א .רביץ מהנדסים יועצים בע"מ
ת.ד ,427 .התעשייה  ,11נשר 3660301 -
02/11/2020

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני  -עכו

דף מס':

001

פרק  01סככה מרכזית A

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  01סככה מרכזית A
תת פרק  01.1סככה מרכזית A
 01.1.010פירוק קירוי גג קיים בשטח כולל של 1,270
מ"ר .העבודה כוללת:
 .1אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה
 .2אמצעי בטיחות כנ"ל
 .3סילוק כל מוצרי הקירוי הקיים לאתר המוכר
ע"פ חוק.
הכל קומפלט

מ "ר

 01.1.020פירוק פטות )מרישים( קיימות .העבודה
כוללת .1 :אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה
בגובה  .2אמצעי בטיחות כנ"ל  .3פינוי וסילוק
כל הפטות לאתר המוכר ע"פ חוק.

מטר

 01.1.030אספקה והרכבת פרופילים מסוג RHS
או אחר במידות ובחתכים שונים למעקות ובכל
מקום שיידרש .העבודה כוללת גילוון וצביעה
ע"פ כל הנדרש והמתואר במפרט הטכני
שלהלן.

טון

 01.1.040אספקה והרכבת פלטקות במידות ובעוביים
שונים .העבודה כוללת גילוון וצביעת
הפלטקות ע"פ כל הנדרש והמתואר במפרט
הטכני שלהלן.

טון

 01.1.050אספקה והרכבת ברגים מגולוונים במידות
וקטרים ואיכות ע"פ הקיים .העבודה בכל מקום
ש י י דרש .

יח'

 01.1.060אספקה והרכבת פטות מסוג 152*67*14 Z
בעלי עובי דופן של  3מ"מ .העבודה כוללת
גילוון וצביעה ע"פ כל ההוראות וההנחיות
במפרט הטכני שלהלן.
החיבורים ייעשו בברגים מגולוונים מתאימים
ישירות אל הפלטקות הקיימות באופן זהה
לקיים באתר .הברגים לצורך עבודה זו הינם
חלק מעבודת הרכבת הפטות .הכל קומפלט

טון

1,270.00

2,380.00

1.50

0.50

300.00

17.00

להעברה בתת פרק 01.1
בנארית בענן )04-9884344 (04.17.0

קובץ :איצטדיון עירוני עכו 002/...

א .רביץ מהנדסים יועצים בע"מ
ת.ד ,427 .התעשייה  ,11נשר 3660301 -
02/11/2020
דף מס'002 :

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני  -עכו
פרק  01סככה מרכזית A

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 01.1.070אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי  6מ"מ
של חב' פלרם .העבודה כוללת:
 .1את כל דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה
בגובה.
 .2את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות ,
דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני
המיוחד שלהלן.
הכל קומפלט

מ "ר

 01.1.080אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי  4מ"מ
של חב' פלרם .העבודה כוללת:
 .1את כל דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה
בגובה.
 .2את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות ,
דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני
המיוחד שלהלן .הכל קומפלט

מ "ר

 01.1.090צביעת מערכת הקונסט' הקיימת כולל כל
המרכיבים הקיימים הכוללים:
 .1אגדים ראשיים
 .2אגדים משניים
 .3מותחנים ,פלטקות ,פרופילים שונים
 .4עמודים
 .5כל הקונסט' הקיימת בסביבת שטח סככה A
כולל מעקות ,משטחים ,מדרגות ,סולמות,
אלמנטים מעוגלים וכד'
העבודה כוללת את הניקוי ,ההכנות וכל מרכיבי
ושכבות הצבע ע"פ המפרט הטכני שלהלן.
כמו כן נדרש הקבלן בכל עבודותיו לבטיחות
והבטחה ואמצעים מכניים וטכניים לעבודה
מסוג זה .הכל קומפלט.
הערה :לנוחות הקבלן לצורך תמחור העבודה
יש לקחת בחשבון שכמות העבודה בפועל
תיעשה ע"פ כ 55-טון פלדה מסוגים שונים.

יח'

1,270.00

1,270.00

לא לסיכום

1.00

סה"כ  01.1סככה מרכזית A

סה"כ  01סככה מרכזית A
בנארית בענן )04-9884344 (04.17.0

קובץ :איצטדיון עירוני עכו 003/...

