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נספח  -1כתב כמויות
החלפת גופי תאורה  -אזור התעשיה קריית גת
סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר יחידה סך הכל
בש"ח
בש"ח

פרק  08מתקני חשמל
תת פרק  08.01גופי תאורה
העבודות יכללו עבודה בגובה על ידי
כלים תקניים בלבד ואנשים שעברו
הכשרה ומאושרים על ידי משרד
העבודה לעבודה בגובה.
העבודות כוללות עבודה על עמודי
תאורה קיימים לרבות ניתוק זהיר
,פירוק פנס קיים והתקנת פנס חדש
כולל כל ההתאמות הנדרשות
הפנסים שיחליפו את הקיימים יהיו
בעלי נצילות של  110לומן לוואט
לפחות ובעלי כל התקנים הרלוונטיים
לפנסי לד.
גופי תאורה קיימים ימסרו למזמין
ו/או למטמנה לפי הנחיות המזמין
והעבודה תכלול פירוק והעברת כל פנס
בהתאם ,למחסני המזמין או למטמנה
מאושרת.
גוף תאורה  ARHILED NERIדגם
 IGUZZINI 08.01.0010של רשתות תאורה

יח'

152.00

5,400.00

820,800.00

 08.01.0040גוף תאורה  TECEDתוצרת SHREDER
חברת CITY LIGHT

יח'

152.00

5,200.00

790,400.00

 08.01.0045גוף תאורה  KAIתוצרת חברת FIVER
של אורעד מהנדסים

יח'

152.00

5,400.00

820,800.00

 08.01.0050מגש אביזרים קומפלט דוגמת תוצרת
 SOGEXIעם עד  4מא"זים 2X10A
יח'
 10KAעם פסי הארקות ,מהדקי לגרנד,
הכל קומפלט לרבות ניתוק ופירוק מגש
קיים.

סה"כ  08.01גופי תאורה

20.00

450.00

9,000.00

2,441,000.00
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סעיף

תיאור

יחידה

 08.02.0008תת פרק  08.02כבלים ומוליכים
כבלים מסוג  NYYאו  N2XYבחתך
 2X2.5או  3X2.5ממ"ר מושחלים
בעמוד תאורה בין המגש בתחתית
העמוד לבין הגוף תאורה בחלקו העליון
לרבות פרוק גוף תאורה קיים ומסירתו
למחסני העירייה כולל התאמת זרוע
ומחברים לחיבור מושלם של גוף
תאורה חדש כולל השלמות צבע במידה
מטר
ויידרש בעמוד התאורה ובזרוע

כמות

מחיר
ליחידה
בש"ח

5.00 3000.00

סה"כ  08.02כבלים ומוליכים

סך הכל
בש"ח

15,000.00

15,000.00

תת פרק  08.10סעיפים מיוחדים
 08.10.0030טיפול בעמוד תאורה קיים לרבות
חשיפת ייסוד ,פירוק אבנים משתלבות
או מדרכה מסביב לעמוד ,קילוף חלודה
מהעמוד ,צביעתו בצבע דוחה חלודה
ובצבע ייסוד ובצבע גוון  RALשייבחר
על ידי המזמין ,גירוז ברגי הייסוד,
והשלמת ייסוד הבטון שנחשף ותיקון
הפירוקים מסביב כולל השלמת אבנים
משתלבות או מדרכה ,הכל לפי העניין
הכל קומפלט כולל החזרת השטח
לקדמותו באופן מושלם
 08.10.0042שעות עבודה של חשמלאי מוסמך.

קומפ'

50.00

800.00

40,000.00

 08.10.0058העברת ביקורת של בודק מוסמך
במתקן מ 250-81 -אמפר.

ש"ע

60.00

110.00

6,600.00

קומפ'

1.00
2,000.00

2,000.00

קומפ'

5.00

7,800.00

39,000.00

 08.10.0060החלפת עמוד קיים לרבות ניתוק
ופירוק זהיר של העמוד הקיים,
הספקה והתקנת עמוד  10מ' מטומן
קוני צבוע בשתי שכבות בתנור כולל
זרועות ,פתח מגש וכל אביזרי העזר
הנדרשים לקבלת עמוד מושלם מותקן
ומחובר כולל התאמות ייסוד וברגי
ייסוד ו/או החלפתם ,הכל לפי העניין
ועד לקבלת עמוד עומד מותקן ומחובר
כאמור.
סה"כ  08.10סעיפים מיוחדים

87,600.00

סה"כ  08מתקני חשמל

2,543,600.00
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סך תת פרק בש"ח

סך פרק בש"ח

פרק  08מתקני חשמל
תת פרק  08.01גופי תאורה

2,441,000.00

תת פרק  08.02כבלים ומוליכים

15,000.00

תת פרק  08.10סעיפים מיוחדים

87,600.00

סה"כ  08מתקני חשמל
סה"כ כללי
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_________________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן

2,543,600.00
סך הכל
2,543,600.00
432,412.00
2,976,012.00

_______________
תאריך

