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סה"כמחיר יח'כמותיח' מידהתאורסעיף

פרק מס' 1.0 - רכש חלפים

הערה:

מחירי היחידה כוללים רכש, ייצור, הרכבת 
מכלול, איחסון והובלה לאתר כמו כן מחירי 

 U היחידה כוללים אספקת ברגים אומים ברגי
וכו' ואינם משולמים בנפרד כמו כן את מדידת 

האביזרים בפועל בגשר.
7,920 1,320₪ 6₪יח'פנל מעקה.1.1

1.2
סט של זוג כבלים אלכסוניים ותפסנית עליונה 

על פי הפרטים בשרטוט 4995-600-003.
4,320 720₪ 10₪יח'

1.3
תפסנית תחתונה לכבלים אלכסוניים על פי 

הפרטים בשרטוט 4995-600-003.
1,080 180₪ 20₪יח'

1.4
מדרך תחתון על פי הפרטים בשרטוט 4995-

.600-004
8,280 1,380₪ 6₪יח'

1.5
כבל 6 ממ' לתמיכת המעקה כולל מותחנים 

ותפסניות.
330 55₪ 200₪מטר

15,000 15,000₪ 1₪קומפ.תמורה שנתית להחזקת חלקי חילוף1.6

36,930 ₪סה"כ פרק 1.0  
פרק מס' 2.0  - עבודות

הערה:

מחירי היחידה כוללים ניהול העבודה והעסקת 
ממונה בטיחות, ברגים אומים תפסניות וכו'.

התקנת כל אלמנט כוללת, במידת הצורך, פירוק 
אלמנט קיים אשר מוחלף.

2.1

פתיחת קופסאת ההגנה על מותחני הכבל, 
פינוי חול וניגוב גריז ישן, כוונון במידת הצורך 

(באמצעות מודד מוסמך), גירוז ומילוי בחול 
אינרטי חדש, סגירת הקופסא.

40,320 5,040₪ 8₪קומפ.

4,320 720₪ 6₪קומפ.התקנת פנל מעקה לרבות כבלי אורך.2.2

2.3
התקנת  סט של זוג כבלים אלכסוניים ותפסנית 

עליונה.
4,200 420₪ 10₪קומפ.

1,200 60₪ 20₪קומפ.התקנת תפסנית תחתונה לכבלים אלכסוניים.2.4

1,800 300₪ 6₪קומפ.התקנת מדרך תחתון.2.5
11,000 55₪ 200₪מטרהתקנת כבל 6 ממ' לתמיכת המעקה.2.6
3,840 960₪ 4₪קומפ.הידוק ברגי מדרכים ומעקות בכלל הגשר.2.7

66,680 ₪סה"כ פרק 2.0 

עיריית נשר
 כתב כמויות -  תחזוקת גשרים התלויים בפארק נשר
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עיריית נשר
 כתב כמויות -  תחזוקת גשרים התלויים בפארק נשר

פרק מס' 3.0 - עבודה ברג'י

הערה:
סעיפים אלה ניתנים בגין עבודות שהקבלן ידרש 

לבצע ואינן מוגדרות בכתב הכמויות, עבודות 
רג'י יבוצעו באישור המהנדס מראש

14,500 145₪ 100₪שעהפועל מקצועי3.1
9,500 95₪ 100₪שעהעוזר3.2

2,900 145₪ 20₪שעהטנדר3.3

26,900 ₪סה"כ פרק 3.0 

ריכוז סעיפים
36,930 ₪סה"כ פרק 1
66,680 ₪סה"כ פרק 2
26,900 ₪סה"כ פרק 3

130,510 ₪סה"כ אומדן ביניים (ללא מע"מ)

22,186.70 ₪מע"מ 17%

152,697 ₪סה"כ אומדן (כולל מע"מ)
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