
08/01/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
1עמוד: 

83/2019מכרז מספר :

 יסודות עמודי חשמול2ביצוע עבודות זרמים תועים על קוי מים קיימים ויציקת 

דן בן עמרם מנהל פרוייקט: 1,448,318.00 אומדן (ללא מע"מ):

הנריטה סולד 15 פרוייקט:

בצוע 20

עבודות קבלניות 21

ריכוז למכרז

1 תת כתב:

סה"כ נושא

102,600.00 חפירה 1.1.2 תת פרק:

102,600.00עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:

132,500.00 עבודות אספלט 1.51.4 תת פרק:

20,000.00 1.51.8 תת פרק:

152,500.00כבישים 1.51 סה"כ לפרק:

161,523.00 1.57.12 תת פרק:

731,695.00 1.57.13 תת פרק:

893,218.00 1.57 סה"כ לפרק:

300,000.00 1.60.1 תת פרק:

300,000.00 1.60 סה"כ לפרק:

11,448,318.00סה"כ לתת כתב:

1,448,318.00סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

1,448,318.00 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 2עמוד: 08/01/2020

83/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יסודות עמודי חשמול2ביצוע עבודות זרמים תועים על קוי מים קיימים ויציקת 

תת כתב:

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
70,000.00 35,000.00 2.00 יח' יציקת יסודות לעמודי קאטנרי כולל יציקת בטון מוטות פלדה מצולעים

וזיון בטון חפירה זהירה ביידים,  גישוש והתקנת צנרת תשתית לקאטנרי
והכנת תשתית למחלקת מאור והתקנתה ביסוד לפי הפרט , כולל ברגי

יסוד הקאנטנרי לפי הפרט, כולל ברזל זיון על פי תוכנית כולל הארקות
כולל תיאון עם הקבלן פיתוח הדסה הקטנה,כולל פתיחה וסגירת גידור

האתר

1.1.2.0010

32,600.00 16,300.00 קומפלט2.00  שעות ,לרבות מפעיל9מכונה לקידוח מיקרופיילים בקדיחה יבשה,י"ע = 
 ש"ע)8 ק"מ (מינמום 50ועוזר ,הובלה עד למרחק 

1.1.2.0020

102,600.00 חפירה 1.2 סה"כ לתת פרק:

102,600.00 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

כבישים 51 פרק:

עבודות אספלט 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,000.00 60.00 1,000.00 מ"ר pg -610 עם אגרגט גירי/דולמיטי סוג א וביטמון 6 בעובי 25תא"צ  1.51.4.0010

2,500.00 2.50 1,000.00 מ"ר 0.20 -0.25ריסוס ציפוי מאחה בכמות של   1.51.4.0020

70,000.00 70.00 1,000.00 מ"ר PG- 610 עם אגרגט בזלתי ביטומן 5 בעובי 19תא"צ  1.51.4.0030

132,500.00 עבודות אספלט 51.4 סה"כ לתת פרק:

51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,000.00 20,000.00 קומפלט1.00 הסדרת סימון צבע לאחר ביצוע העבודות למסירה עבור עיריית ירושלים

כולל צביעת אבני שפה ,חצים,מעברי חצייה , קווי עצירה
1.51.8.0020

20,000.00 51.8 סה"כ לתת פרק:

152,500.00 כבישים 51 סה"כ לפרק:

57 פרק:

57.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,000.00 6,500.00 6.00 יח' )C-43) 200 300 400תיבה מדידה וחלוקת זרם דגם  1.57.12.0002



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 3עמוד: 08/01/2020

83/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יסודות עמודי חשמול2ביצוע עבודות זרמים תועים על קוי מים קיימים ויציקת 

תת כתב:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,080.00 5,680.00 6.00 יח' A 50 year design life Bagged Underground Reference Electrode

model ULI-50-AGG-SW with 50 feet of #14 AWG HMW/PE cable,
with rod coupon by Electrochemical Devices, Inc. (or equivalent)

1.57.12.0004

1,020.00 170.00 6.00 יח' 1.57.12.0005 אמפר6 - 0.01שנט  

1,100.00 220.00 5.00 יח' 1.57.12.0006 אמפר25 - 0.001שנט  

910.00 14.00 65.00 מ"א NYA 1x10 mm2כבל  1.57.12.0007

320.00 20.00 16.00 מ"א NYA 1x25 mm2כבל  1.57.12.0008

780.00 60.00 13.00 מ"א NYA 1x50 mm2כבל  1.57.12.0009

675.00 45.00 15.00 מ"א  לפי תקן בזק לתקשורת, עם שכבת סיליקור13.5 , יק"ע mm75צינור 
mm8פנימית, כולל חוט נילון שזור 

1.57.12.0010

209.00 11.00 19.00 מ"א 6 דרג PE-100  32mmצינור פוליאתילן  1.57.12.0011

1,029.00 21.00 49.00 מ"א 6 דרג PE-100  63mmצינור פוליאתילן  1.57.12.0012

62,400.00 4,800.00 13.00 יח'  כולל אספקהD400 עם מכסה 60תא בטון עבור חיבור כבל לצינור קוטר 
והתקנה