א .רביץ מהנדסים יועצים בע"מ
ת.ד ,427 .התעשייה  ,11נשר 3660301 -
02/11/2020
דף מס'003 :

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני  -עכו
פרק  02סככה B

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  02סככה B
תת פרק  02.1סככה B
 02.1.010פירוק קירוי גג קיים בשטח כולל של 425
מ"ר .העבודה כוללת:
 .1אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה
 .2אמצעי בטיחות כנ"ל
 .3סילוק כל מוצרי הקירוי הקיים לאתר המוכר
ע"פ חוק.
הכל קומפלט

מ "ר

 02.1.020פירוק פטות )מרישים( קיימות .העבודה
כוללת:
 .1אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה
 .2אמצעי בטיחות כנ"ל
 .3פינוי וסילוק כל הפטות לאתר המוכר ע"פ
חו ק .

מטר

 02.1.030אספקה והרכבת פרופילים מסוג  RHSאו אחר
במידות ובחתכים שונים למעקות בכל מקום
שיידרש .העבודה כוללת גילוון וצביעה ע"פ כל
הנדרש והמתואר במפרט הטכני שלהלן.

טון

 02.1.040אספקה והרכבת פלטקות במידות ובעוביים
שונים .העבודה כוללת גילוון וצביעת
הפלטקות ע"פ כל הנדרש והמתואר במפרט
הטכני שלהלן.

טון

 02.1.050אספקה והרכבת ברגים מגולוונים במידות
וקטרים ואיכות ע"פ הקיים .העבודה בכל מקום
ש י י דרש .

יח'

 02.1.060אספקה והרכבת פטות מסוג 152*67*14 Z
בעלי עובי דופן של  3מ"מ .העבודה כוללת
גילוון וצביעה ע"פ כל ההוראות וההנחיות
במפרט הטכני שלהלן.
החיבורים ייעשו בברגים מגולוונים מתאימים
ישירות אל הפלטקות הקיימות באופן זהה
לקיים באתר .הברגים לצורך עבודה זו הינם
חלק מעבודת הרכבת הפטות .הכל קומפלט

טון

 02.1.070אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי  6מ"מ
של חב' פלרם .העבודה כוללת:
 .1את כל דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה
בגובה.
 .2את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות ,
דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני
המיוחד שלהלן.
הכל קומפלט

מ "ר

425.00

800.00

0.80

0.20

100.00

5.70

425.00

להעברה בתת פרק 02.1
בנארית בענן )04-9884344 (04.17.0

קובץ :איצטדיון עירוני עכו 004/...

א .רביץ מהנדסים יועצים בע"מ
ת.ד ,427 .התעשייה  ,11נשר 3660301 -
02/11/2020
דף מס'004 :

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני  -עכו
פרק  02סככה B

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 02.1.080אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי  4מ"מ
של חב' פלרם .העבודה כוללת .1 :את כל
דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה בגובה.
 .2את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות ,
דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני
המיוחד שלהלן .הכל קומפלט

מ "ר

 02.1.090צביעת מערכת הקונסט' הקיימת כולל כל
המרכיבים הקיימים הכוללים:
 .1אגדים ראשיים
 .2אגדים משניים
 .3מותחנים ,פלטקות ,פרופילים שונים
 .4עמודים
 .5כל הקונסט' הקיימת בסביבת שטח סככה B
כולל מעקות ,משטחים ,מדרגות ,סולמות,
אלמנטים מעוגלים וכד'
העבודה כוללת את הניקוי ,ההכנות וכל מרכיבי
ושכבות הצבע ע"פ המפרט הטכני שלהלן.
כמו כן נדרש הקבלן בכל עבודותיו לבטיחות
והבטחה ואמצעים מכניים וטכניים לעבודה
מסוג זה .הכל קומפלט.
הערה :לנוחות הקבלן לצורך תמחור העבודה
יש לקחת בחשבון שכמות העבודה בפועל
תיעשה ע"פ כ 18.5-טון פלדה מסוגים שונים.

יח'

425.00

לא לסיכום

1.00

סה"כ  02.1סככה B

סה"כ  02סככה B
בנארית בענן )04-9884344 (04.17.0

קובץ :איצטדיון עירוני עכו 005/...

