עיריית עפולה  -מחלקה טכנית
טלפון04-6520333 :

כתב כמויות

21/05/2017
דף מס'001 :

שדרוג מערכת ביוב ברחוב יצחק שדה בע"ע
תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  07מתקני תברואה
תת פרק  07.6מערכת מים וביוב חיצונית
 07.6.001אספקה והנחת צנרת  PVCבקוטר  160מ"מ
"עבה" לביוב מונחות בקרקע בעומק עד 1.25
כולל ספחים ,עבודות עפר ,עטיפת חול בעובי
 20ס"מ מכל צד .כיסוי במיטב אדמת המקום
ללא אבנים והידוק בשכבות לפי הצורך.

מטר

420.00

160.00

67,200.00

 07.6.002כנ"ל אך ורק בעומק מעל  1.25מ' ועד 2.25
מ'.

מטר

250.00

170.00

42,500.00

 07.6.003כנ"ל אך ורק בעומק מעל  2.25מ' ועד 2.75
מ'.

מטר

20.00

185.00

3,700.00

 07.6.004אספקה והנחת צנרת  PVCבקוטר 200מ"מ
"עבה" לביוב מונחות בקרקע בעומק עד 1.25
כולל ספחים ,עבודות עפר ,עטיפת חול בעובי
 20ס"מ מכל צד .כיסוי במיטב אדמת המקום
ללא אבנים והידוק בשכבות לפי הצורך.

מטר

10.00

205.00

2,050.00

 07.6.005כנ"ל אך בעומק מעל  1.25מ' ועד 1.75מ'.

מטר

105.00

215.00

22,575.00

 07.6.006כנ"ל אך בעומק מעל  1.75מ' ועד 2.25מ'.

מטר

75.00

230.00

17,250.00

 07.6.007כנ"ל אך בעומק מעל  2.25מ' ועד 2.75מ'.

מטר

115.00

250.00

28,750.00

 07.6.008אספקה והתקנת שוחת ביוב בקרה עגולה
מחוליות טרומיות מבטון לפי תקן  658תוצרת
"וולפמן" או ש"ע בקוטר  60ס"מ ובעומק עד
.80ס"מ ' כולל תקרה ומכסה ב.ב .כולל מחברי
שוחה דגם איטוביב תוצרת "וולפמן" או ש"ע

י ח'

5.00

2,080.00

10,400.00

 07.6.009אספקה והתקנת שוחת ביוב בקרה עגולה
מחוליות טרומיות מבטון לפי תקן  658תוצרת
"וולפמן" או ש"ע בקוטר  80ס"מ ובעומק עד
1.25מ ' כולל תקרה ומכסה ב.ב .כולל מחברי
שוחה דגם איטוביב תוצרת "וולפמן" או ש"ע.

י ח'

67.00

3,050.00

204,350.00

 07.6.010כנ"ל אך שוחות בקוטר  100ס"מ ובעומק מעל
 1.25מ' עד עומק  2.50מ'.

י ח'

34.00

4,000.00

136,000.00

 07.6.011כנ"ל אך שוחות בקוטר  125ס"מ ובעומק מעל
 2 .5 0מ'.

י ח'

7.00

6,400.00

44,800.00

 07.6.012ביטול קו ביוב קיים וחיבור לקו הביוב המוצע
כולל כל האביזרים להפעלה מושלמת כולל
ביטול שוחות קיימות וכיסויה באדמה

קומפ'

להעברה בתת פרק 07.6
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

1.00

25,000.00

25,000.00

604,575.00
קובץ002/... 522017 :

עיריית עפולה  -מחלקה טכנית
טלפון04-6520333 :
21/05/2017
דף מס'002 :

שדרוג מערכת ביוב ברחוב יצחק שדה בע"ע
סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

מהעברה

604,575.00

 07.6.013פריצה/ניסור כביש אספלט ו/או מדרכה ו/או
משטח בטון ו/או מדרגות תיקונם והחזרת
המצב לקדמותו כולל כל העבודות והספחים
הדרושים להתקנה שלמה.

קומפ'

 07.6.014חיבור קו ביוב חדש בקוטר  160מ"מ לשוחה
קיימת כולל כל עבודות החפירה/חציבה,
עבודות החיבור ,שאיבות ,הטיית שפכים ואת
כל האיבזרים/הספחים והחומרים הדרושים
לחיבור מושלם ועיבוד המעל בשלמות.

קומפ'

 07.6.015חיבור צנרת חדשה לצנרת קיימת כולל הארכה
לשוחות החדשות כולל ביקורת וכל האביזרים
קומפ'
הדרושים להתקנה מושלמת
סה"כ  07.6מערכת מים וביוב חיצונית
סה"כ  07מתקני תברואה

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

סך הכל

1.00

1.00

95.00

15,000.00

10,000.00

500.00

15,000.00

10,000.00

47,500.00
677,075.00
677,075.00

קובץ003/... 522017 :

עיריית עפולה  -מחלקה טכנית
טלפון04-6520333 :

כתב כמויות )ריכוז(

21/05/2017
דף מס'003 :

שדרוג מערכת ביוב ברחוב יצחק שדה בע"ע
סך תת פרק

סך פרק

פרק  07מתקני תברואה
תת פרק  07.6מערכת מים וביוב חיצונית
סה"כ  07מתקני תברואה

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

677,075.00
677,075.00

קובץ004/... 522017 :

עיריית עפולה  -מחלקה טכנית
טלפון04-6520333 :
21/05/2017
דף מס'004 :

שדרוג מערכת ביוב ברחוב יצחק שדה בע"ע

סך פרק
677,075.00

פרק  07מתקני תברואה

סך הכל
ס ה" כ כ ל ל י

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

677,075.00

____________
תאריך
קובץ522017 :

