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות 

הכבל.

11.8.8.0660

4,800.00 12.00 400.00 מ"א כבל 4X5 N2XY ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5 אצבעות 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות 

הכבל.

11.8.8.0670

4,800.00 6.00 800.00 מ"א כבל N2XY 5*2.5 ממ"ר בתוך עמוד על הכתר ובזרוע בעליה למצלמה 
בהשחלה כולל צינור שרשורי משוריין על הכתר.

11.8.8.0786

127,440.00 10,620.00 קומפלט12.00 לוח חשמל עבור ארונות בקרה ותקשורת, הכולל בין היתר רכיב ממסר 
פחת ייחודי המאפשר אתחול אוטומטי ובדיקה עצמית ללא תפעול מפעיל,

כדוגמת ,GW90 תוצרת גוויס או שו"ע מאושר, בהמשך לסעיף 
05.78.12.0350 כולל אספקה, הובלה והתקנה, בעל מפרט לפי תוכנית, 
מפרט טכני מיוחד וכל הכיולים, חיבורים חשמליים ומכניים הנדרשים 

להפע לה מושלמת של הלוח.

11.8.8.0800

1,144,355.001,144,355.001,144,355.001,144,355.00 לוחות, הזנות ותשתיות חשמל ותקשורת ללוחות בקלוחות, הזנות ותשתיות חשמל ותקשורת ללוחות בקלוחות, הזנות ותשתיות חשמל ותקשורת ללוחות בקלוחות, הזנות ותשתיות חשמל ותקשורת ללוחות בק 8.88.88.88.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,144,355.001,144,355.001,144,355.001,144,355.00 תשתיות חשמל לבקרהתשתיות חשמל לבקרהתשתיות חשמל לבקרהתשתיות חשמל לבקרה 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שילוט 29 פרק:

שילוט 29.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,425.00 885.00 5.00 יח' דגם N - שלט מס' קומה ע"ג קיר מול המעלית 11.29.1.0010

1,424.00 89.00 16.00 יח' דגם NS - שלט מס' קומה על צד משקוף מעלית 11.29.1.0020

חירום

89.00 89.00 1.00 יח' דגם EML - שלט חרום מילוט צא שמאל 11.29.1.0150
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
267.00 89.00 3.00 יח' דגם EMR - שלט חרום מילוט צא ימינה 11.29.1.0160

356.00 89.00 4.00 יח' דגם QN - שלט חרום- בשעת שריפה השתמש במדרגות 11.29.1.0200

534.00 89.00 6.00 יח' דגם S - שלט חרום- ע"ג דלת אש, החזק סגורה 11.29.1.0210

2,480.00 620.00 4.00 יח' דגם SN - שלט מס' קומה בחדר מדרגות 11.29.1.0220

267.00 89.00 3.00 יח' דגם EE - חשמל 11.29.1.0240

267.00 89.00 3.00 יח' דגם EC - תקשורת 11.29.1.0250

267.00 89.00 3.00 יח' דגם EF - אש 11.29.1.0260

10,376.0010,376.0010,376.0010,376.00 שילוטשילוטשילוטשילוט 29.129.129.129.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

10,376.0010,376.0010,376.0010,376.00 שילוטשילוטשילוטשילוט 29292929 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועה 78 פרק:

תשתיות לבקרת תנועה 78.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,604.00 1,151.00 4.00 יח' יסוד לעמוד מצלמה מפלדה קוני בגובה 15 מ', יצוק מבטון ב-30 במידות 

200*120*120 ס"מ ברגי יסוד "¼1 באורך 150 ס"מ ,צנרת והארקת יסוד 
(כולל חפירה).

11.78.8.0858

31,860.00 7,965.00 4.00 יח' עמוד בגובה של עד 15 מטר הנדרש עבור CCTV - העמודים כוללים זרוע 
למצלמה ותא אביזרים עם נעילה במנעול כבד. המחיר יכלול אספקה 

והרכבת הזרוע מערך הצילום, סגירת בורגי יסוד, נורות, קופסאות/לוחות 
ואביזרי חיבור, הכנסת כבלי החשמל, הפיקוד וכבלי ה-CCTV לתוך 

העמוד וחיבורם, הכל כמפורט במפרט ובתוכניות.