1.57.12.0013

20,000.00 80.00 250.00 מ"א  למעבר תשית תאורה בין יסודות הקטנרי13 דרג 50  י.ק.ע HDPEצינור 
כולל חפירה הנחה והחזרת ריצוף

1.57.12.0023

161,523.00 57.12 סה"כ לתת פרק:

57.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,200.00 3,700.00 קומפלט6.00 ) בתוך שוחה400 300 200 (43התקנת תיבה מדידה וחלוקת זרם דגם ?-

כולל התקנת שנטים בה
1.57.13.0002

27,000.00 4,500.00 קומפלט6.00 התקנת תא ייחוס קבוע עם קופון כולל אספקה והתקנה 1.57.13.0004

16,000.00 1,000.00 קומפלט16.00 1.57.13.0005 לצינור פלדהmm2  10חיבור כבל

10,500.00 1,750.00 6.00 יח' 1.57.13.0006 לצינור פלדהmm2  25חיבור כבל



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 4עמוד: 08/01/2020

83/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יסודות עמודי חשמול2ביצוע עבודות זרמים תועים על קוי מים קיימים ויציקת 

תת כתב:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,400.00 1,850.00 4.00 יח' 1.57.13.0007 לצינור פלדהmm2  50חיבור כבל

1,320.00 220.00 6.00 יח' 1.57.13.0008 ללוח בתיבת מדידה14#חיבור כבל 

3,520.00 220.00 16.00 יח' 1.57.13.0009 ממ"ר ללוח בתיבת מדידהmm2 10חיבור כבל 

1,320.00 220.00 6.00 יח' 1.57.13.0010 ממ"ר ללוח בתיבת מדידהmm2 25חיבור כבל 

1,440.00 360.00 4.00 יח' 1.57.13.0011 ממ"ר ללוח בתיבת מדידהmm2 50חיבור כבל 

60.00 מ"א חפירת תעלה וכיסויה 1.57.13.0012

247.00 13.00 19.00 מ"א 1.57.13.0013  בתעלהPE100 32 בתוך צינור 14#הנחת כבל 

486.00 27.00 18.00 מ"א 1.57.13.0014 בתעלהPE100  63 ממ"ר בתוך צינור 10 כבלים 2הנחת 

432.00 27.00 16.00 מ"א 1.57.13.0015 בתעלהPE100  63 ממ"ר בתוך צינור 25 ו-10הנחת כבלים 

780.00 60.00 13.00 מ"א 1.57.13.0016 בתעלהPE100  63 ממ"ר בתוך צינור 50 ו-10הנחת כבלים 

1,650.00 110.00 15.00 מ"א  לפי תקן בזק לתקשורת, עם שכבת13.5 , יק"ע mm75הנחת צינור 
 בתעלהmm8סיליקור פנימית, כולל חוט נילון שזור 

1.57.13.0017

130,000.00 10,000.00 13.00 יח' 80התקנת תא בטון עבור חיבור כבל לצינור בכבישים או במדרכה קוטר 
 חפירה ואספקהclsm מטר כולל 1.5 עד עומק D400ס"מ כולל מכסה 

1.57.13.0018

15,400.00 2,200.00 7.00 יח' ביצוע גישורים חשמליים על המגופים בקווי המים כולל עלות כבלי
החשמל

1.57.13.0019

140,000.00 20,000.00 7.00 יח'  חדש , כולל חפירת גישוש זהירה ביידים פירוק60התקנת תא קוטר 
והחזרת ריצוף

1.57.13.0029

180,000.00 15,000.00 12.00 יח' פירוק  זהיר והתקנת תא על מגופי מים לצורך התקנת גישור  כולל חפירה
 מסביבclsm , פירוק ריצוף ושמירתו, החזרת המצב לקדמותו, כולל יציקת 

 למניעת שקיעות

1.57.13.0039

150,000.00 1,500.00 100.00 מ"א חפירת תעלות לצורך הנחת שרוול ,חפירה ביידים כולל ניסור אספלט
ופירוק אבני שפה במידת הצורך , והחזרת המצב לקדמותו ,( לעומק של

 ס"מ)40עד מטר ורוחב של כ 

1.57.13.0049



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 5עמוד: 08/01/2020

83/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יסודות עמודי חשמול2ביצוע עבודות זרמים תועים על קוי מים קיימים ויציקת 

תת כתב:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,000.00 15.00 1,000.00 מ"ר 1.57.13.0059 ס"מ10קרצוף אספלט לעומק של עד כ 

7,000.00 700.00 10.00 יח' הכנת תא מגופים לביצוע גישור כולל ניקוי התא וחשיפת הצינור לביצוע
גישור

1.57.13.0069

731,695.00 57.13 סה"כ לתת פרק:

893,218.00 57 סה"כ לפרק:

60 פרק:

60.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300,000.00 300,000.00 קומפלט1.00 הסדרי תנועה ובטיחות לזמן העבודות 1.60.1.0010

300,000.00 60.1 סה"כ לתת פרק:

300,000.00 60 סה"כ לפרק:

1,448,318.00 1 סה"כ לתת כתב:


