
תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

04/02/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הדוהי תימא טרופס םלוא טקרפ תנקתהו הקפסא

       
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס

ם ל ו א  ט ק ר פ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א   10 ק ר פ        
ה ד ו ה י  ת י מ א        
       
ט ק ר פ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  1.10 ק ר פ  ת ת        
       
קוב/לפיימ טקרפ תפצר תנקתהו הקפסא      01.1.001
ןושאר ןויממ קוב/לפיימ ינשוג טקרפ ץע היושע       
הכל הפוצמ מ"מ 22-02- כ טקרפה יבוע       
ONU-ה תטישב םושיי.ןותחתהו ןוילעה וקלחב       
    TAB EULB/TAB טקרפה תוחול .ע"וש וא   
תנמ לע 'מ 7.3-כ לש קיודמו עובק ךרואב       
יבג לע לפונה רוביחו המיאתמ תושימג רשפאל       
םייושע תויהל םיבייח ץעה תוחול,ץעה תורוק       
םינקתב הדימע רושיא תלעב.לפיימ ץע       
    40941NE 3A-4A, 2.23081ו NID תלעבו   
יבוע.מ"מ 25 תכרעמה יבוע .ABIF רושיא       
וידיצ ינשמ הכל הפוצמ מ"מ 22-02 -כ טקרפה       
טקרפה תוחול ךרוא.תוחל דגנכ תיבטימ הנגהל       
תוחולה.םיהובג תודיחאו קזוחל,רטמ 7.3-כ       
תורישי הכל יופיצ ללוכ הנקתהל םינכומ ויהי       
רומיג חיטבמה רקובמ ךילהתב ןרציה לעפממ       
תמרב הדימע:תושירדב הדימע ףסונבו םלשומ       
דגנכ הדימע היהת הכלה,ןקתה יפל ךוכיח       
תלעב,ןמז ךרואל ןווגה תרימשל הבהצה       
תוברל טרופסל הקיחשב תניוצמ תודימע       
קפסלו םיילענ ינמיסל דואמ הכומנ תושיגר       

183,750.00   375.00   490.00 .שאב הדימע רושיאו הכלה טרפמ ר"מ    
       
ץע יושע .טרופס טקרפ תפצרל יעוצקמ לנפ      01.1.003
יחתפ ללוכ ע"ווש וא / ו הכל הפוצמ יקנ קוב       
תרתסהל עוקש ץע יוסיכ ללוכ ילרגטניא רורווא       

 9,350.00    85.00   110.00 .רוביחה יגרב רטמ    
       

 5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק הריחבל ןווגב םינבלמ םיילוש תעיבצ  01.1.004
       
שדח ABIF ןקת יפל לסרודכ שרגמ ןומיס      01.1.005
ןבל ןווגב הקיחשב דימע ינטירואילופ עבצב       

 3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק .ףערודכ שרגמ ןומיס ללוכ   
201,800.00 טקרפ תנקתהו הקפסא 1.10 כ"הס   
201,800.00 הדוהי תימא םלוא טקרפ תנקתהו הקפסא  10 כ"הס   

       
       
       
       
       

 
  

לכה ךס  
  201,800.00  יללכ כ"הס  
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