11.78.8.0859

4,140.00 1,035.00 קומפלט4.00 כרטיס ערוץ גלאי לולאה השראתי עד 4 ערוצים כולל ספק כוח בשיטת 
מדידת תדר עם גביש ליחוס מותקן ומכוייל בארון המנגנון, כולל חיווט, 

מהדקים ושלטי סנדוויץ". מספר יחידות הערוצים

11.78.8.2080

12,400.00 31.00 400.00 מ"א לולאה - רגילה/מלבנית או לרכב דל מתכת מחוזקת עם "זנב", כולל ניסור 
חריץ משטח האספלט בעומק  10 ס"מ

11.78.8.2090

1,752.00 219.00 8.00 יח' מחבר אפוקסי אטום לחיבור לולאות גלאי בשוחות מעבר. 11.78.8.2100

6,212.00 1,553.00 4.00 יח' עמוד רמזור מוגבה, מגולוון, גובה תחתית הפנסים מעל המדרכה/אי 
תנועה גובה 3.5 מ'.

11.78.8.2410
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,392.00 3,098.00 קומפלט4.00 ,LED מערכת פנס רמזור לתנועה עדשות ''12 אדום צהוב ירוק טכנולוגיית

כולל אביזרי חיבור לעמוד ו/או לזרוע עדשות מצחיות ורגליים לחיבור 
בשלמות לרבות מסגרת רקע

11.78.8.2720

4,400.00 22.00 200.00 מ"א כבל N2XYX2.5+1X4 +12*1.5 מושחל בצנרת בין המנגנון לבין רמזור או 
תמרור. מוליכי פאזות בחתך 1.5 ממ"ר, מוליך אפס בחתך 2.5

11.78.8.2940

3,000.00 15.00 200.00 מ"א כבל הזנה לגלאים מסוג COAX מסוכך עם מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר 
מושחל בצנרת בין מנגנון בקרה לרמזורים לבין מוליכי הלולאה שבתוואי 

המעבר

11.78.8.2970

80,760.0080,760.0080,760.0080,760.00 תשתיות לבקרת תנועהתשתיות לבקרת תנועהתשתיות לבקרת תנועהתשתיות לבקרת תנועה 78.878.878.878.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות שילוט מתחלף לבקרת תנועה 78.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הציוד לרבות שלטים, תמרורים ורמזורים יעמדו בדרישות ויאושרו ע"י 

משרד התחבורה. בנוסף, כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה 
מלאה, חיבור והפעלה.

47,792.00 11,948.00 4.00 יח' מחסום זרוע עד  5 מטר כולל יסוד בטון,פיקוד, מהבהבי ,LED זמזם, 
כבילה עד לארון תקשורת וכל הציוד הנדרש להפעת המחסום ממערכת 

מרכזית

11.78.9.0010

70,092.00 17,523.00 4.00 יח'  LED, מחסום זרוע מ- 5 מטר עד 8 מ' כולל יסוד בטון, פיקוד, מהבהבי
זמזם, כבילה עד לארון תקשורת וכל הציוד הנדרש להפעת המחסום 

ממערכת מרכזית

11.78.9.0020

215,055.00 23,895.00 9.00 יח' שלט VPS צידי על פי מפרט טכני כולל 3 צלעות וכל הנדרש על מנת 
להפעיל את השלט באישור מהנדס התנועה לרבות בקר שלט, בקר ארון, 

כבילה ,חיבורים,חבקים , תקשורת, מדבקות טיפוס 100X200 ס"מ.

11.78.9.0030

71,685.00 23,895.00 3.00 יח' שלט VPS עילי על פי מפרט טכני כולל 3 צלעות וכל הנדרש על מנת 
להפעיל את השלט באישור מהנדס התנועה לרבות בקר שלט, בקר ארון, 

כבילה, חיבורים, חבקים, תקשורת, מדבקות טיפוס 120X100 ס"מ.

11.78.9.0040

60,800.00 60,800.00 1.00 יח' שלט VPS עילי על פי מפרט טכני כולל 3 צלעות וכל הנדרש על מנת 
להפעיל את השלט באישור מהנדס התנועה לרבות בקר שלט, בקר ארון, 

כבילה, חיבורים, תקשורת, חבקים, מדבקות טיפוס 300X290 ס"מ.