א .רביץ מהנדסים יועצים בע"מ
ת.ד ,427 .התעשייה  ,11נשר 3660301 -
02/11/2020
דף מס'005 :

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני  -עכו
פרק  03סככה C

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  03סככה C
תת פרק  03.1סככה C
 03.1.010פירוק קירוי גג קיים בשטח כולל של 425
מ"ר .העבודה כוללת:
 .1אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה
 .2אמצעי בטיחות כנ"ל
 .3סילוק כל מוצרי הקירוי הקיים לאתר המוכר
ע"פ חוק.
הכל קומפלט

מ "ר

 03.1.020פירוק פטות )מרישים( קיימות .העבודה
כוללת:
 .1אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה
 .2אמצעי בטיחות כנ"ל
 .3פינוי וסילוק כל הפטות לאתר המוכר ע"פ
חו ק .

מטר

 03.1.030אספקה והרכבת פרופילים מסוג  RHSאו אחר
במידות ובחתכים שונים למעקות ובכל מקום
שיידרש .העבודה כוללת גילוון וצביעה ע"פ כל
הנדרש והמתואר במפרט הטכני שלהלן.

טון

 03.1.040אספקה והרכבת פלטקות במידות ובעוביים
שונים .העבודה כוללת גילוון וצביעת
הפלטקות ע"פ כל הנדרש והמתואר במפרט
הטכני שלהלן.

טון

 03.1.050אספקה והרכבת ברגים מגולוונים במידות
וקטרים ואיכות ע"פ הקיים .העבודה בכל מקום
ש י י דרש .

יח'

 03.1.060אספקה והרכבת פטות מסוג 152*67*14 Z
בעלי עובי דופן של  3מ"מ .העבודה כוללת
גילוון וצביעה ע"פ כל ההוראות וההנחיות
במפרט הטכני שלהלן.
החיבורים ייעשו בברגים מגולוונים מתאימים
ישירות אל הפלטקות הקיימות באופן זהה
לקיים באתר .הברגים לצורך עבודה זו הינם
חלק מעבודת הרכבת הפטות .הכל קומפלט

טון

 03.1.070אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי  6מ"מ
של חב' פלרם .העבודה כוללת:
 .1את כל דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה
בגובה.
 .2את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות ,
דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני
המיוחד שלהלן .הכל קומפלט

מ "ר

425.00

800.00

0.80

0.20

100.00

5.70

425.00

להעברה בתת פרק 03.1
בנארית בענן )04-9884344 (04.17.0

קובץ :איצטדיון עירוני עכו 006/...

א .רביץ מהנדסים יועצים בע"מ
ת.ד ,427 .התעשייה  ,11נשר 3660301 -
02/11/2020
דף מס'006 :

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני  -עכו
פרק  03סככה C

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 03.1.080אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי  4מ"מ
של חב' פלרם .העבודה כוללת:
 .1את כל דרישות הבטיחות והטכניות
לעבודה בגובה.
 .2את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות,
דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני
המיוחד שלהלן .הכל קומפלט

מ "ר

 03.1.090צביעת מערכת הקונסט' הקיימת כולל כל
המרכיבים הקיימים הכוללים:
 .1אגדים ראשיים
 .2אגדים משניים
 .3מותחנים ,פלטקות ,פרופילים שונים
 .4עמודים
 .5כל הקונסט' הקיימת בסביבת שטח סככה
 Cכולל מעקות ,משטחים ,מדרגות ,סולמות,
אלמנטים מעוגלים וכד' העבודה כוללת את
הניקוי ,ההכנות וכל מרכיבי ושכבות הצבע ע"פ
המפרט הטכני שלהלן .כמו כן נדרש הקבלן
בכל עבודותיו לבטיחות והבטחה ואמצעים
מכניים וטכניים לעבודה מסוג זה .הכל
קומפלט.
הערה :לנוחות הקבלן לצורך תמחור העבודה
יש לקחת בחשבון שכמות העבודה בפועל
תיעשה ע"פ כ 18.5-טון פלדה מסוגים שונים.

יח'

425.00

לא לסיכום

1.00

סה"כ  03.1סככה C

סה"כ  03סככה C
בנארית בענן )04-9884344 (04.17.0

קובץ :איצטדיון עירוני עכו 007/...

א .רביץ מהנדסים יועצים בע"מ
ת.ד ,427 .התעשייה  ,11נשר 3660301 -
02/11/2020
דף מס'007 :

כתב כמויות לשיפוץ איצטדיון עירוני  -עכו
פרק  04סככה D

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  04סככה D
תת פרק  04.1סככה D
 04.1.010פירוק קירוי גג קיים בשטח כולל של  600מ"ר.
העבודה כוללת:
 .1אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה
 .2אמצעי בטיחות כנ"ל
 .3סילוק כל מוצרי הקירוי הקיים לאתר המוכר
ע"פ חוק .הכל קומפלט

מ "ר

 04.1.020פירוק פטות )מרישים( קיימות .העבודה
כוללת:
 .1אמצעי הרמה וכל הנדרש לעבודה בגובה
 .2אמצעי בטיחות כנ"ל
 .3פינוי וסילוק כל הפטות לאתר המוכר ע"פ
חו ק .

מטר

 04.1.030אספקה והרכבת פרופילים מסוג  RHSאו אחר
במידות ובחתכים שונים למעקות ובכל מקום
שיידרש .העבודה כוללת גילוון וצביעה ע"פ כל
הנדרש והמתואר במפרט הטכני שלהלן.

טון

 04.1.040אספקה והרכבת פלטקות במידות ובעוביים
שונים .העבודה כוללת גילוון וצביעת
הפלטקות ע"פ כל הנדרש והמתואר במפרט
הטכני שלהלן.

טון

 04.1.050אספקה והרכבת ברגים מגולוונים במידות
וקטרים ואיכות ע"פ הקיים .העבודה בכל מקום
ש י י דרש .

יח'

 04.1.060אספקה והרכבת פטות מסוג 152*67*14 Z
בעלי עובי דופן של  3מ"מ .העבודה כוללת
גילוון וצביעה ע"פ כל ההוראות וההנחיות
במפרט הטכני שלהלן.
החיבורים ייעשו בברגים מגולוונים מתאימים
ישירות אל הפלטקות הקיימות באופן זהה
לקיים באתר .הברגים לצורך עבודה זו הינם
חלק מעבודת הרכבת הפטות .הכל קומפלט

טון

 04.1.070אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי  6מ"מ
של חב' פלרם .העבודה כוללת:
 .1את כל דרישותהבטיחות והטכניות לעבודה
בגובה.
 .2את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות ,
דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני
המיוחד שלהלן.
הכל קומפלט

מ "ר

600.00

1,125.00

1.00

0.30

150.00

8.00

600.00

להעברה בתת פרק 04.1
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סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 04.1.080אספקה וקירוי גג מסוג "סנגלייז" בעובי  4מ"מ
של חב' פלרם .העבודה כוללת .1 :את כל
דרישות הבטיחות והטכניות לעבודה בגובה.
 .2את כל המרכיבים הנדרשים ע"פ ההנחיות ,
דרישות ומפרטי היצרן וכן המפרט הטכני
המיוחד שלהלן .הכל קומפלט

מ "ר

 04.1.090צביעת מערכת הקונסט' הקיימת כולל כל
המרכיבים הקיימים הכוללים:
 .1אגדים ראשיים
 .2אגדים משניים
 .3מותחנים ,פלטקות ,פרופילים שונים
 .4עמודים
 .5כל הקונסט' הקיימת בסביבת שטח סככה
 Dכולל מעקות ,משטחים ,מדרגות ,סולמות,
אלמנטים מעוגלים וכד' העבודה כוללת את
הניקוי ,ההכנות וכל מרכיבי ושכבות הצבע ע"פ
המפרט הטכני שלהלן .כמו כן נדרש הקבלן
בכל עבודותיו לבטיחות והבטחה ואמצעים
מכניים וטכניים לעבודה מסוג זה .הכל
קומפלט.
הערה :לנוחות הקבלן לצורך תמחור העבודה
יש לקחת בחשבון שכמות העבודה בפועל
תיעשה ע"פ כ 26-טון פלדה מסוגים שונים.

יח'

600.00

לא לסיכום

1.00

סה"כ  04.1סככה D

סה"כ  04סככה D
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סה"כ
פרק  01סככה מרכזית A
תת פרק  01.1סככה מרכזית A
סה"כ  01סככה מרכזית A
פרק  02סככה B
תת פרק  02.1סככה B
סה"כ  02סככה B
פרק  03סככה C
תת פרק  03.1סככה C
סה"כ  03סככה C
פרק  04סככה D
תת פרק  04.1סככה D
סה"כ  04סככה D

סה"כ
סה"כ כללי
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
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____________
תאריך
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