11.78.9.0050

256,650.00 128,325.00 2.00 יח' שלט VPS עילי על פי מפרט טכני כולל 3 צלעות וכל הנדרש על מנת 
להפעיל את השלט באישור מהנדס התנועה לרבות בקר שלט, בקר ארון, 

כבילה, חיבורים, תקשורת, חבקים, מדבקות טיפוס 500X290 ס"מ.

11.78.9.0060

194,700.00 194,700.00 1.00 יח' שלט VPS עילי על פי מפרט טכני כולל 3 צלעות וכל הנדרש על מנת 
להפעיל את השלט באישור מהנדס התנועה לרבות בקר שלט, בקר ארון, 

כבילה, חיבורים, תקשורת, חבקים, מדבקות טיפוס 290X900 ס"מ.

11.78.9.0070

700,928.00 43,808.00 16.00 יח' שלט LCS עם שטח תצוגה 100X100 ס"מ על פי דרישות המפרט והנחיות 
משרד התחבורה כולל בקר שלט, חבקים וכבילה עד הארון.

11.78.9.0080
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,372.00 6,372.00 1.00 מ"ר תוספת או הפחתה לשטח של שלט מכל טיפוס שלעיל 11.78.9.0090

495,600.00 123,900.00 4.00 יח' שלט VMS Full matrix על פי הנחיות משרד התחבורה ויועץ התנועה 
מטיפוס ,S3 כולל בקר פלסטיק, כבילה, חבקים וכל הנדרש להפעלה 

מלאה.

11.78.9.0100

2,119,674.002,119,674.002,119,674.002,119,674.00 מערכות שילוט מתחלף לבקרת תנועהמערכות שילוט מתחלף לבקרת תנועהמערכות שילוט מתחלף לבקרת תנועהמערכות שילוט מתחלף לבקרת תנועה 78.978.978.978.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות צפיה לבקרת תנועה 78.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
63,720.00 15,930.00 4.00 יח' מצלמת ,PTZ IP מסוג ,5MP להתקנה חיצונית כולל טכנולוגיה ייצוב 

תמונה fps, 60 תמיכה ONVIF G&S  מלא, אחסון SD על גבי 
המצלמה.,WDR 120db אנליטיקה מובנית, ,P66IK10 I כולל ממירים 

DVMS-וכבילה עד לארונות תקשורת וכל הנדרש להפעלה דרך מערכת ה

11.78.11.0010

63,720.0063,720.0063,720.0063,720.00 מערכות צפיה לבקרת תנועהמערכות צפיה לבקרת תנועהמערכות צפיה לבקרת תנועהמערכות צפיה לבקרת תנועה 78.1178.1178.1178.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכות אופטיות פאסיביות ואקטיביות לבקרת תנועה 78.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
102,400.00 32.00 3,200.00 מ"א כבל אופטי להתקנה חיצונית ,OTDR משוריין עבור תת"ק או עילי ע"פ 

 LOOSE בקוטר 9 מיקרון, בצינורית במארז S.M דרישת הלקוח, 36 סיבים
.TUBE הכבל יכיל ג'ל בתוך הצינורית ובין הצינוריות, כדוגמת 

LDB-9-06*4-D-ZPBP-DD-BK תוצרת טלדור או ש"ע. משמש עבור גיבוי 
חם בין בקרים ראשיים במרכז האנרגיה ומרכז האוורור, לרבות שילו ט.

11.78.12.0160

6,000.00 100.00 קומפלט60.00 מגשר FO גמיש ל-SM ל-2 סיבים באורך עד 5 מטר 11.78.12.0200

30,980.00 3,098.00 קומפלט10.00 מחבר (קלואז'ר) אופטי ל-36 זוג להתקנה חיצונית לשני כבלים, כולל 
בדיקות OTDR וכל הדרוש לביצוע החיבורים כולל ריתוכים והפעלה.

11.78.12.0240

16,200.00 6.00 2,700.00 מ"א  (4x(2x23 AWG 7 GIGADOR Outdoor Cat. מדגם CAT-7, כבל תקשורת
Part Number: ,  S/FTP LSZH/PE double jacket 9929705101 או שווה 

ערך.

11.78.12.0310

3,580.00 358.00 קומפלט10.00  LC, פנל ניתוב אופטי ל-12 סיבים (6 מחברים) לרבות מתאמים למחברי
מגש לעודפי סיבים עם אמצעי סידור וקשירה + מגש ל-Splices עם פנל 

עיוור בגובה U1 לשמירת רווח עליון לגישה (אופציונלי להתקנה), סימון 
קומפלט, סידור קשירת כבל אופטי בכניסה לפנל  וכיסויים למתאמים 

שאינם בשימוש

11.78.12.0330

344,088.00 28,674.00 12.00 יח' ארונות בקרה ותקשורת מקומית מפוליאסטר משוריין של "ענבר" כדגם 
FGI-XL במידות 628/1136/1890 מ"מ, כולל תושבת (סוקל) מפוליאסטר, 

צנרת ביסוד, לוח בקר משני תקשורת והפעלה, תוכנה, יחידת תקשורת 
לקוי סיב אופטי, ספק כח, יחידות O\I וכיוב' כולל חיווט כנדרש, חיבור 

והפעלה בהתאם למפרט. קומפלט.

11.78.12.0350

68,145.00 6,195.00 11.00 יח' מתג חוץ מוקשח תוצרת EXTREAME 16804 או ש"ע, כולל ספק כוח 
מקורי, ג'בקים מוקשחים ל-SM מקוריים, ,W8GBP+4SFP תקשורת, 

חשמל, כבילה וכל הנדרש להפעלת המתג.

11.78.12.0360
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כתב כמויות למכרז מספר 229/2018

m

תת כתב: מערכות מבנה -05 מפלס רחוב שז"ר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

571,393.00571,393.00571,393.00571,393.00 מערכות אופטיות פאסיביות ואקטיביות לבקרת תנומערכות אופטיות פאסיביות ואקטיביות לבקרת תנומערכות אופטיות פאסיביות ואקטיביות לבקרת תנומערכות אופטיות פאסיביות ואקטיביות לבקרת תנו 78.1278.1278.1278.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרת תנועה 78.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
262,845.00 23,895.00 11.00 יח' בקר משני  כדוגמת ET-200N או S7-1500 מתוצרת סימנס או ש"ע להתקנה

בארונות תקשורת ובקרה חיצוניים מסעיף ,78.12.0053 בגודל המתאים 
למפרט והיקף בפרוייקט לפי מפרט טכני מיוחד.

11.78.13.0060

10,160.00 127.00 80.00 יח' יציאות דיסקרטיות מכל סוג לבקר לפי מפרט טכני מיוחד 11.78.13.0070

20,320.00 127.00 160.00 יח' כניסות דיסקרטיות מכל סוג לבקר לפי מפרט טכני מיוחד 11.78.13.0080

4,464.00 279.00 קומפלט16.00 יציאות אנאלוגיות מכל סוג לבקר לפי מפרט טכני מיוחד 11.78.13.0090

4,464.00 279.00 קומפלט16.00 כניסות אנאלוגיות מכל סוג לבקר לפי מפרט טכני מיוחד 11.78.13.0100

19,913.00 19,913.00 קומפלט1.00 ציוד וחיווט המשלים לצרכי אינטגרציה במרכז הבקרה, כולל ציוד 
תקשורת, בקרה, זיווד למעט המחשבים.

11.78.13.0320

322,166.00322,166.00322,166.00322,166.00 מערכת בקרת תנועהמערכת בקרת תנועהמערכת בקרת תנועהמערכת בקרת תנועה 78.1378.1378.1378.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,157,713.003,157,713.003,157,713.003,157,713.00 מע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועהמע' תקשורת ומע' בקרת מבנה ותנועה 78787878 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

4,312,444.004,312,444.004,312,444.004,312,444.00 מערכות מבנה -05 מפלס רחוב שז"רמערכות מבנה -05 מפלס רחוב שז"רמערכות מבנה -05 מפלס רחוב שז"רמערכות מבנה -05 מפלס רחוב שז"ר 11111111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:


