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עבודות לשיקום מערך טיפול הקדם

01

עבודות לשיקום מערך טיפול הקדם 01

עבודות לשיקום מערך טיפולי הקדם 01.01

01.01.01

הסדרת תעלת הכניסה 01.01.01

הסדרת תעלת הכניסה, אספקת והרכבת מגוב מכני גס, אספקת

והרכבת דחסן גבבה למגוב הגס, בדיקה ושיפוץ של הדחסן הקיים,

פירוק וסילוק המגובים הקיימים, אספקה והרכבת שני מגובים

מכניים עדינים, שיפוץ שני מפרידי החול, פירוק וסילוק ממיין החול

הקיים, אספקה והרכבת ממיין חול חדש, שיפוץ ארבעת הסגרים

שבמעלה ובמורד המגובים העדינים. 

חציבת וסילוק חומר ההצרות מתעלת הכניסה, עד לקבלת תעלה01.01.01.0010

 מ"מ והכשרתה להרכבת המגוב1,200ישרת דפנות עם מפתח של  

20,000.00קומפהמכני הגס החדש, ע"פ המימדים המוכתבים מיצרן המגוב. 1.0020,000.00

20,000.00סה"כ להסדרת תעלת הכניסה

אספקה והתקנת מגוב מכני גס, דחסן גבבה, מגובים עדינים 01.01.02
 מק"ש1,200אספקה והתקנת מגוב מכני גס חדש לספיקה של  01.01.02.0010

,316 מ"מ, בנוי פלב"מ 1,200 מ"מ, שיורכב בתעלה של 10ומרווח של  

כולל משטח טיפולים ולוח חשמל עם בקר מתוכנת, כולל איטום בין

מסגרת המגוב ודפנות ורצפת התעלה, כולל חיווט חשמלי בין המגוב

250,000.00קומפוהדחסן ללוח הפיקוד וכן כיוון הפעלת והרצת הציוד. 1.00250,000.00

אספקה והתקנת דחסן גבבה חלזוני חדש עבור המגוב הגס לעומס01.01.02.0020

, חלזון מפלדה316 ק"ג לשעה, בנוי מלפב"מ 500מוצקים  של  

, וכן316מוקשת כולל ברז שטיפה חשמלי וצינור יציאה מפלב"מ  

95,000.00קומפכיוון הפעלת והרצת הציוד. 1.0095,000.00

פירוק וסילוק שני המגובים המכניים הקיימים. העבודה תתבצע01.01.02.0030

בטור ולא במקביל, כאשר הטיפול במגוב השני יחל רק לאחר גמר

5,000.00קומפהטיפול, ההתקנה וההפעלה של המגוב הראשון החדש.  1.005,000.00

3אספקת והתקנת מגובים מכניים עדינים חדשים בעלי מרווח של  01.01.02.0040

 מק"ש כ"א שיורכבו600,  לספיקה של  STEP SCREENמ"מ מסוג 

, כולל איטום בין316 מ"מ כ"א, בנויים מפלב"מ 600בתעלה של  

מסגרת המגוב ודפנות ורצפת התעלה, כולל חיווט חשמלי בין המגוב

והדחסן ללוח הפיקוד כולל חיבור המגובים לדחסן המשופץ וכן כיוון

250,000.00קומפהפעלת והרצת הציוד. 2.00500,000.00

15,000.00קומפבדיקה, פירוק והרכבה מחדש ושיפוץ של הדחסן הקיים.01.01.02.0050 1.0015,000.00

שיפוץ מפרידי החול הקיימים כולל פירוק והרכבה מחדש, כולל01.01.02.0060

שיפוץ המנוע- גיר, שיפוץ או החלפת האימפלרים, פירוק ושיפוץ

המדחס הקיים והעברתו למחסן, אספקת והתקנת מדחס חדש וכן

40,000.00קומפכיוון הפעלת והרצת הציוד.  2.0080,000.00

5,000.00קומפפירוק וסילוק הממיין הקיים.01.01.02.0070 1.005,000.00

 מק"ש תרחיף חול50אספקת והתקנת ממיין חול חדש, לספיקה של  01.01.02.0080

 ק"ג לשעה של חול רטוב, שיורכב במיקום של הממיין הקיים,100ו-  

, כולל חיווט חשמלי ללוח הפיקוד וכן כיוון הפעלת316בנוי מפלב"מ  

80,000.00קומפוהרצת ציוד. 1.0080,000.00

1,030,000.00סה"כ לאספקה והתקנת מגוב מכני גס, דחסן גבבה, מגובים עדינים
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01.01.0201.01.02

שיפוץ כל הסגרים בטיפולי הקדם  01.01.03
2,000.00קומפפירוק ובדיקה חשמלית ומכנית של המפעילים החשמליים הקיימים.01.01.03.0010 13.0026,000.00

10,000.00קומפשיפוץ, הרכבה והפעלה של מפעילים חשמליים קיימים ששופצו.01.01.03.0020 10.00100,000.00

אספקה, הרכבה והפעלה של מפעילים חשמליים חדשים, כדוגמת01.01.03.0030

25,000.00קומפהמפעילים הקיימים ששופצו. 3.0075,000.00

בדיקה ושיפוץ של הסגרים, כולל כל המערכות המכניות שלהם וכן01.01.03.0040

5,000.00קומפהאיטום בין המסגרות לדפנות ורצפת התעלות. 13.0065,000.00

20,000.00קומפבדיקה, שיפוץ והוספת צנרת גלישה בטיפולי הקדם לתאי הגלישה.01.01.03.0050 1.0020,000.00

286,000.00סה"כ לשיפוץ כל הסגרים בטיפולי הקדם 

הגבהת תאי גלישה 01.01.04
 באמצעות יציקת בטוןBP2 ו- PS4הגבהת שני תאי הגלישה מבטון 01.01.04.0010

 כולל כל עבודות הבטון, ברזל זיון, הכל65.0 למפלס 63.30ממפלס  

20,000.00קומפלהגבהה מושלמת 2.0040,000.00

20,000.00קומפ מ'X  1.5 מ' BP-1  ,1.5 לתא GRPאספקה והרכבה של מכסה מ- 01.01.04.0020 1.0020,000.00

60,000.00סה"כ להגבהת תאי גלישה

סה"כ לעבודות לשיקום מערך טיפולי הקדם 
20,000.00הסדרת תעלת הכניסה01

1,030,000.00אספקה והתקנת מגוב מכני גס, דחסן גבבה, מגובים עדינים02

286,000.00שיפוץ כל הסגרים בטיפולי הקדם 03

60,000.00הגבהת תאי גלישה04

1,396,000.00סה"כ

עבודות חשמל 01.08

עבודות הכנה ותשתית ומבנה מנהלה 01.08.01

. כל כבלי החשמל לנקודות ולהזנות יהיו מטיפוס כבה1הערה:  

. מחיר האביזרים הנ"ל כולל פרוק ציוד אוN2X2Y/FR  .2מאליו 

אביזר או כבל קיים הכנת המקום או השטח, אספקה והתקנה

מושלמת של האביזר החדש כמפורט .

 מונח על סולם כבלים אוN2X2Y/FR 3X1.5נקודת מאור בכבל  01.08.01.0010

בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל כולל תעלה פלסטית

 ס''מ או צינור מרירון כלולים במחיר הנקודה ,3X2.5במידות עד 

כולל חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות.

סיום במפסק מאור (יחיד או כפול) אטום להתקנה עה"ט ניסקו או

150.00נק'ש"ע קומפ' 10.001,500.00
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01.08.0101.08.01

 ממ"ר מונח על סולםN2X2Y/FR 3X2.5נקודת חיבור קיר בכבל 01.08.01.0020

כבלים או בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל, כולל

 ס"מ או צינור מרירון כלולים3X2.5תעלה פלסטית במידות עד 

במחיר הנקודה מהתעלות הראשיות, נפרדות לכבלי הנקודה, כולל

חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום

 אמפר להתקנה עה"ט ניסקו או תח"הט ניסקו או16בשקע ישראלי  

180.00נק'ש"ע קומפ' 10.001,800.00

 עם מכסהIP55תוספת למחיר הנק. הנ"ל עבור שקע אטום למים 01.08.01.0030

38.00יח'הרמטי 4.00152.00

 ממ"ר קו ישירN2X2Y 5X2.5נקודת חיבור קיר תלת פזית כנ"ל 01.08.01.0040

300.00נק'.3X16A 3P+N+G , CEEוסיום בשקע  2.00600.00

נק' הכנה למחשב, טלויזיה,מערכת אזעקה, אינטרקום, עשויה צינור01.08.01.0041

 מ"מ חסין אש או צינור מרירון גלוי עם חוט משיכה מותקן23מריכף  

סמוי בקירות ובתקרה קו ישיר מהתה"ר/רכזת עד לנקודה. סיום

90.00נק' שקועה בקיר55בקופסה   18.001,620.00

RJ45  7) עבור כבל מחשב 08.1.041תוספת למחיר הנק' הנ"ל  (סעיף 01.08.01.0043

CAT תקן ,IBMושקע מחשב מחובר המיועד להתקנת מחשב או 

60.00יח'טלפון. 18.001,080.00

 ,מוגן מיםLED , LM  4450 , 35Wאו"ה של מנורת פלורסצנט מסוג 01.08.01.0050

 , גוון אורIK08,  316 עם סגרים עשויים נירוסטה IP 65פוליקרבונט   

4000K כדוגמת IBV. 420.00יח' ,  של לירד שטיינץ 6.002,520.00

, שקוע בתקרהIP40, lum  3500 ס"מ, 60/60או"ה של פנליד במידות  01.08.01.0060

PANEL2 דגם: ,RISK ,0=UGR<19אקוסטית מפזר אור חלבי 

LED E-CORE :תוצרת ,TOSHIBA.400.00יח', יבואן: שטייניץ לירד 18.007,200.00

 עם שילוטLEDאו"ה של מנורת יציאת חרום תקנית מטיפוס 01.08.01.0070

"יציאה" בצבע ירוק, דו תכליתית יציקת אלומיניום תקנית תוצרת "

450.00יח'.EL-622אלקטרו לייט" דגם  2.00900.00

 חד תכליתי עגול להתקנה1X3W  LEDאו"ה של גוף תאורה חירום  01.08.01.0080

שקועה בתקרה מונמכת עשוי מיציקת אלומיום עם יחידת סוללות

 תוצרתEN-135 מק"טLD4A XYLUXנטענות אינטגראלית דגם 

400.00יח'אנגליה (יבואן אנטלק בע"מ) 6.002,400.00

IP65 , IK08 צמוד לקיר בדרגת אטימות LEDאו"ה של גוף תאורה 01.08.01.0090

4000עשוי פלדה מגולוונת צבוע פוליאסטר בתנורי טמפ' צבע  

480.00יח' (יבואן: לירד-שטיינץ) .WP01-040 דגם 40Wובהספק  8.003,840.00

שיפוץ מושלם של נקודת מאור קיימת כולל החלפת חוטים,01.08.01.0100

קופסאות, תיקון צנרת סמויה קיימת, החלפת מ"ז למאור (מכל סוג

120.00נק'שהוא) בדיקה הארקה קומפלט. 12.001,440.00

 להתקנה תח"ט (דיג מודולקס) או עה"ט16Aכנ"ל אך בית תקע 01.08.01.0110

140.00יח'(ניסקו).או ש"ע מאושר 6.00840.00

 בתעלהN2X2Y 5X1.5נקודת לחצן הפסקת חרום כללית ע"י כבל 01.08.01.0120

 ס"מ מלוח החשמל סיום בלחצן חרום עם פטישון3X2.5פלסטית 

485.00נק' של טלמכניקXAS25Eניפוץ דגם  1.00485.00

 ממ"ר בצינור מרירון או בתעלהN2XY 3X4נקודה למזגן ע"י כבל 01.08.01.0130

 ס"מ קו ישיר מהלוח כולל אביזר למזגן פינים עגולים3X3.5פלסטית 

20A(בריטי) '320.00יח 1.00320.00

7.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהN2X2Y 3X1.5כבל חשמל 01.08.01.0140 100.00700.00
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9.00מ' ממ"רN2X2Y 3X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 01.08.01.0150 100.00900.00

 לוחות משנה וחיבור מחדש למפסקים6פירוק כבלי זינה  של   01.08.01.0160

ראשיים בחדר חשמל ראשי .הכולל כיול מפסקים הפעלה הכל

8,000.00קומפקומפ'. 1.008,000.00

פירוק והתקנה מחדש של עמוד תאורה בשבילי  המט"ש הכולל01.08.01.0170

יציקת יסוד בטון חדש, אספקה והתקנה של בסיס עיגון התואם את

סוג העמוד התקנתו בחזרה והפעלתו התקינה, הכולל אספקה ושדרוג

1,900.00יח'חלפים במגש הציוד, סימון. הכול קומפ'. 6.0011,400.00

 ס"מ20 מטר מגולוון חתך מדורג במידות 10עמוד קוני מדורג בגובה  01.08.01.0180

כולל פתח ציוד וסידור הארקות מותקן ומחובר כולל קטע הכבל

2,800.00יח'מפתח הציוד בעמוד ועד לפנס תוצרת פ.ל.ה 6.0016,800.00

מגש ציוד בפתח ציוד בעמוד  מחומר בלתי מוליך וכבה מאליו עמיד01.08.01.0190

 , פס הארקה,SOGEXIלאש כימקלים וקרוזיה כולל מהדקי מעבר 

450.00יח' הכל מותקן ומחובר1X10A, 10KA מאמתים 2מוליכי הארקה,   6.002,700.00

 ס"מ70/70/80 במידות 30יסוד בטון לעמוד התאורה הנ"ל מבטון ב- 01.08.01.0200

 מ"מ כוללX1500"1 ברגי  4כולל חפירה, יציקה, החזרת מילוי, וכן  

750.00יח'הארקת יסוד וברגי יסוד שרוולי מעבר . 6.004,500.00

 ס"מ עשויה מצינור ברזל מגולוון50זרוע כפולה/משולשת באורך  01.08.01.0210

בקוטר מותאם לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד

450.00יח'תאורה. 6.002,700.00

  לתאורת חוץ עבור תאורת בטחון להצפתLEDאו"ה של זרקור 01.08.01.0220

 לעמידות בפניduty heavyשטחים גדולים, עשוי גוף אלומיניום 

 הספקLED ALPHA דגם  ASTMB-117קורוזיה לפי תקן 

136W תוצרתHUBBELL 6 עם מערכת אופטיתX6,טמפ' צבע 

5000K(יבואן: לירד-שטייניץ) מותקן ומחובר כולל כבל מפתח ציוד 

1,600.00יח'בעמוד ועד לפנס 18.0028,800.00

45.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהN2X2Y 4X16כבל חשמל 01.08.01.0230 100.004,500.00

25.00מ' ממ"ר35מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך  01.08.01.0240 100.002,500.00

 ס"מ כולל60 ס"מ ורוחב עד 110חפירה/חציבה של תעלה בעומק  01.08.01.0250

75.00מ'רפוד חול, בלוקים, כיסוי, סרט סימון, כיסוי בשכבות והדוק קומפלט 80.006,000.00

 מ"מ כולל חבל75צינור שרשורי דופן כפולה מטיפוס קוברה בקוטר  01.08.01.0260

25.00מ' מ"מ.8משיכה   100.002,500.00

18.00מ' מ"מ50כנ"ל אך בקוטר  01.08.01.0270 100.001,800.00

 ס"מ100 ס"מ ובגובה 80שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר  01.08.01.0280

40ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסה  

1,800.00יח' ס"מ הכל קומפלט.25טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי   1.001,800.00

 ס"מ100 ס"מ ובגובה 100שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר  01.08.01.0290

40ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסה  

2,600.00יח' ס"מהכל קומפלט.25טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי   1.002,600.00

2 מ"מ ובאורך 19אלקטרודת הארקה מפלדה מצופה נחושת בקוטר  01.08.01.0300

מטר מוחדרת לקרקע ומחוברת כולל שוחת ביקורת ממולאת חצץ

750.00יח'ומסומנת. 2.001,500.00

פירוק תעלה או סולם בכל רוחב ופינוי כבלים מיותרים, סימון01.08.01.0310

28.00מ'וסידור, הכשרת השטח להתקנה של מערכות חדשות. 300.008,400.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

5עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך טיפול הקדם

01.08.0101.08.01

100/60 מ"מ במידות עד 0.8 מחורצת בעובי  E5-316תעלת נירוסטה 01.08.01.0320

מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות, קונזולות מותקנת

1.5 או ש"ע עם זרועותלקיר במרחק כל  NIEDAXקומפלט תוצרת 

140.00מ'מ' (יבואן: ארכה). 60.008,400.00

180.00מ'20/6כנ"ל אך במידות  01.08.01.0330 50.009,000.00

250.00מ'40/6כנ"ל אך במידות  01.08.01.0340 40.0010,000.00

NIEDAX תוצרת E5-316סולם כבלים מטיפוס כבד עשוי נירוסטה 01.08.01.0350

 מ"מ מותקן לקיר או מתחת לתקרה כולל203-60או ש"ע, ברוחב  

מיתלים, קונזולות, מחברים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה

275.00מ'מושלמת קומפ'. יבואן ארכה. 20.005,500.00

310.00מ' ס"מ40סולם כבלים כנ"ל ברוחב  01.08.01.0360 10.003,100.00

ניקוי תא בקרה הכולל סילוק משקעים, חול ומים , גירוז טבעת01.08.01.0370

200.00יח'המכסה, סידור כללית של השוחה הכל קומפ'. 15.003,000.00

ניקוי בקרח יבש את מכלול מבנה לוח החשמל ו/או מתקנים אחרים 01.08.01.0380

ע"י ציוד מתאים ואנשים שהוכשרו לכך המחיר לפי יום עבודה שלם

9,500.00קומפ שעות) לפי הזמנה מאושרת מראש שלהמזמין8(  1.009,500.00

183,297.00סה"כ לעבודות הכנה ותשתית ומבנה מנהלה

כיבוי וגילוי אש 01.08.02
350.00יח'גלאי עשן אופטי אנלוגי לרכזת ממוענת כולל כתובת ותושבת01.08.02.0010 16.005,600.00

יחידת כתובת (מגע יבש)יציאה מהרכזת להפעלת צופר, מיכל גז01.08.02.0020

180.00יח'לכיבוי, הפסקת חשמל וכו' מותקנת בקופסת פוליקרבונט 2.00360.00

יחידת כתובת כנ"ל אך כניסה ממגע יבש חיצוני עבור התראות01.08.02.0030

120.00יח'חיצוניות 2.00240.00

350.00יח'לחצן אזעקת אש מתכתי לניפוץ לרכזת ממוענת כולל כתובת01.08.02.0040 1.00350.00

100.00יח'מנורת סימון אזעקת אש01.08.02.0050 8.00800.00

250.00יח'צופר התראה להתקנה פנימית01.08.02.0060 1.00250.00

350.00יח'צופר התראה להתקנה חיצונית עם נצנץ01.08.02.0070 1.00350.00

 כתובות לפחות120רכזת גילוי אש ממוענת אנלוגית עם קיבולת ל  01.08.02.0090

 כתובות תצוגה דיגיטלית בעברית וכל240עם אפשרות להרחבה ל  

יתר האביזרים המפורטים במפרט הטכני כולל חייגן אוט' אינטגרלי

8,500.00יח' טלפונים לפחות , הכל קומפ'5ברכזת ל   1.008,500.00

אספקה והשחלת של כבל גילוי אש תקני אדום תת-קרקעי גידים01.08.02.0100

ומוליכים (מסובבים גמישים) לרכזת ממוענת מרכזת גילוי אש

במבנה משרדים דרך תשתית תת-קרקעית עד למבנים משניים ולפנלי

18.00מ'משנה 800.0014,400.00

נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו') עבור רכזת ממוענת עשויה01.08.02.0110

 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים בהתאם1כבל תקני אדום  

לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש או בתעלה פלסטית עד

1.5X1.5.150.00נק' ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה הקרובה 28.004,200.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

6עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך טיפול הקדם

01.08.0201.08.02

 ק"ג עם צנרת פיזור,נחירים בגג לוח החשמל3,עד  FM-200מיכל גז 01.08.02.0120

בהתאם לנדרש, שסתום חשמלי מופעל ע"י הרכזת, מד לחץ,

פרסוסטט התראה חשמלי, ידית הפעלה ידנית, הכל מותקן בלוח

 וכןFM\UL ואישור NFPA 2001החשמל ומחובר קומפ' לפי תקן  

4,000.00יח'אישור מכון התקנים הישראלי קומפלט ומחובר קומפלט. 1.004,000.00

ISO-556B-4 יציאות כדוגמת 4ממסר התארה למערכת גילוי אש עם 01.08.02.0125

880.00יח'. 1.00880.00

חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי וכיבוי01.08.02.0150

האש בכל תחום הפרויקט וכן העברתה בדיקה ואישור של מכון

8,000.00קומפהתקנים כולל תשלומים עבור מכון התקנים וליווי הבודק קומפ'. 1.008,000.00

חבור לוח מסופק ע"י אחרים למערך גילוי האש כולל מגעים01.08.02.0160

 עד לבקר המקומיMODBUSדיסקרטים וכן כבל תקשורת 

350.00יח'קומפלט' 6.002,100.00

50,030.00סה"כ לכיבוי וגילוי אש

דיזל גנרטור 01.08.03
 הכולל סדרת הפעילות הבדיקה1100KVAטיפול בדיזל גנרטור עד 01.08.03.0010

והטיפולים הנדרשים בהתאם להנחיות היצרן לצורך הבטחת פעילות

תקינה ובטוחה של הגנרטור לרבות החלפת שמנים , החלפת מסננים

או דלק ושמן , החלפת כל האביזרים המתבלים , בדיקה , טיפול

8,000.00יח'כולל כל העבודות הנדרשות. 1.008,000.00

 ק"ג מותקן מעל הגנרטור כולל נתיך טרמי.6מיכל כיבוי באבקה  01.08.03.0020

 ומאושר ע"י מכון התקנים1 חלק 5357המיכל עומד בדרישות תקן  

4,850.00קומפכולל התקנה, חיבור ואישור מכון התקנים. 1.004,850.00

שיפוץ והחלפת חלקין חלודים ובלויים של מערך הפליטה והדודים01.08.03.0030

6,000.00קומפהכולל צביעה מחודשת של תנרת הדלק וכו' , הכל קומפ' . 1.006,000.00

18,850.00סה"כ לדיזל גנרטור

אביזרי פיקוד והארקות 01.08.04
 כ"ס כולל כניסות כבל,60HPחיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק 01.08.04.0010

חיבור כבלי הכח, הפיקוד (רטיבות, חימום, קליקסון או

טרמיסטורים) כולל צנרת מגן שרשורית מתכתית כנדרש. הכולל

1,000.00יח'פירוק המנוע הקיים והכשרת השטח לציוד החדש . הכל קומפ' 8.008,000.00

700.00יח' כ"ס .30חיבור חשמלי מושלם כנ"ל של מנוע בהספק עד  01.08.04.0015 4.002,800.00

350.00יח' כ"ס .10חיבור חשמלי מושלם כנ"ל של מנוע בהספק עד  01.08.04.0020 4.001,400.00

חבור מושלם של מגוף ממונע או ברז חשמלי כנ"ל מסופק ומותקן01.08.04.0030

ע"י אחרים כולל חיבור כבלי הכח והפיקוד , כניסות כבל אנטיגרון ,

צנרת מגן שרשורית עם מעטה מתכת. חבור כבלי ההזנה , הפיקוד

 או מסוככים לכניסות ויציאות אנלוגיותN2X2Yוהבקרה , מטיפוס 

350.00קומפהכל מושלם קומפ' 10.003,500.00

400.00יח'  כולל ידית מצמד3X63A AC3מנתק בעומס 01.08.04.0060 2.00800.00

350.00יח'  כולל ידית מצמד3X40A AC3מנתק בעומס 01.08.04.0070 4.001,400.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

7עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך טיפול הקדם

01.08.0401.08.04

35חיבור מושלם לצנרת מים באמצעות שלה כבדה וחוט נחושת  01.08.04.0090

150.00יח'ממ"ר 6.00900.00

חיבור כנ"ל אך לקונסטרוקציה מתכתית או תעלת פח באמצעות בורג01.08.04.0100

100.00יח' ודיסקיות פליז3/8מגולוון "  10.001,000.00

 עםIP65מפסק מגביל על שסתום אל חוזר בנוי ממפסק גבול מתכתי 01.08.04.0110

זרוע וגלגל מופעלים ע"י מגרעת בגלגל הפעלה מפליז מורכב על הציר

500.00יח'הבולט של השסתום האל חוזר דוגמתא.ר.י 6.003,000.00

התקנה וחיבור כנ"ל של רגש אולטרא סוני (עבורו משולם בסעיפים01.08.04.0120

500.00יח'נפרדים) לפי פרט בתוכנית פרטים מכל סוג שהוא. 1.00500.00

התקנה וחיבור מושלמים של מתמר לחץ סניקה מגנטי (מסופק ע"י01.08.04.0130

אחרים ) כולל כבלי הפיקוד המסופקים ע"י אחרים מלוח החשמל עד

380.00יח'לרגש וחיבורו. 1.00380.00

לחצן הפסקת חירום מתכתי עם זכוכית ופטישון ניפוץ, טלמכניק01.08.04.0140

XAS25E400.00יח' דו-קוטבי 1.00400.00

שעת עבודה של חשמלאי מוסמך לפי רג'י (רק שעות שאושרו מראש01.08.04.0150

120.00ש"עוקיבלו אישור מהמפקח בכתב) 30.003,600.00

התקנה וחיווט מושלמים של מתמר/מסכם למד זרימה מגנטי מסופק01.08.04.0160

ע"י אחרים בלוח החשמל וחיבור לרגש כולל השחלת הכבל המסופק

400.00יח'ע"י אחרים קומפ'. 1.00400.00

450.00יח'התקנה כנ"ל אך של מתמר הידרוסטטי טבול לפי פרט קומפ'.01.08.04.0170 1.00450.00

350.00יח'התקנה כנ"ל אך עבור מד לחץ דיפרנציאלי לפי פרט קומפ'.01.08.04.0180 1.00350.00

התקנה וחיבור מושלמים כנ"ל אך של אביזר או רגש הכולל מגעים01.08.04.0191

יבשים +אנלוגי כולל צנרת מגן שרשורית , כניסות כבל, וחבור כבלי

 וכבלים מסוככים, באופן מושלם קומפלטN2X2Yהפיקוד מטיפוס 

250.00קומפלכניסות ויציאת אנלוגית 10.002,500.00

חבור כנ"ל אך של לוח משנה מכונה או ציוד או כל לוח אחר מסופק01.08.04.0200

450.00יח'ע"י אחרים 1.00450.00

 שלENH-10מצוף פיקוד אגס עם כבל אורגינלי באורך כנדרש ,דגם 01.08.04.0210

FLYGT. 600.00יח' או ש"ע מאושר מותקן ומחובר קומפלט 8.004,800.00

 מותקן316 מנירוסטה   0-200M , 4-20MAמתמר לחץ אנלוגי 01.08.04.0220

 או סימנס או ש"ע עם דיאפרגמהSENSORS BDומחובר תוצרת 

ייעודית למי שפכים לפי פרט הכולל תצוגה נומיריתמסוג פנל שליטה

3,400.00יח', הכל קומפלט. 2.006,800.00

מד לחץ דיפרנציאלי עם מגעים יבשים מסוג מחליף תוצרת סימנס או01.08.04.0230

SENSORS BDאו ש"ע המיועד למי שפכים מותקן ומחווט 

2,500.00יח'קומפלט. (יבואן: אלקון בע"מ). 1.002,500.00

 (מגטרון)PULSAR של BOX BLACKמד מפלס אולטראסוני דגם 01.08.04.0260

הכולל: גשש אולטראסוני- יח' מגבר/מתמר מותקנת ומחווטת בלוח

.כבלMERPROGRAהחשמל. - יח' תכנות עבור המתמר/מתאם 

קואקס באורך כנדרש בהתאם לתוכניות השטח רציף לכל אורכו

RG62U הכל תוצרת E+S  מגעים יבשים  מותקן2 או סימנס כולל 

ומחובר כולל השחלת הכבל מהגשש ועד למתמר מכוון ומופעל בשטח

7,500.00קומפקומפלט. 2.0015,000.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

8עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך טיפול הקדם

01.08.0401.08.04

השלמת ובדיקת מערכת הארקת יסודות מושלמת למבנה טיפול01.08.04.0270

קדם, לפי תוכנית כולל טבעת גישור, יציאות חוץ מגולוונות,

אלקטרודות הארקה בכלונס יציאות לפסי השוואה,פסים מגולוונים

לחיבור בין כל חלקי מערכת הארקת יסודות לפי תוכנית כולל

 מ"מ40/4חפירות הכל מושלם קומפ'. כולל פסי גישור מגלוון בחתך  

 מ"מ טמון באדמה בעומק40/4עם מבנה חשמל ראשי מברזלמגלוון  

4,500.00קומפ ס"מ הכל קומפ'50  1.004,500.00

250.00יח' להתקנה חיצונית, מותקן ומחובר230V ,IP55תא פוטואלקטרי 01.08.04.0280 1.00250.00

 מ"מ מצופה נחושת מוחדרת19אלקטרודות הארקה מפלדה בקוטר  01.08.04.0290

40 מטר כולל שוחת ביקורת עבורה בקוטר 2אנכית לקרקע בעומק  

750.00יח'ס"מ ממולאת חצץ עם שילוט. 4.003,000.00

 כולל יחידת פיזור פנימית, יח'BTU  24000מזגן מפוצל לתפוקה של  01.08.04.0300

עיבוי חיצונית, צנרת גז וחשמל בין שתי היחידות, כולל התקנה

מושלמת , מילוי גז והפעלה קומפלט, תוצרת אלקטרה או תדיראן

9,000.00קומפמדגם אנוורטר המותאם לכמות החום הנפלטת מלוחות החשמל. 1.009,000.00

77,680.00סה"כ לאביזרי פיקוד והארקות

נקודות ואינסטלציה חשמלית 01.08.05
18.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהNHXH 3X2.5כבל חשמל 01.08.05.0080 100.001,800.00

7.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהN2X2Y 3X1.5כבל חשמל 01.08.05.0090 100.00700.00

9.50מ' ממ"רN2X2Y 5X1.5כבל חשמל כנ"ל אך  01.08.05.0100 100.00950.00

17.00מ' ממ"רN2X2Y 9X1.5כבל חשמל כנ"ל אך  01.08.05.0110 100.001,700.00

9.00מ' ממ"רN2X2Y 3X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 01.08.05.0120 100.00900.00

10.80מ' ממ"רN2X2Y 4X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 01.08.05.0130 100.001,080.00

12.00מ' ממ"רN2X2Y 5X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 01.08.05.0140 100.001,200.00

30.00מ' ממ"רN2X2Y 14X2.5כבל חשמל כנ"ל  01.08.05.0150 100.003,000.00

18.00מ' ממ"רN2X2Y 5X4כבל חשמל כנ"ל אך 01.08.05.0160 100.001,800.00

26.00מ' ממ"ר5X6N2X2Yכבל חשמל כנ"ל אך 01.08.05.0170 100.002,600.00

51.00מ' ממ"ר5X16N2X2Yכבל חשמל כנ"ל אך 01.08.05.0190 100.005,100.00

45.00מ' ממ"רN2XBY 4X6כבל חשמל כנ"ל אך 01.08.05.0200 100.004,500.00

52.00מ' ממ"רN2XBY 4X10כבל חשמל כנ"ל אך 01.08.05.0210 100.005,200.00

140.00מ' ממ"רNA2X2Y 3X240+120כבל חשמל כנ"ל אך 01.08.05.0235 100.0014,000.00

11.00מ' ממ"ר.16מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך   01.08.05.0250 100.001,100.00

17.00מ' ממ"ר25מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך עד  01.08.05.0260 100.001,700.00

25.00מ' ממ"ר35מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך  01.08.05.0270 100.002,500.00

40.00מ' ממ"ר70מוליך הארקה כנ"ל אך חשוף שזור בחתך  01.08.05.0280 100.004,000.00

45.00מ' ממ"ר.1X50מוליך הארקה מבודד "ט" 01.08.05.0300 100.004,500.00

 כל זוג מסוכך2X2X16/1AWGכבל מכשור מסוכך ומשוריין 01.08.05.0310

 משוריין להתקנהNYBYבנפרד+ סיכוך כללי עם מעטה 

32.00מ'תת-קרקעית מושחל בצינור ומחובר 100.003,200.00

 להתקנהNYBY R5-485כבל תקשורת מסוכך ומשוריין עם מעטה 01.08.05.0320

35.00מ'תת-קרקעית. 100.003,500.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

9עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך טיפול הקדם

01.08.0501.08.05

 מ"מ קוטר מותקן לקיר או לתקרה כולל קשתות20צינור מרירון  01.08.05.0330

7.00מ'ומופות 50.00350.00

12.00מ' מ"מ25צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  01.08.05.0340 50.00600.00

18.00מ'מ"מ32צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  01.08.05.0350 50.00900.00

 מותקן לקיר או מונח בחפירה כולל קשתות1.5צינור מים מגולוון " 01.08.05.0360

40.00מ'מופות, מגן על כבל 10.00400.00

 ס"מ כולל60 ס"מ ורוחב עד 110חפירה/חציבה של תעלה בעומק  01.08.05.0380

75.00מ'רפוד חול, בלוקים, כיסוי, סרט סימון, כיסוי בשכבות והדוק קומפלט 100.007,500.00

110צינור שרשורי דופן כפולה רב שכבתי מטיפוס קוברה בקוטר  01.08.05.0390

35.00מ' מ"מ.8מ"מ כולל חבל משיכה   100.003,500.00

 מ"מ עבור תקשורת י.ק.ע  מאושר ע"י בזק75צינור פלסטי בקוטר  01.08.05.0430

25.00מ'כולל, חוט משיכה, מונח בחפירה 100.002,500.00

100/60 מ"מ במידות עד 0.8 מחורצת בעובי  E5-316תעלת נירוסטה 01.08.05.0450

מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות, קונזולות מותקנת

1.5 או ש"ע עם זרועותלקיר במרחק כל  NIEDAXקומפלט תוצרת 

140.00מ'מ' (יבואן: ארכה). 100.0014,000.00

180.00מ'20/6כנ"ל אך במידות  01.08.05.0460 100.0018,000.00

250.00מ'40/6כנ"ל אך במידות  01.08.05.0470 100.0025,000.00

NIEDAX תוצרת E5-316סולם כבלים מטיפוס כבד עשוי נירוסטה 01.08.05.0480

 מ"מ מותקן לקיר או מתחת לתקרה כולל203-60או ש"ע, ברוחב  

מיתלים, קונזולות, מחברים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה

275.00מ'מושלמת קומפ'. יבואן ארכה. 100.0027,500.00

310.00מ' ס"מ40סולם כבלים כנ"ל ברוחב  01.08.05.0490 100.0031,000.00

340.00מ' ס"מ60סולם כבלים כנ"ל אך ברוחב  01.08.05.0500 100.0034,000.00

 ס"מ100 ס"מ ובגובה 125שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר  01.08.05.0520

40ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסה  

3,000.00יח' ס"מהכל קומפלט.25טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי   100.00300,000.00

 מ"מ מונח ביציקה או בקיר או25צינור מריכף חסין אש בקוטר  01.08.05.0540

ברצפה כולל חוט משיכה. הסעיף מתייחס לצנרת שאינה כלולה

8.00מ'במחיר הנקודות 60.00480.00

10.00מ' מ"מ32צינור כנ"ל אך בקוטר  01.08.05.0550 40.00400.00

 ס"מ עם20/20תיבה פלסטית משוריינת  מפוליקרבונט במידות עד  01.08.05.0560

140.00יח' מותקנת ומחוזקת כולל פס מהדקים.IP68מכסה אטומה  10.001,400.00

 עם פס מהדקים מותקנתIP67קופסאת מעבר מתכתית משוריינת 01.08.05.0570

למעבר כבלים ע"י התקני חדירה מסוג אנטיגרון מותקנת ומחוזקת

280.00יח'קומפ' 6.001,680.00

צינור מגן שרשורי משוריין, מעטה מתכתי עטוף פלסטיקה מיועד01.08.05.0575

EXלכבלים ואביזרים באווירה נפיצה  . כולל מחברים ומופות, 

 ( יבואן: קשטן)או ש"ע מותקן, מחוזק ומחובר.COOPERתוצרת 

35.00מ' מ"מ.20הצינור בקוטר   60.002,100.00

ארון מעבר למשאבה בנוי מפוליאסטר משוריין עם דלת וסגר אטום01.08.05.0580

IP65 3 כולל מפסק בטחון עדX63A ,IP65  מצבים,3 + מפסק פיקוד 

צד ימין קפיצי, צד שמאל קבוע עם אפשרות נעילה במצב אפס מותקן

על דלת הארון הכל מחווט, משולט ומותקן באופן מושלם.צמוד

850.00יח'למשאבה 1.00850.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

10עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך טיפול הקדם

01.08.0501.08.05

600.00יח' .3X40Aארון כנ"ל אך לזרם של  01.08.05.0581 1.00600.00

ביצוע חריץ ברצפת חדר חשמל ומשאבות או כל מבנה אחר לצורך01.08.05.0582

180.00מ'העברת צנרת , וביטון בחזרה לאחר הנחת הצנרת . 1.00180.00

 בקיר או תקרת בטון כולל אספקת השרוול,6ביצוע שרוול עד  " 01.08.05.0590

ביטונו ואיטומו מפני מעבר גזים ו/או מכרסמים לאחר השחלת

350.00יח'הכבלים. 1.00350.00

איטום תקני של שרוול מעבר כבלים בפני מעבר גז ואש תקני מסוג01.08.05.0592

K.B.S. 1,500.00קומפ.הכולל איטום הלוחות 1.001,500.00

תיבת שקעים פלסטית עם תריס למאמתים לפי תוכנית פרטים01.08.05.0600

.1X16A 10KA  .3. מאמ"ת 3X25A ,10KA  .2. מאמ"ת 1הכוללת:  

 חד פאזי אטום16A. ח"ק ישראלי 4X40A 30MA  .4ממסר פחת 

.CEE 5X32A ,IP65. ח"ק תלת פאזי 5 יחידות.                     2למים   

. מקום שמור נוסףCEE ,5X16A ,IP55.          7. ח"ק תלת פזי 6 

לעוד אביזר שקעים חד פזי או תלת פזי. הכל מותקן ומחווט כולל

1,250.00יח' או בלבד.LEGRANDהתקנה לקיר וחבור להזנה דוגמאת גוויס או  1.001,250.00

 ממ"ר קו ישיר מלוח החשמל3X4N2XYנקודת חבור למזגן  בכבל 01.08.05.0610

350.00נק' פנים מעוגלים (בריטי)20Aוסיום בשקע חד פזי  1.00350.00

 כולל מגעPT-100 כניסת 24VDCיח' תצוגה לטמפ' עבור גשש טמפ' 01.08.05.0620

600.00יח'יבש מחליף תוצרת מגטרון בחדר חשמל 1.00600.00

 ווט (משואה)100 ליבון עד  IP55מנורה אדומה פלסטית אנטי-ונדלית 01.08.05.0640

600.00יח' מחוזק לקיר מורכבת ומחוברת2מורכבת ע"ג קונזולה עשויה צינור "  1.00600.00

 מטר ,מגולוון  מצינור פלדה מגולוון גילוון חם בקוטר3תורן בגובה  01.08.05.0650

 מטר מעל הבנין),2.5 מטר על הבנין,  1 מותקן על דופן הבנין (3" 

1,000.00קומפכולל שלות לחזוק. 1.001,000.00

543,620.00סה"כ לנקודות ואינסטלציה חשמלית

מערך תקשורת והעברת נתונים 01.08.06
, דלת זכוכית19), עומק "20U ") 30, גובה 19תיבת תקשורת רוחב " 01.08.06.0010

2 מדפים לנשיאת עודפי כבלים, דפנות מתפרקות,  ,N6ננעלת, שקע 

1,500.00יח'מדפים קבועים, הכל מושלם, כמפורט קומפ 1.001,500.00

 לפי הצורך לחיבורST-SP נקודות כולל מתאמים 8לוח ניתוב אופטי  01.08.06.0020

כל סיבי הכבלים האופטים, מגש לאיחסון עודפי סיבים אופטיים

850.00קומפמותקן ומחובר כמפורט קומפ 1.00850.00

 דוגמתIP20)  תעשייתי דרגת הגנה switch managedמתג מנוהל(01.08.06.0030

HP  מבואות נחושת 24 או סיסקו בעל RJ-45ושתי מבואות אופטיים 

odemultim'7,500.00יח 1.007,500.00

60.00יח' מטר כמפורט קומפ.2 באורך   ST-SCמגשר אופטי 01.08.06.0050 2.00120.00

38.00יח' מטר תקעים כנדרש1מגשר נחושת באורך   01.08.06.0060 16.00608.00

01.08.06.0070 GBIC  100MB.250.00יח' תואם למתג הנבחר 4.001,000.00

התקנה מושלמת של כל ציוד התקשורת במבנה קדם, חווט והפעלה,01.08.06.0080

2,500.00קומפהכל מושלם, כמפורט קומפ. 1.002,500.00

30.00יח'קונקטור אופטי לקצה סיב, מותקן ומחובר כמפורט קומפ01.08.06.0090 6.00180.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

11עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך טיפול הקדם

01.08.0601.08.06

TUBE LOOS MINI סיבים מולטי מוד מסוג 6כבל אופטי משוריין  01.08.06.0110

 מ"מ - מבנה14.50 - קוטר חיצוני  62.5M- קוטר ליבת הסיב 

CABLE MINI TUBE LOOS עם JEL צבע שונה לכל סוג ,MINI

CABLE מעטה פנימי LSOH,עטוף חומר חוסם לחות, שריון פלדה ,

 אוDATWYLERמעטה חיצוני פוליאסטר שחור כדוגמת: תוצרת 

32.00מ'ש"ע 250.008,000.00

 CAT7,GIGA-DORאספקה והתקנה של כבל תקשורת מוסכך 01.08.06.0120

 משוריין נגד מכרסמיםNYBYמאושר ע"י המזמין, כולל מעטה 

28.00מ'להתקנה תת-קרקעית. 250.007,000.00

29,258.00סה"כ למערך תקשורת והעברת נתונים

סה"כ לעבודות חשמל 
183,297.00עבודות הכנה ותשתית ומבנה מנהלה01

50,030.00כיבוי וגילוי אש02

18,850.00דיזל גנרטור03

77,680.00אביזרי פיקוד והארקות04

543,620.00נקודות ואינסטלציה חשמלית05

29,258.00מערך תקשורת והעברת נתונים06

902,735.00סה"כ

סה"כ לעבודות לשיקום מערך טיפול הקדם 
1,396,000.00עבודות לשיקום מערך טיפולי הקדם01

902,735.00עבודות חשמל08

2,298,735.00סה"כ
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

12עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני

02

עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני 02

עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני 02.01

02.01.01

ריקון וניקוי שני המשקעים הראשוניים 02.01.01

ריקון וניקוי שני המשקעים, שיפוץ מערכות הגיר מנוע, שיפוץ

מערכות הגריפה של הבוצה והצופת, שיפוץ משאבת הבוצה, שיפוץ

משאבת הצופת, אספקה והתקנת משאבת צופת חדשה, שיפוץ או

אספקת והתקנת גלגלים חדשים. כל העבודות הקשורות במשקעים

הראשוניים, תתבצענה בטור ולא במקביל, כאשר הטיפול במשקע

השני יתחיל רק לאחר גמר הטיפול וההחזרה לעבודה של המשקע

הראשון. 

5,000.00קומפריקון וניקוי כללי של המשקעים, כולל התעלות ובדיקת בטונים. 02.01.01.0010 2.0010,000.00

הוצאת הבוצה ששקעה במשקעים ע"י שאיבה או בכל אמצעי אחר02.01.01.0020

שיאושר ע"י המפקח, בדיקת איכות הבוצה ע"ח הקבלן, הובלה

400.00טוןוסילוקה בהתאם לאיכות הבוצה לאתר מורשה.  500.00200,000.00

210,000.00סה"כ לריקון וניקוי שני המשקעים הראשוניים

שיפוץ של כל המערכות המכניות של המשקעים הראשוניים 02.01.02
שיפוץ מערך המנוע - גיר הקיים והחיבור מחדש למערך הגורפים (לפי02.01.02.0010

10,000.00קומפהוראות היצרן) 2.0020,000.00

שיפוץ מערך הגורפים של הבוצה בתחתית המשקעים ומערך גורפי02.01.02.0020

הצופת, מפני השטח, כולל מתקני איסוף והוצאת הבוצה אל מחוץ

25,000.00קומפלמשקעים (לפי הוראות היצרן) 2.0050,000.00

אספקה והתקנה של גלגלים חיצוניים שעליהם סובב הגשר, כדוגמת02.01.02.0030

5,000.00קומפהגלגלים הקיימים. 2.0010,000.00

80,000.00סה"כ לשיפוץ של כל המערכות המכניות של המשקעים הראשוניים

שיפוץ ואספקה של משאבות הבוצה והצופת 02.01.03
20,000.00קומפפירוק, שיפוץ והעברה למחסן, של משאבת הבוצה הקיימת02.01.03.0010 1.0020,000.00

אספקה, התקנה וחיבור לצנרת המתאימה, של משאבת בוצה חדשה02.01.03.0020

45,000.00קומפ מק"ש, עפ"י נתוני המשאבה שבמפרט המיוחד. 50לספיקה של   1.0045,000.00

20,000.00קומפפירוק, שיפוץ והעברה למחסן, של משאבת הצופת הקיימת.02.01.03.0030 1.0020,000.00

אספקה, התקנה וחיבור לצנרת המתאימה, של משאבת צופת חדשה02.01.03.0040

45,000.00קומפ מק"ש, ע"פ נתוני המשאבה שבמפרט המיוחד. 10לספיקה של   1.0045,000.00

130,000.00סה"כ לשיפוץ ואספקה של משאבות הבוצה והצופת

סה"כ לעבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני 
210,000.00ריקון וניקוי שני המשקעים הראשוניים01

80,000.00שיפוץ של כל המערכות המכניות של המשקעים הראשוניים02

130,000.00שיפוץ ואספקה של משאבות הבוצה והצופת03

420,000.00סה"כ
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני

02.01.0302.01.03

עבודות חשמל 02.08

הערות

מחיר הסעיפים להלן כולל גם חיצוב מעברים בקירות בלוקים או

בטון לצנרת או תעלות, תיקוני טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות

להחזרת המצב לקדמותו. כן ישולם בסעיף נפרד עבור ביצוע חיצוב

ו/או מעברים בתקרות בלבד כמפורט להלן.

לוח מתח נמוך 02.08.01

IEC 61439הערות:  א. לוחות החשמל יבנו לפי תקן ישראלי ע"י  

יצרן מאושר לכך. ויעמדו בדרישות התקן.  ב. כושר ניתוק של

 ג. עבור מפסקי זרםIEC 898 לפי תקן  10KAהמאמ"תים יהיה 

 ד.ICS=ICUחצי-אטומטיים יש להבטיח שכושר הניתוק יהיה 

בווסתי המהירות ובמתנעים הרכים וביחידות מדידה או ציוד

אלקטרוני יש לצפות בלקה את הכרטיסים האלקטרוניים ובבדיל את

חלקי הנחושת

 של שניידרN.S.X דגם 3X200A ,KA  36מפסק זרם חצי אוטומטי 02.08.01.0010

 כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה2.2Eאו ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית 

הכל קומפלט. מותקן ומחווט בחדר חשמל ראשי הכולל התחברות

לפסי הצבירה שילוט מהדקיםה כולל פירוק מפסק קיים וחיבור

3,000.00יח'סליל הפלה למערכת גילוי האש , הכל קומפ'. 1.003,000.00

 של שניידרN.S.X דגם 3X160A ,KA  36מפסק זרם חצי אוטומטי 02.08.01.0020

 כולל בלוק מגעי עזר וסליל2.2Eאו ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית  

1,900.00יח'הפלה הכל קומפלט. מותקן ומחווט. 1.001,900.00

 של שניידר אוN.S.X דגם 3X100A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי 02.08.01.0031

1,600.00יח'ש"ע הכולל הגנה תרמית ומגנטית ,בלוק מגעי עזר , הכל קומפ' . 1.001,600.00

N.S.X דגם 3X80A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי כנ"ל אך לזרם 02.08.01.0041

1,250.00יח'של שניידר או ש"ע. 2.002,500.00

N.S.X. דגם 3X63A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי כנ"ל אך לזרם 02.08.01.0091

650.00יח'של שניידר או ש"ע. 4.002,600.00

 עבור בלוק3X160Aתוספת למחיר מפסק זרם חצי אוטומטי עד 02.08.01.0101

160.00יח'מגעי עזר. 1.00160.00

360.00יח' עבור סליל הפסקה.3X160Aתוספת למחיר מפסק זרם עד 02.08.01.0111 1.00360.00

 דוגמת36KA, כושר ניתוק גבוה  3X50Aמפסק זרם חצי אוטומטי 02.08.01.0121

N.S.X של שניידר או KTA של A.Bלהגנת מנוע  (יחידת הגנה 

950.00יח'מותאמת להגנת מנוע) כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה. 2.001,900.00

850.00יח'.3X32Aמפסק כנ"ל אך לזרם 02.08.01.0131 1.00850.00

650.00יח'.3X25Aמפסק כנ"ל אך לזרם 02.08.01.0151 2.001,300.00

550.00יח'.3X20Aמפסק כנ"ל אך לזרם 02.08.01.0161 4.002,200.00

 שלG.V של מולר או .,3X6A ,PKZM1-6מנתק מעגל אוטומטי 02.08.01.0171

330.00יח'.50KAשניידר, כושר ניתוק  8.002,640.00

 שלG.V של מולר או .,3X16A ,PKZM1-16מנתק מעגל אוטומטי 02.08.01.0181

380.00יח' הכולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה.25KAשניידר , כושר ניתוק  22.008,360.00

450.00יח'.3X25A ,25KAמנתק מעגל אוטומטי כנ"ל אך 02.08.01.0201 4.001,800.00

60.00יח'1X25A , 10KAמאמ"ת חד פאזי עד 02.08.01.0211 18.001,080.00

108.00יח' או חד קוטבי עם ניתוק האפס.2X25A ,10KAמאמ"ת דו קוטבי 02.08.01.0221 30.003,240.00

160.00יח'3X20A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי עד 02.08.01.0231 2.00320.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
 http://www.dekel.co.il :אתר דקל



שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

14עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני

02.08.0102.08.01

180.00יח'3X25A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי עד 02.08.01.0241 2.00360.00

230.00יח'3X32A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  02.08.01.0251 4.00920.00

260.00יח'3X40A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  02.08.01.0261 2.00520.00

300.00יח'3X50A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  02.08.01.0271 2.00600.00

68.00יח'תוספת למחיר מאמ"ת בכל גודל שהו עבור בלוק מגעי עזר.02.08.01.0281 1.0068.00

350.00יח'.4X40A ,30MA' ,A 'TYPEממסר פחת 02.08.01.0291 1.00350.00

220.00יח' כולל נתיכים.3X63/25Aמנתק מבטיחים כנ"ל אך 02.08.01.0321 2.00440.00

160.00יח' ,כולל מגעי עזר כנדרש3X25A ,AC3מגען תלת פאזי עד 02.08.01.0341 3.00480.00

380.00יח' כולל בלוק מגעי עזר ונגדי פריקה10KVARמגען לקבל תלת פאזי 02.08.01.0361 1.00380.00

280.00יח' כולל בלוק מגעי עזר ונגדי פריקה7.5KVARמגען לקבל תלת פאזי 02.08.01.0371 1.00280.00

,10KVAR 400Vקבל תלת פאזי מטיפוס יבש, דל הפסדים בהספק 02.08.01.0381

 דוגמת סימנס, מותאם לעבודה בסביבה של440Vלמתח נומינלי 

450.00יח'הרמוניות גבוהות כולל נגדי טעינה 1.00450.00

330.00יח'7.5KVARקבל תלת פאזי כנ"ל אך בהפסק  02.08.01.0391 1.00330.00

1,510.00יח' דרגות מותקן ומחווט.3 קבלים עד 2בקר לפיקוד  02.08.01.0392 1.001,510.00

700.00יח' תלת פאזי כולל מגעי עזר.,AC3 כ"ס, 20מגען למנוע  02.08.01.0401 2.001,400.00

380.00יח'.AC-3 כ"ס, 7.5מגען כנ"ל אך למנוע  02.08.01.0431 6.002,280.00

 יציאות  כדוגמת4ממסר התארה למערכת גילוי אש עם  02.08.01.0433

ISO-556B-4. '880.00יח 1.00880.00

 כולל: הגנות,20HPווסת מהירות אלקטרוני דיגטלי למנוע בהספק 02.08.01.0441

 לתאימות אלקטרומגנטיתRFI דיגטלי פילטר 8מגעים יבשים, צג  

 כוללABB או טלמכניק או SIEMNS, תוצרת EMCולתאימות 

סליל טורי בכניסה אורגינלי לביטול הרמוניות ברשת כולל כל

7,000.00יח'המפורט במפרט הטכני. 2.0014,000.00

4,000.00יח' כ"ס.7.5ווסת כנ"ל אך למנוע בהספק  02.08.01.0451 2.008,000.00

DC 24V, או 230V סליל עבודה 6A AC1 מגעים 4ממסר פיקוד  02.08.01.0471

98.00יח' או שניידרA.Bתוצרת  180.0017,640.00

150.00יח' מגעים.8ממסר פיקוד כנ"ל אך  02.08.01.0481 8.001,200.00

ממסר השהייה בחיבור אלקטרוני נישלף כולל בסיס, מגע מחליף,02.08.01.0491

נורות סימון, לתחומים שונים  כולל ממסר פולס תוצרת טלמכניק או

A.B.'250.00יח 6.001,500.00

350.00יח'ממסר השהייה כנ"ל אך מהבהב שני זמנים נפרדים.02.08.01.0501 1.00350.00

 ניתן לכיוון עם מגע מחליף התראה ירידתDC 0-25Vממסר מתח 02.08.01.0511

300.00יח' או ש"עOMRONמתח תוצרת  1.00300.00

95.00יח'.A-B מגעים תוצרת 2לחצן פיקוד  02.08.01.0521 8.00760.00

60.00יח'A-B עם נגד הפלת מתח תוצרת LEDנורת סימון, מטיפוס 02.08.01.0531 90.005,400.00

 מצבים , כולל3 מטיפוס פקט חד קוטבי  10Aמפסק פיקוד סיבובי 02.08.01.0541

110.00יח'צד קפיצי עם או בלי אפס תוצרת מולר או שניידר 12.001,320.00

250.00יח' קטבים4 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  02.08.01.0551 8.002,000.00

220.00יח' קטבים3 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  02.08.01.0561 6.001,320.00

180.00יח' קטבים3 מצבים 3מפסק פיקוד כנ"ל אך  02.08.01.0571 6.001,080.00

100.00יח' מצבים2X10A  , 2מפסק פקט 02.08.01.0581 2.00200.00
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02.08.0102.08.01

150.00יח' מצבים3X16A  , 2מפסק פקט 02.08.01.0591 4.00600.00

רב מודד דיגטלי לזרם, מתח, הספק, שיא ביקוש, כופל הספק וכו'02.08.01.0611

, כולל שנאי3X160A כולל משני זרם עבורו עד SATEC135EHדגם 

זרם מסכם (טוראיד) למדידת זליגה לאדמה כולל כרטיס תקשורת

MODBUS'3,500.00יח 3.0010,500.00

300.00יח' שעות72 שעות, עם רזרבה ל-24שעון פיקוד מיכני יומי  02.08.01.0621 1.00300.00

250.00יח'.230Vמונה שעות עבודה 02.08.01.0631 8.002,000.00

 לזרם ישר כולל נתיכי הגנה, נורתDC 24V , 20Aספק מתח מיוצב , 02.08.01.0641

1,850.00יח'סימון תצוגת מתח וזרם תוצרת שניידר או פיניקס או ש"ע מאושר. 1.001,850.00

 כולל נתיכי400V ,100KA ,B+C CLASSרביעית מגיני ברק למתח 02.08.01.0651

3,100.00יח' או פוניקס או ש"ע מאושר .VENTILLE DEHNהגנה עבורם דגם  1.003,100.00

 תוצרת2500VA חד פאזי בהספק 400/230Vשנאי יצוק 02.08.01.0661

LEGRAND.1,150.00יח' כולל נתיך הגנה אינטגרלי 1.001,150.00

, תוצרת150VA חד פאזי בהספק עד 230/24Vשנאי יצוק 02.08.01.0671

LEGRAND.'280.00יח 12.003,360.00

 של אמבלDC VF דוגמת DC 24Vמגן מתח יתר מודולרי חד קוטבי 02.08.01.0691

450.00יח'או פוניקס או שווה ערך מאושר . 18.008,100.00

 כולל משנה זרם עבורו1X63/5A מ"מ, עד 96X96אמפרמטר מרובע 02.08.01.0702

7.5VA  מ"מ לבחירת תווך מדידה22 . הכולל מפסק בורר %1, דיוק 

450.00יח'בים פאזות והאפס . 8.003,600.00

6 וולט לרבות מפסק בורר פזות 500 מ"מ עד  96X96וולטמר מרובע 02.08.01.0706

340.00יח'מצבים עם אפס . 1.00340.00

 , מותקן בתא הפיקוד כולל הגנה עבורו400Vמגן מתח יתר למתח 02.08.01.0711

300.00יח'E441 ABBדגם  8.002,400.00

60.00יח', עם רוזטה להתקנה בלוח.16Aשקע חד פאזי 02.08.01.0721 1.0060.00

 דוגמתLEDמהדק נתיך אינטגרלי כולל נורת סימון 02.08.01.0731

CONTACLIP.'32.00יח 80.002,560.00

28.00יח'.24V AC-DCמהדק פיקוד עם נורת לד מותאם למתח 02.08.01.0741 180.005,040.00

 להתקנה בלוח6A, מגע פיקוד 230Vממסר התראת רטיבות מנוע 02.08.01.0751

) או03-5620791 טל:  E.I.D (יבואן: SLIMLINE של SC-100דגם 

540.00יח'ש"ע מאושר מותקן ומחווט בלוח קומפלט. 6.003,240.00

ממסר טרמיסטור בליפופי המנוע כולל תצוגה, לחצן איפוס ידני (לא02.08.01.0761

480.00יח'אוטומטי) תוצרת מולר או שניידר או ש"ע מאושר . 4.001,920.00

ממסר חוסר מתח פזה חד פזי כולל אפס, הכולל כיוון ומגע עזר כפול02.08.01.0771

280.00יח'ABB או IZUMIתוצרת  1.00280.00

 מגעים יבשים2 כולל  400Vממסר חוסר מתח או פזה, תלת פזי 02.08.01.0781

350.00יח'RMTתוצרת שניידר  1.00350.00

 מותקן ומחווט הכולל טרמוסטט הכל90wגוף חימום ללוח עד 02.08.01.0782

380.00יח'קומפ' . 2.00760.00

מאוורר (ונטה) להתקנה בלוח בקוטר כנידרש (באחריות היצרן02.08.01.0791

חישוב קוטר הוונטה הנידרשת בהתאם לנפח הלוח המוצע) כולל

מסנן  לכניסת אויר המותקן בקצה השני, טרמוסטט אורגינלי

750.00יח'IMELלהפעלה תוצרת  4.003,000.00
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02.08.0102.08.01

 עם כיסוי פלסטי ומצמד דו תכליתי מותקנת9W LEDמנורת לד 02.08.01.0801

280.00יח'בלוח. 6.001,680.00

90.00יח' מותקנת ומחוברת3A , 100Vדיודה לזרם 02.08.01.0803 8.00720.00

פוטנציומטר ליניארי, סיבובי, התנגדות מותאמת לדגם הווסת ולפי02.08.01.0821

200.00יח'הוראת היצרן 4.00800.00

 דקות כולל30 כולל מצברי גיבוי ל  3000VA חד פזית U.P.Sמערכת .02.08.01.0831

סימון מתח, סימון תקלה, עוקף סטטי, סימון צריכת זרם,ממסר

 או ש"עGNETתקלות , כרטיס תקשורת , דוגמת גמטרוניקס סדרת 

4,500.00יח'מותקנת ומחוברת. 1.004,500.00

מבנה לוח חשמל ראשי מתח נמוך לפי תוכנית העמדה וסכמה חד02.08.01.0841

קוית בנוי מפח צבוע באפוקסי בתנור ועומד בדרישות תקן ישראלי

 אוRITTAL תוצרת 2B ומיוצר ע"י יצרן מאושר רמת מידור 61439 

TABULA של ארדן או X-ENERGY של מולר או ARTU ABB

IP43 לפי תוכנית אטום 3X250Aלהעמדה על הרצפה, פסי צבירה 

 מעלות כולל דלתות מלאות בחזית פנלים40מיועד לטמפ' סביבה  

סגירה תחתונה של הלוח  כולל הרכבת הציוד, חיווט, פסי צבירה,

שילוט, מהדקים, פלטות פנימיות, הכנה לחבור הכבלים וכל החמרים

והעבודות הנדרשים להשלמת הלוח קומפלט. כולל כל ההכנות

3,200.00מ"רלחיבור מערכת פסי צבירה. מדידת הלוחות לפי מ"ר חזית לוח. 12.0038,400.00

2,800.00מ"רמבנה כנ"ל אך לתא בקרה ופיקוד02.08.01.0851 2.005,600.00

הובלה התקנה וחיבור מושלמים של לוח ראשי על כל חלקיו כולל כל02.08.01.0861

תאי המתנעים, השרות, הבקרה והקבלים כולל תא בקרה מקומי

וכולל כל כבלי הגישור לכח פיקוד ובקרה בין חלקי הלוח כולל חבור

5,000.00קומפכל קוי ההזנה, הפיקוד והבקרה קומפלט. 1.005,000.00

מערכת כבלי גישור מושלמים בין תא בקרה ותאי כח ומתנעים בלוח02.08.01.0871

3,500.00קומפראשי לקו לוחות ספקים כולל התקנה חזוק, חיווט ושילוט קומפ' 1.003,500.00

ביצוע איטום מעברים עליונים, צדדיים או תחתונים ללוח חשמל02.08.01.0873

מפני כניסת מזיקים, מים או אבק כולל חתיכות פרטינקס, פח או

385.00מ"ר .K.B.Sחומר איטום בהקצפה או בשיטת  3.001,155.00

חבור מושלם בתוך לוח החשמל של מתמר אולטראסוני או מד זרימה02.08.01.0881

מגנטי או של מתמר או תצוגה מכל סוג שהוא מסופק ע"י המזמין

כולל חיווט לכבלי הזנה או כבלי מגעים יבשים או כבלי כניסות

150.00קומפויציאות אנלוגיות הכל מושלם קומפ' 12.001,800.00

פירוק מושלם של לוח ראשי קיים כולל תא בקרה, הובלתו למחסן02.08.01.0901

שיורה עליו המזמין, סידור כבלים והכנת השטח להתקנת הלוח

5,000.00קומפהחדש,המחיר כולל גם פירוק כבלי הזנה ראשיים . הכל קומפ' . 1.005,000.00

224,793.00סה"כ ללוח מתח נמוך

מערכת בקרה 02.08.02
, כוללDATA 1M  לפחות , זכרון ל 256Kבקר מתוכנת בעל זיכרון 02.08.02.0010

S7-1513 או RXI, 363,G.E MODEL לפחות דגם SD 4Mכרטיס 

SIEMENS  או M340-BMXP3420 MODICONכולל ספק כח 

 שקעי תקשורת אינטגרליים או4 כרטיסים כולל 10ובסיס להתקנת  

, תקשורת טורית ושקע שמור)PCכהרחבה (יחידת תצוגה, מחשב 

8,000.00יח'מותקן ומחווט כמפורט קומפלט (לא כולל כרטיסים) 1.008,000.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

17עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני

02.08.0202.08.02

 כרטיסים10תוספת למחיר הבקר הנ"ל עבור בסיס הרחבה לעוד  02.08.02.0020

כולל ספק כח נוסף, כרטיסי תקשורת וכבל תקשורת בין שני

1,200.00יח'הבסיסים קומפלט. 2.002,400.00

 מבודדות לבקר כולל התקנה4-20MA כניסות אנלוגיות  4כרטיס  02.08.02.0030

2,200.00יח'כמפורט קומפלט. 10.0022,000.00

, לבקר כולל התקנה כמפורט24VDC כניסות דיסקרטיות, 16כרטיס  02.08.02.0040

1,800.00יח'קומפלט 12.0021,600.00

, לבקר כולל התקנהDC 24V יציאות ממסר נפרדות,8כרטיס  02.08.02.0050

1,450.00יח'כמפורט קומפלט 8.0011,600.00

 מבודדות לבקר מותקן כמפורט4-20MA יציאות אנלוגיות  4כרטיס  02.08.02.0060

2,200.00יח'קומפלט. 4.008,800.00

2 פורטים אינטגרליים בבקר כולל 3כרטיס תקשורת משולב בנוסף ל- 02.08.02.0070

2,100.00יח' מותקן ומחוברTCP/IP + RS425פורלים  1.002,100.00

 תוצרת סימנסSCREEN TOUCH " 10יחידת תצוגה לבקר הנ"ל , 02.08.02.0080

 בשפה עברית כולל כבל אורגינלי עבורה כולל התקנהUNIOPאו 

7,000.00יח' גיגה לפחות1כמפורט. כולל כרטיס זיכרון   1.007,000.00

 כניסה/יציאה כולל חלקה בהשתתפות1כתיבת תוכנה לבקר עבור  02.08.02.0090

בהגדרת אלגוריטים הבקרה, עבודות תוכנה לתפעול ראשוני של

הבקר וחיבורו לרשת התקשורת, הפעלה ןהרצה באתר כלל שידרש

כולל ביצוע שינויים עד להשלמת המערכת ותיעוד מלא של התוכנה

לאחר גמר ההפעלות (לפי מחיר יסוד לוח. כניסה או יציאה לוגית של

250.00יח' ש"ח) הכל מושלם כמפורט קומפ'220-   256.0064,000.00

 כניסה/יציאה אנלוגיות (מחיר יסוד לכניסה1כנ"ל אולם עבור  02.08.02.0100

380.00קומפ ש"ח) כמפורט קומפ'350יציאה  -   56.0021,280.00

ביצוע תוכנה יישומית להטמעת מתקן קדם טיפול במערך הפיקוד של02.08.02.0110

 מסכי8המט"ש כולל שילוב בבסיס הנתונים, מסכי הפעלה, הכנת  

, היסטורייתSMSתפעול, שילוב במערכת ההתראות. הודעות

אירועים, גרפים כולל איטגרציה והפעלה מושלמת באמצעות חברת

1,400.00יח'הבקרה של המט"ש. 5.007,000.00

 אל הבקר כולל רכיב אפליקציהSATECחבור רב מודד מסוג 02.08.02.0120

להעברת נתונים מהרב מודד ע"י רגיסטרים אל מרכז  הבקרה באופן

550.00יח'מושלם קומפ' 3.001,650.00

 אוMODBUSחבור לוח תהליך מסופק ע"י אחרים בתקשורת 02.08.02.0130

PROFIBUS בפורט RS485 או TCP/IPכולל רכיב אפליקציה 

להעברת נתונים קומפ ע"י רגיסטר אל מרכז הבקרה באופן מושלם

1,500.00קומפקומפ' (לוח סילון, לוח מגובה מיכני ) 2.003,000.00

180,430.00סה"כ למערכת בקרה

אביזרי פיקוד והארקות 02.08.03
 כ"ס כולל כניסות כבל,20HPחיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק 02.08.03.0010

חיבור כבלי הכח, הפיקוד (רטיבות, חמום, קליקסון או

450.00יח'טרמיסטורים) כולל צנרת מגן שרשורית פלסטית כנדרש. 2.00900.00

 כ"ס, מאוורר או7.5חיבור חשמלי מושלם כנ"ל של מנוע בהספק עד  02.08.03.0020

250.00יח'משאבה. 6.001,500.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

18עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני

02.08.0302.08.03

חבור מושלם של מגוף ממונע או ברז חשמלי כנ"ל מסופק ומותקן02.08.03.0030

ע"י אחרים כולל חיבור כבלי הכח והפיקוד , כניסות כבל אנטיגרון ,

צנרת מגן שרשורית עם מעטה מתכת. חבור כבלי ההזנה , הפיקוד

 או מסוככים לכניסות ויציאות אנלוגיותN2X2Yוהבקרה , מטיפוס 

350.00קומפהכל מושלם קומפ' 21.007,350.00

350.00יח'  כולל ידית מצמד3X40A AC3מנתק בעומס  02.08.03.0060 4.001,400.00

250.00יח'  כולל ידית מצמד3X25A AC3מנתק בעומס 02.08.03.0070 4.001,000.00

250A לזרם (60X10פס השוואת פוטנציאלים ראשי מנחושת בחתך (02.08.03.0080

650.00יח'מותקן ומחובר לפי פרט . 1.00650.00

35חיבור מושלם לצנרת מים באמצעות שלה כבדה וחוט נחושת  02.08.03.0090

150.00יח'ממ"ר 8.001,200.00

חיבור כנ"ל אך לקונסטרוקציה מתכתית או תעלת פח באמצעות בורג02.08.03.0100

100.00יח' ודיסקיות פליז3/8מגולוון "  25.002,500.00

 עםIP65מפסק מגביל על שסתום אל חוזר בנוי ממפסק גבול מתכתי 02.08.03.0110

זרוע וגלגל מופעלים ע"י מגרעת בגלגל הפעלה מפליז מורכב על הציר

500.00יח'הבולט של השסתום האל חוזר דוגמתא.ר.י 6.003,000.00

התקנה וחיבור כנ"ל של רגש אולטרא סוני (עבורו משולם בסעיפים02.08.03.0120

500.00יח'נפרדים) לפי פרט בתוכנית פרטים מכל סוג שהוא. 4.002,000.00

התקנה וחיבור מושלמים של מתמר לחץ סניקה מגנטי (מסופק ע"י02.08.03.0130

אחרים ) כולל כבלי הפיקוד המסופקים ע"י אחרים מלוח החשמל עד

380.00יח'לרגש וחיבורו. 6.002,280.00

לחצן הפסקת חירום מתכתי עם זכוכית ופטישון ניפוץ, טלמכניק02.08.03.0140

XAS25E400.00יח' דו-קוטבי 1.00400.00

שעת עבודה של חשמלאי מוסמך לפי רג'י (רק שעות שאושרו מראש02.08.03.0150

120.00ש"עוקיבלו אישור מהמפקח בכתב) 20.002,400.00

התקנה וחיווט מושלמים של מתמר/מסכם למד זרימה מגנטי מסופק02.08.03.0160

ע"י אחרים בלוח החשמל וחיבור לרגש כולל השחלת הכבל המסופק

400.00יח'ע"י אחרים קומפ'. 8.003,200.00

450.00יח'התקנה כנ"ל אך של מתמר הידרוסטטי טבול לפי פרט קומפ'.02.08.03.0170 1.00450.00

350.00יח'התקנה כנ"ל אך עבור מד לחץ דיפרנציאלי לפי פרט קומפ'.02.08.03.0180 1.00350.00

התקנה וחיבור מושלמים כנ"ל אך של אביזר או רגש הכולל מגעים02.08.03.0191

יבשים +אנלוגי כולל צנרת מגן שרשורית , כניסות כבל, וחבור כבלי

 וכבלים מסוככים, באופן מושלם קומפלטN2XYהפיקוד מטיפוס 

250.00קומפלכניסות ויציאת אנלוגית 10.002,500.00

חבור כנ"ל אך של לוח משנה מכונה או ציוד או כל לוח אחר מסופק02.08.03.0200

450.00יח'ע"י אחרים 4.001,800.00

 שלENH-10מצוף פיקוד אגס עם כבל אורגינלי באורך כנדרש ,דגם 02.08.03.0210

FLYGT. 600.00יח' או ש"ע מאושר מותקן ומחובר קומפלט 12.007,200.00

 מותקן316 מנירוסטה   0-200M , 4-20MAמתמר לחץ אנלוגי 02.08.03.0220

 או סימנס או ש"ע עם דיאפרגמהSENSORS BDומחובר תוצרת 

ייעודית למי שפכים לפי פרט הכולל תצוגה נומיריתמסוג פנל שליטה

3,400.00יח', הכל קומפלט. 4.0013,600.00

מד לחץ דיפרנציאלי עם מגעים יבשים מסוג מחליף תוצרת סימנס או02.08.03.0230

SENSORS BDאו ש"ע המיועד למי שפכים מותקן ומחווט 

2,500.00יח'קומפלט. (יבואן: אלקון בע"מ). 2.005,000.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

19עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני

02.08.0302.08.03

 (מגטרון)PULSAR של BOX BLACKמד מפלס אולטראסוני דגם 02.08.03.0260

הכולל: גשש אולטראסוני- יח' מגבר/מתמר מותקנת ומחווטת בלוח

.כבלMERPROGRAהחשמל. - יח' תכנות עבור המתמר/מתאם 

קואקס באורך כנדרש בהתאם לתוכניות השטח רציף לכל אורכו

RG62U הכל תוצרת E+S  מגעים יבשים  מותקן2 או סימנס כולל 

ומחובר כולל השחלת הכבל מהגשש ועד למתמר מכוון ומופעל בשטח

7,500.00קומפקומפלט. 4.0030,000.00

השלמת ובדיקת מערכת הארקת יסודות מושלמת למבנה טיפול02.08.03.0270

קדם, לפי תוכנית כולל טבעת גישור, יציאות חוץ מגולוונות,

אלקטרודות הארקה בכלונס יציאות לפסי השוואה,פסים מגולוונים

לחיבור בין כל חלקי מערכת הארקת יסודות לפי תוכנית כולל

 מ"מ40/4חפירות הכל מושלם קומפ'. כולל פסי גישור מגלוון בחתך  

 מ"מ טמון באדמה בעומק40/4עם מבנה חשמל ראשי מברזלמגלוון  

4,500.00קומפ ס"מ הכל קומפ'50  1.004,500.00

250.00יח' להתקנה חיצונית, מותקן ומחובר230V ,IP55תא פוטואלקטרי 02.08.03.0280 1.00250.00

 מ"מ מצופה נחושת מוחדרת19אלקטרודות הארקה מפלדה בקוטר  02.08.03.0290

40 מטר כולל שוחת ביקורת עבורה בקוטר 2אנכית לקרקע בעומק  

750.00יח'ס"מ ממולאת חצץ עם שילוט. 4.003,000.00

 כולל יחידת פיזור פנימית, יח'BTU  24000מזגן מפוצל לתפוקה של  02.08.03.0300

עיבוי חיצונית, צנרת גז וחשמל בין שתי היחידות, כולל התקנה

מושלמת , מילוי גז והפעלה קומפלט, תוצרת אלקטרה או תדיראן

9,000.00קומפמדגם אנוורטר המותאם לכמות החום הנפלטת מלוחות החשמל. 1.009,000.00

107,430.00סה"כ לאביזרי פיקוד והארקות

נקודות ואינסטלציה חשמלית 02.08.04
 מונח על סולם כבלים אוN2X2Y/FR 3X1.5נקודת מאור בכבל  02.08.04.0010

בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל כולל תעלה פלסטית

 ס''מ או צינור מרירון כלולים במחיר הנקודה ,3X2.5במידות עד 

כולל חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות.

סיום במפסק מאור (יחיד או כפול) אטום להתקנה עה"ט ניסקו או

150.00נק'ש"ע קומפ' 12.001,800.00

 ממ"ר מונח על סולםN2X2Y/FR 3X2.5נקודת חיבור קיר בכבל 02.08.04.0020

כבלים או בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל, כולל

 ס"מ או צינור מרירון כלולים3X2.5תעלה פלסטית במידות עד 

במחיר הנקודה מהתעלות הראשיות, נפרדות לכבלי הנקודה, כולל

חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום

 אמפר להתקנה עה"ט ניסקו או תח"הט ניסקו או16בשקע ישראלי  

180.00נק'ש"ע קומפ' 4.00720.00

 ,מוגן מיםLED , LM  4450 , 35Wאו"ה של מנורת פלורסצנט מסוג 02.08.04.0041

 , גוון אורIK08,  316 עם סגרים עשויים נירוסטה IP 65פוליקרבונט   

4000K כדוגמת IBV. 420.00יח' ,  של לירד שטיינץ 8.003,360.00

IP65 , IK08 צמוד לקיר בדרגת אטימות LEDאו"ה של גוף תאורה 02.08.04.0045

4000עשוי פלדה מגולוונת צבוע פוליאסטר בתנורי טמפ' צבע  

480.00יח' (יבואן: לירד-שטיינץ) .WP01-040 דגם 40Wובהספק  8.003,840.00
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני

02.08.0402.08.04

 כולל זרוע הפעלה או מגנט (יבחר על פיIP67מפסק גבול מתכתי 02.08.04.0070

מבנה השער) מורכב לדלת או לשער (להתראה על פריצה) ומחובר

250.00יח'קומפלט 6.001,500.00

18.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהNHXH 3X2.5כבל חשמל 02.08.04.0080 120.002,160.00

7.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהN2X2Y 3X1.5כבל חשמל 02.08.04.0090 400.002,800.00

9.50מ' ממ"רN2X2Y 5X1.5כבל חשמל כנ"ל אך  02.08.04.0100 300.002,850.00

17.00מ' ממ"רN2X2Y 9X1.5כבל חשמל כנ"ל אך  02.08.04.0110 800.0013,600.00

9.00מ' ממ"רN2X2Y 3X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 02.08.04.0120 900.008,100.00

10.80מ' ממ"רN2X2Y 4X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 02.08.04.0130 600.006,480.00

12.00מ' ממ"רN2X2Y 5X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 02.08.04.0140 400.004,800.00

30.00מ' ממ"רN2X2Y 14X2.5כבל חשמל כנ"ל  02.08.04.0150 700.0021,000.00

18.00מ' ממ"רN2X2Y 5X4כבל חשמל כנ"ל אך 02.08.04.0160 300.005,400.00

26.00מ' ממ"ר5X6N2X2Yכבל חשמל כנ"ל אך 02.08.04.0170 400.0010,400.00

51.00מ' ממ"ר5X16N2X2Yכבל חשמל כנ"ל אך 02.08.04.0190 100.005,100.00

45.00מ' ממ"רN2XBY 4X6כבל חשמל כנ"ל אך 02.08.04.0200 120.005,400.00

52.00מ' ממ"רN2XBY 4X10כבל חשמל כנ"ל אך 02.08.04.0210 160.008,320.00

130.00מ' ממ"רN2X2Y 3X70+35כבל חשמל כנ"ל אך 02.08.04.0230 150.0019,500.00

11.00מ' ממ"ר.16מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך   02.08.04.0250 120.001,320.00

17.00מ' ממ"ר25מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך עד  02.08.04.0260 100.001,700.00

25.00מ' ממ"ר35מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך  02.08.04.0270 100.002,500.00

32.00מ' ממ"ר50מוליך הארקה כנ"ל אך חשוף שזור בחתך  02.08.04.0280 120.003,840.00

45.00מ' ממ"ר.1X50מוליך הארקה מבודד "ט" 02.08.04.0300 100.004,500.00

 כל זוג מסוכך2X2X16/1AWGכבל מכשור מסוכך ומשוריין 02.08.04.0310

 משוריין להתקנהNYBYבנפרד+ סיכוך כללי עם מעטה 

32.00מ'תת-קרקעית מושחל בצינור ומחובר 800.0025,600.00

 להתקנהNYBY R5-485כבל תקשורת מסוכך ומשוריין עם מעטה 02.08.04.0320

35.00מ'תת-קרקעית. 200.007,000.00

 מ"מ קוטר מותקן לקיר או לתקרה כולל קשתות20צינור מרירון  02.08.04.0330

7.00מ'ומופות 80.00560.00

12.00מ' מ"מ25צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  02.08.04.0340 60.00720.00

18.00מ'מ"מ32צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  02.08.04.0350 60.001,080.00

 מותקן לקיר או מונח בחפירה כולל קשתות1.5צינור מים מגולוון " 02.08.04.0360

40.00מ'מופות, מגן על כבל 10.00400.00

 ס"מ כולל60 ס"מ ורוחב עד 110חפירה/חציבה של תעלה בעומק  02.08.04.0380

75.00מ'רפוד חול, בלוקים, כיסוי, סרט סימון, כיסוי בשכבות והדוק קומפלט 30.002,250.00

110צינור שרשורי דופן כפולה רב שכבתי מטיפוס קוברה בקוטר  02.08.04.0390

35.00מ' מ"מ.8מ"מ כולל חבל משיכה   120.004,200.00

 מ"מ עבור תקשורת י.ק.ע  מאושר ע"י בזק75צינור פלסטי בקוטר  02.08.04.0430

25.00מ'כולל, חוט משיכה, מונח בחפירה 60.001,500.00

100/60 מ"מ במידות עד 0.8 מחורצת בעובי  E5-316תעלת נירוסטה 02.08.04.0450

מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות, קונזולות מותקנת

1.5 או ש"ע עם זרועותלקיר במרחק כל  NIEDAXקומפלט תוצרת 

140.00מ'מ' (יבואן: ארכה). 250.0035,000.00
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עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני

02.08.0402.08.04

180.00מ'20/6כנ"ל אך במידות  02.08.04.0460 200.0036,000.00

250.00מ'40/6כנ"ל אך במידות  02.08.04.0470 100.0025,000.00

NIEDAX תוצרת E5-316סולם כבלים מטיפוס כבד עשוי נירוסטה 02.08.04.0480

 מ"מ מותקן לקיר או מתחת לתקרה כולל203-60או ש"ע, ברוחב  

מיתלים, קונזולות, מחברים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה

275.00מ'מושלמת קומפ'. יבואן ארכה. 60.0016,500.00

310.00מ' ס"מ40סולם כבלים כנ"ל ברוחב  02.08.04.0490 40.0012,400.00

340.00מ' ס"מ60סולם כבלים כנ"ל אך ברוחב  02.08.04.0500 40.0013,600.00

 ס"מ100 ס"מ ובגובה 125שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר  02.08.04.0520

40ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסה  

3,000.00יח' ס"מהכל קומפלט.25טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי   1.003,000.00

 מ"מ מונח ביציקה או בקיר או25צינור מריכף חסין אש בקוטר  02.08.04.0540

ברצפה כולל חוט משיכה. הסעיף מתייחס לצנרת שאינה כלולה

8.00מ'במחיר הנקודות 100.00800.00

10.00מ' מ"מ32צינור כנ"ל אך בקוטר  02.08.04.0550 60.00600.00

 ס"מ עם20/20תיבה פלסטית משוריינת  מפוליקרבונט במידות עד  02.08.04.0560

140.00יח' מותקנת ומחוזקת כולל פס מהדקים.IP68מכסה אטומה  20.002,800.00

 עם פס מהדקים מותקנתIP67קופסאת מעבר מתכתית משוריינת 02.08.04.0570

למעבר כבלים ע"י התקני חדירה מסוג אנטיגרון מותקנת ומחוזקת

280.00יח'קומפ' 8.002,240.00

צינור מגן שרשורי משוריין, מעטה מתכתי עטוף פלסטיקה מיועד02.08.04.0575

EXלכבלים ואביזרים באווירה נפיצה  . כולל מחברים ומופות, 

 ( יבואן: קשטן)או ש"ע מותקן, מחוזק ומחובר.COOPERתוצרת 

35.00מ' מ"מ.20הצינור בקוטר   60.002,100.00

ארון מעבר למשאבה בנוי מפוליאסטר משוריין עם דלת וסגר אטום02.08.04.0580

IP65 3 כולל מפסק בטחון עדX63A ,IP65  מצבים,3 + מפסק פיקוד 

צד ימין קפיצי, צד שמאל קבוע עם אפשרות נעילה במצב אפס מותקן

על דלת הארון הכל מחווט, משולט ומותקן באופן מושלם.צמוד

850.00יח'למשאבה 8.006,800.00

ביצוע חריץ ברצפת חדר חשמל ומשאבות או כל מבנה אחר לצורך02.08.04.0582

180.00מ'העברת צנרת , וביטון בחזרה לאחר הנחת הצנרת . 3.00540.00

 בקיר או תקרת בטון כולל אספקת השרוול,6ביצוע שרוול עד  " 02.08.04.0590

ביטונו ואיטומו מפני מעבר גזים ו/או מכרסמים לאחר השחלת

350.00יח'הכבלים. 6.002,100.00

איטום תקני של שרוול מעבר כבלים בפני מעבר גז ואש תקני מסוג02.08.04.0592

K.B.S. 1,500.00קומפ.הכולל איטום הלוחות 1.001,500.00

תיבת שקעים פלסטית עם תריס למאמתים לפי תוכנית פרטים02.08.04.0600

.1X16A 10KA  .3. מאמ"ת 3X25A ,10KA  .2. מאמ"ת 1הכוללת:  

 חד פאזי אטום16A. ח"ק ישראלי 4X40A 30MA  .4ממסר פחת 

.CEE 5X32A ,IP65. ח"ק תלת פאזי 5 יחידות.                     2למים   

. מקום שמור נוסףCEE ,5X16A ,IP55.          7. ח"ק תלת פזי 6 

לעוד אביזר שקעים חד פזי או תלת פזי. הכל מותקן ומחווט כולל

1,250.00יח' או בלבד.LEGRANDהתקנה לקיר וחבור להזנה דוגמאת גוויס או  2.002,500.00

 ממ"ר קו ישיר מלוח החשמל3X4N2XYנקודת חבור למזגן  בכבל 02.08.04.0610

350.00נק' פנים מעוגלים (בריטי)20Aוסיום בשקע חד פזי  1.00350.00
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 כולל מגעPT-100 כניסת 24VDCיח' תצוגה לטמפ' עבור גשש טמפ' 02.08.04.0620

600.00יח'יבש מחליף תוצרת מגטרון בחדר חשמל 1.00600.00

העברת המתקן בדיקה ואישור מהנדס בודק כולל כל הבדיקות02.08.04.0630

תשלום לבודק תיקון ליקויים עד להשלמת המתקן וקבלתו ע"י

2,500.00יח'הבודק קומפ' 1.002,500.00

 ווט (משואה)100 ליבון עד  IP55מנורה אדומה פלסטית אנטי-ונדלית 02.08.04.0640

600.00יח' מחוזק לקיר מורכבת ומחוברת2מורכבת ע"ג קונזולה עשויה צינור "  1.00600.00

 מטר ,מגולוון  מצינור פלדה מגולוון גילוון חם בקוטר3תורן בגובה  02.08.04.0650

 מטר מעל הבנין),2.5 מטר על הבנין,  1 מותקן על דופן הבנין (3" 

1,000.00קומפכולל שלות לחזוק. 1.001,000.00

נישה מבטון טרומי יביל לפי פרט עבור ארון חשמל ראשי ולוח02.08.04.0700

תקשורת הכולל דלתות מתכת + מנעול כפול עם צביעת אלקטרו

סטטית והכולל גגון מבטון במידות לפי פרט הלוח . כולל ביסוס בטון

לפי אישור קונסטרוקטור הכל קומפ' הכולל הארקת רצפת המבנה

35,000.00יח'הכל קומפ'. 1.0035,000.00

387,830.00סה"כ לנקודות ואינסטלציה חשמלית

כיבוי וגילוי אש 02.08.05
350.00יח'גלאי עשן אופטי אנלוגי לרכזת ממוענת כולל כתובת ותושבת02.08.05.0010 8.002,800.00

יחידת כתובת (מגע יבש)יציאה מהרכזת להפעלת צופר, מיכל גז02.08.05.0020

180.00יח'לכיבוי, הפסקת חשמל וכו' מותקנת בקופסת פוליקרבונט 2.00360.00

יחידת כתובת כנ"ל אך כניסה ממגע יבש חיצוני עבור התראות02.08.05.0030

120.00יח'חיצוניות 2.00240.00

350.00יח'לחצן אזעקת אש מתכתי לניפוץ לרכזת ממוענת כולל כתובת02.08.05.0040 1.00350.00

100.00יח'מנורת סימון אזעקת אש02.08.05.0050 8.00800.00

250.00יח'צופר התראה להתקנה פנימית02.08.05.0060 1.00250.00

350.00יח'צופר התראה להתקנה חיצונית עם נצנץ02.08.05.0070 1.00350.00

כרטיס הרחבה עבור מבנה יביל של חדר החשמל למבנה הקדם טיפול02.08.05.0090

הכולל כל החלפים הנדרשים , הכל קומפ' כולל סינכרון וחיבור

4,000.00יח'לרכזת הראשית במבנה המנהלה . 1.004,000.00

אספקת והשחלת של כבל גילוי אש תקני אדום תת-קרקעי גידים02.08.05.0100

ומוליכים (מסובבים גמישים)עם מעטפת משוריינת נגד מכרסמים

לרכזת ממוענת מרכזת גילוי אש במבנה משרדיםדרך תשתית

35.00מ'תת-קרקעית עד למבנים משניים ולפנלי משנה 120.004,200.00

נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו') עבור רכזת ממוענת עשויה02.08.05.0110

 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים בהתאם1כבל תקני אדום  

לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש או בתעלה פלסטית עד

1.5X1.5.90.00נק' ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה הקרובה 22.001,980.00

 ק"ג עם צנרת פיזור,נחירים בגג לוח החשמל5,עד  FM-200מיכל גז 02.08.05.0120

בהתאם לנדרש, שסתום חשמלי מופעל ע"י הרכזת, מד לחץ,

פרסוסטט התראה חשמלי, ידית הפעלה ידנית, הכל מותקן בלוח

 ואישור   מכון התקניםNFPA 2001החשמל ומחובר קומפ' לפי תקן  

9,000.00יח'הישראלי קומפלט ומחובר קומפלט. 1.009,000.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

23עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני

02.08.0502.08.05

חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי וכיבוי02.08.05.0150

האש במתקן הקדם טיפול וכן העברתה בדיקה ואישור של מכון

3,500.00קומפהתקנים כולל תשלומים עבור מכון התקנים וליווי הבודק קומפ'. 1.003,500.00

חבור לוח מסופק ע"י אחרים למערך גילוי האש כולל מגעים02.08.05.0160

 עד לבקר המקומיMODBUSדיסקרטים וכן כבל תקשורת 

350.00יח'קומפלט' 2.00700.00

28,530.00סה"כ לכיבוי וגילוי אש

מערך תקשורת והעברת נתונים 02.08.06
, דלת זכוכית19), עומק "20U ") 30, גובה 19תיבת תקשורת רוחב " 02.08.06.0010

2 מדפים לנשיאת עודפי כבלים, דפנות מתפרקות,  ,N6ננעלת, שקע 

1,500.00יח'מדפים קבועים, הכל מושלם, כמפורט קומפ 1.001,500.00

 לפי הצורך לחיבורST-SP נקודות כולל מתאמים 8לוח ניתוב אופטי  02.08.06.0020

כל סיבי הכבלים האופטים, מגש לאיחסון עודפי סיבים אופטיים

850.00קומפמותקן ומחובר כמפורט קומפ 1.00850.00

 דוגמאתIP20)  תעשייתי דרגת הגנה switch managedמתג מנוהל(02.08.06.0030

ConneXium 'של שניידר מס' קט TCSESB083F2CU0,  8 בעל

5,500.00יח'ltimodemu ושתי מבואות אופטיים RJ-45מבואות נחושת  1.005,500.00

60.00יח' מטר כמפורט קומפ.2 באורך   ST-SCמגשר אופטי 02.08.06.0050 2.00120.00

38.00יח' מטר תקעים כנדרש1מגשר נחושת באורך   02.08.06.0060 6.00228.00

02.08.06.0070 GBIC  100MB.250.00יח' תואם למתג הנבחר 4.001,000.00

התקנה מושלמת של כל ציוד התקשורת במבנה קדם, חווט והפעלה,02.08.06.0080

2,500.00קומפהכל מושלם, כמפורט קומפ. 1.002,500.00

30.00יח'קונקטור אופטי לקצה סיב, מותקן ומחובר כמפורט קומפ02.08.06.0090 6.00180.00

TUBE LOOS MINI סיבים מולטי מוד מסוג 6כבל אופטי משוריין  02.08.06.0110

 מ"מ - מבנה14.50 - קוטר חיצוני  62.5M- קוטר ליבת הסיב 

CABLE MINI TUBE LOOS עם JEL צבע שונה לכל סוג ,MINI

CABLE מעטה פנימי LSOH,עטוף חומר חוסם לחות, שריון פלדה ,

 אוDATWYLERמעטה חיצוני פוליאסטר שחור כדוגמת: תוצרת 

32.00מ'ש"ע 120.003,840.00

 CAT7,GIGA-DORאספקה והתקנה של כבל תקשורת מוסכך 02.08.06.0120

 משוריין נגד מכרסמיםNYBYמאושר ע"י המזמין, כולל מעטה 

28.00מ'להתקנה תת-קרקעית. 150.004,200.00

19,918.00סה"כ למערך תקשורת והעברת נתונים

סה"כ לעבודות חשמל 
224,793.00לוח מתח נמוך01

180,430.00מערכת בקרה02

107,430.00אביזרי פיקוד והארקות03

387,830.00נקודות ואינסטלציה חשמלית04

28,530.00כיבוי וגילוי אש05

19,918.00מערך תקשורת והעברת נתונים06

948,931.00סה"כ
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

24עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני

02.08.0602.08.06

סה"כ לעבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני 
420,000.00עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני01

948,931.00עבודות חשמל08

1,368,931.00סה"כ
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

25עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור 03

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור 03.01

03.01.01

ריקון וניקוי שני אגני האיוור 03.01.01

ריקון וניקוי שני האגנים, שיפוץ והחלפה של מערכות הגיר- מנוע,

פירוק וסילוק של מיסבים ומחברים מקולקלים ואספקה והתקנה

של יחידות תקינות, פירוק וסילוק של דיסקים פגומים, אספקה

והתקנה של דיסקים חדשים, שיפוץ המכסים של הדיסקים, שיפוץ

משאבות הסחרור הפנימי, שיפוץ שערי יציאת הנוזל המעורב. כל

העבודות הקשורות באגני האיוור, תתבצענה בטור ולא במקביל,

כאשר הטיפול באגן האיוור השני, יתחיל רק לאחר גמר הטיפול

וההחזרה לעבודה של האגן הראשון. 

ריקוןן האגן מהנוזלים, לאחר בידודו מהמערכת באמצעות הסגרים,03.01.01.0010

ע"י העברת הנוזלים שבו באמצעות משאבה טבולה ניידת שתסופק

10,000.00קומפע"י הקבלן ותופעל על חשבונו, אל האגן שנשאר בעבודה.  2.0020,000.00

הוצאת הבוצה ששקעה באגנים ע"י שאיבה או בכל אמצעי אחר03.01.01.0020

שיאושר ע"י המפקח, בדיקת איכות הבוצה ע"ח הקבלן, וסילוקה

400.00טוןלאתר מורשה, בהתאם לאיכות הבוצה.  50.0020,000.00

ניקוי כללי של האגנים, כולל הפתחים השונים והצנרות השונות03.01.01.0030

10,000.00קומפובדיקת המבנה.  2.0020,000.00

60,000.00סה"כ לריקון וניקוי שני אגני האיוור

שיפוץ של כל המערכות המכניות של אגני האיוור 03.01.02
4פירוק ובדיקה יסודית של כל המערכים של המנוע- גיר, כולל  03.01.02.0010

 קו"ט בכל אגן. (עפ"י הוראות37 יחידות של 6 קו"ט ו- 15יחידות של  

5,000.00קומפהיצרן). 20.00100,000.00

 כולל הובלה לביתKW 15שיפוץ מנוע + גיר קיים בהספק של 03.01.02.0020

המלאכה, שיפוץ של המנוע והגיר הובלה חזרה לאתר הרכבה וחיבור

מכני של המערכת, מנוע גיר לציר ההנעה כולל כל החומרים והעבודה

10,000.00יח'הדרושים לביצוע מושלם של העבודה (ועפ"י הוראות היצרן) 4.0040,000.00

15,000.00יח'KW37שיפוץ מנוע וגיר כנ"ל, אך להספק של 03.01.02.0030 4.0060,000.00

 חדשים,KW 15אספקה, הובלה והרכבה של מנוע וגיר בהספק של 03.01.02.0040

כולל חיבור למערכות הדיסקים והפעלה של מערך המנוע והגיר

שסופק כולל כל העבודה והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של

120,000.00יח'העבודה 4.00480,000.00

250,000.00יח'KW37אספקה, הובלה והרכבה של מנוע וגיר כנ"ל, אך להספק של 03.01.02.0050 6.001,500,000.00

פירוק ושיפוץ של כל מגני מערך המנוע + גיר כולל ניקוי, צביעה,03.01.02.0060

500.00יח'תיקון והרכבה מחדש, הכל לביצוע מושלם 20.0010,000.00

2,190,000.00סה"כ לשיפוץ של כל המערכות המכניות של אגני האיוור

שיפוץ של כל הדיסקים באגני האיוור אספקת והתקנת דיסקים חדשים 03.01.03

עבודה זו צריכה להתבצע ע"י הוצאת מערכי הדיסקים מהאגנים

באמצעות מנוף, החלפת דיסקים פגומים והחזרת מערכי הדיסקים

לאגן, כל העבודות כולל משאית, מנוף וכלים הנדסיים אחרים

לביצוע העבודה יהיו על חשבון הקבלן. 
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

26עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03.01.0303.01.03

בדיקה יסודית של כל המערכים של הדיסקים לאיתור דיסקים03.01.03.0010

10,000.00קומפפגומים, הבדיקה תיעשה לפי הוראות היצרן. 2.0020,000.00

15,000.00קומפפירוק וסילוק מהאתר של כל הדיסקים הפגומים משני האגנים.03.01.03.0020 1.0015,000.00

, קוטרEVOQUAאספקה, הובלה והתקנה של דיסקים תוצרת חב' 03.01.03.0030

 כדוגמת הדיסקים הקיימים. ההתקנה תבוצע בפיקוח55.12חיצוני " 

2,000.00יח'נציג היצרן. התשלום עבור פיקוח נציג היצרן יהיה ע"ח הקבלן. 50.00100,000.00

135,000.00סה"כ לשיפוץ של כל הדיסקים באגני האיוור אספקת והתקנת דיסקים חדשים

שיפוץ ואספקה של כל המיסבים והמחברים של גלי הדיסקים בשני האגנים 03.01.04
בדיקה יסודית של כל המיסבים והמחברים בכל גלי הסיבוב של03.01.04.0010

2,000.00קומפהדיסקים בשני האגנים, לפי הוראות היצרן. 1.002,000.00

פירוק וסילוק מהאתר של כל המיסבים והמחברים הפגומים משני03.01.04.0020

2,000.00קומפהאגנים.  1.002,000.00

אספקה, התקנה וחיבור לגלי הסיבוב של כל המיסבים והמחברים03.01.04.0030

החדשים החדשים, כולל ברגים, אומים וכו' וכולל חומרי סיכה, וכל

העבודה הדרושה לביצוע מושלם של העבודה. ההתקנה תבוצע

בפיקוח נציג היצרן. התשלום עבור פיקוח נציג היצרן יהיה ע"ח

900,000.00קומפהקבלן. 1.00900,000.00

904,000.00סה"כ לשיפוץ ואספקה של כל המיסבים והמחברים של גלי הדיסקים בשני האגנים

שיפוץ של כל המכסים של הדיסקים בשני האגנים  03.01.05
2,000.00קומפבדיקה יסודית של כל המכסים בשני האגנים.03.01.05.0010 1.002,000.00

אספקה והתקנה של כל האביזרים הפגומים במכסים ותיקון פגמים03.01.05.0020

5,000.00קומפבמכסים עצמם בשני האגנים. 1.005,000.00

7,000.00סה"כ לשיפוץ של כל המכסים של הדיסקים בשני האגנים 

שיפוץ של משאבות הסחרור הפנימי בשני האגנים 03.01.06
הוצאת משאבת סחרור פנימי והחלפת המשאבה במשאבה חדשה03.01.06.0010

כדוגמת המשאבה הקיימת והמתאימה לעבודה בביוב גולמי, ספיקה

50,000.00יח' מ'1.0 מק"ש, עומד 1,000  2.00100,000.00

 מ"מ)600 (24החלפת צנרת של הסחרור הפנימי בצנרת קוטר " 03.01.06.0020

 כולל פירוק הצנרת במעבר קירות והתקנת צנרתSCH40  316פלב"מ  

26,000.00קומפ מ').10חדשה מפלב"מ (אורך כ-   2.0052,000.00

152,000.00סה"כ לשיפוץ של משאבות הסחרור הפנימי בשני האגנים

שיפוץ של שערי יציאת הנוזל המעורב והוספת מפעילים חשמליים 03.01.07
בדיקה יסודית של שני השערים בשני האגנים, תיקון ושיפוץ על מנת03.01.07.0010

5,000.00קומפלאפשר תנועה קלה וחלקה של השערים וכן אטימה מתאימה. 2.0010,000.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

27עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03.01.0703.01.07

אספקה, התקנה וחיבור של שני מפעילים חשמליים חדשים להפעלה03.01.07.0020

מרחוק של השערים, כולל כל המחברים הנחוצים, המעמדים

40,000.00קומפהמותאמים לחמיקום המיוחד, מפסקי הגבול וכו'. 1.0040,000.00

50,000.00סה"כ לשיפוץ של שערי יציאת הנוזל המעורב והוספת מפעילים חשמליים

שיפוץ ואספקה של משאבות לבוצה עודפת ומסוחררת 03.01.08
P.Cפירוק, שיפוץ והחזרה למחסן של משאבה לבוצה עודפת מסוג 03.01.08.0010

7,000.00יח'20KW מ', הספק מנוע 50 מק"ש, עומד 70(בורגית). ספיקה   1.007,000.00

אספקה, הובלה והתקנה של משאבה חדשה לבוצה עודפת כדוגמת03.01.08.0020

המשאבה הקיימות, כולל חיבור לצנרת קיימות, כולל חיבור למערך

החשמל פיקוד ובקרה, כולל כל החומרים והעבודה הדרושים לביצוע

40,000.00יח'מושלם של התקנת המשאבה 1.0040,000.00

פירוק שיפוץ והחזרה למחסן של משאבה לסחרור בוצה מסוג03.01.08.0030

7,500.00יח' מ'5 מק"ש, עומד 1,000משאבת פרופלור, שאיבה אנכית ספיקה   1.007,500.00

אספקה, הובלה והתקנה של משאבה חדשה לסחרור בוצה מסוג03.01.08.0040

 מ',5 מק"ש, עומד 1,000פרופלור, שאיבה אנכית לספיקה של  

100,000.00יח' מוצקים1%מתאימה לעבודה עם משנה תדר, ריכוז בוצה  1.00100,000.00

154,500.00סה"כ לשיפוץ ואספקה של משאבות לבוצה עודפת ומסוחררת

סה"כ לעבודות לשיקום מערך אגני האיוור 
60,000.00ריקון וניקוי שני אגני האיוור01

2,190,000.00שיפוץ של כל המערכות המכניות של אגני האיוור02

135,000.00שיפוץ של כל הדיסקים באגני האיוור אספקת והתקנת דיסקים חדשים03

904,000.00שיפוץ ואספקה של כל המיסבים והמחברים של גלי הדיסקים בשני האגנים04

7,000.00שיפוץ של כל המכסים של הדיסקים בשני האגנים 05

152,000.00שיפוץ של משאבות הסחרור הפנימי בשני האגנים06

50,000.00שיפוץ של שערי יציאת הנוזל המעורב והוספת מפעילים חשמליים07

154,500.00שיפוץ ואספקה של משאבות לבוצה עודפת ומסוחררת08

3,652,500.00סה"כ

עבודות חשמל 03.08

הערות

מחיר הסעיפים להלן כולל גם חיצוב מעברים בקירות בלוקים או

בטון לצנרת או תעלות, תיקוני טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות

להחזרת המצב לקדמותו. כן ישולם בסעיף נפרד עבור ביצוע חיצוב

ו/או מעברים בתקרות בלבד כמפורט להלן.

לוח מתח נמוך 03.08.01

 יצרןIEC 61439הערות: א. לוחות החשמל יבנו לפי תקן ישראלי ע"י  

מאושר לכך. ויעמדו בדרישות התקן.  ב. כושר ניתוק של המאמ"תים

 ג. עבור מפסקי זרם חצי-אטומטייםIEC 898 לפי תקן  10KAיהיה 

 ד. בווסתי המהירותICS=ICUיש להבטיח שכושר הניתוק יהיה 

ובמתנעים הרכים וביחידות מדידה או ציוד אלקטרוני יש לצפות

בלקה את הכרטיסים האלקטרוניים ובבדיל את חלקי הנחושת
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

28עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03.08.0103.08.01

 של שניידרN.S.X דגם 3X630A ,KA  36מפסק זרם חצי אוטומטי 03.08.01.0010

 כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה5.2Eאו ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית 

הכל קומפלט. מותקן ומחווט בחדר חשמל ראשי הכולל התחברות

לפסי הצבירה שילוט מהדקיםה כולל פירוק מפסק קיים וחיבור

7,500.00יח'סליל הפלה למערכת גילוי האש , הכל קומפ'. 1.007,500.00

 של שניידרN.S.X דגם 3X630A ,KA  36מפסק זרם חצי אוטומטי 03.08.01.0020

 כולל בלוק מגעי עזר וסליל5.2Eאו ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית  

6,500.00יח'הפלה הכל קומפלט. מותקן ומחווט. 1.006,500.00

 של שניידר אוN.S.X דגם 3X160A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי 03.08.01.0031

2,200.00יח'ש"ע הכולל הגנה תרמית ומגנטית ,בלוק מגעי עזר , הכל קומפ' . 1.002,200.00

 דגם3X100A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי כנ"ל אך לזרם עד 03.08.01.0041

N.S.X.1,600.00יח' של שניידר או ש"ע 3.004,800.00

N.S.X. דגם 3X63A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי כנ"ל אך לזרם 03.08.01.0091

650.00יח'של שניידר או ש"ע. 3.001,950.00

 עבור בלוק3X400Aתוספת למחיר מפסק זרם חצי אוטומטי עד 03.08.01.0101

350.00יח'מגעי עזר. 1.00350.00

450.00יח' עבור סליל הפסקה.3X400Aתוספת למחיר מפסק זרם עד 03.08.01.0111 1.00450.00

 דוגמת36KA, כושר ניתוק גבוה  3X125Aמפסק זרם חצי אוטומטי 03.08.01.0121

N.S.X של שניידר או KTA של A.Bלהגנת מנוע  (יחידת הגנה 

2,500.00יח'מותאמת להגנת מנוע) כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה. 4.0010,000.00

950.00יח'.3X40Aמפסק כנ"ל אך לזרם 03.08.01.0131 3.002,850.00

650.00יח'.3X25Aמפסק כנ"ל אך לזרם 03.08.01.0151 2.001,300.00

550.00יח'.3X20Aמפסק כנ"ל אך לזרם 03.08.01.0161 2.001,100.00

 שלG.V של מולר או .,3X6A ,PKZM1-6מנתק מעגל אוטומטי 03.08.01.0171

330.00יח'.50KAשניידר, כושר ניתוק  10.003,300.00

 שלG.V של מולר או .,3X16A ,PKZM1-16מנתק מעגל אוטומטי 03.08.01.0181

380.00יח' הכולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה.25KAשניידר , כושר ניתוק  18.006,840.00

450.00יח'.3X25A ,25KAמנתק מעגל אוטומטי כנ"ל אך 03.08.01.0201 1.00450.00

60.00יח'1X25A , 10KAמאמ"ת חד פאזי עד 03.08.01.0211 22.001,320.00

108.00יח' או חד קוטבי עם ניתוק האפס.2X25A ,10KAמאמ"ת דו קוטבי 03.08.01.0221 28.003,024.00

160.00יח'3X20A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי עד 03.08.01.0231 2.00320.00

180.00יח'3X25A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי עד 03.08.01.0241 1.00180.00

230.00יח'3X32A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  03.08.01.0251 3.00690.00

260.00יח'3X40A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  03.08.01.0261 1.00260.00

300.00יח'3X50A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  03.08.01.0271 1.00300.00

68.00יח'תוספת למחיר מאמ"ת בכל גודל שהו עבור בלוק מגעי עזר.03.08.01.0281 1.0068.00

350.00יח'.4X40A ,30MA' ,A 'TYPEממסר פחת 03.08.01.0291 1.00350.00

220.00יח' כולל נתיכים.3X63/25Aמנתק מבטיחים כנ"ל אך 03.08.01.0321 3.00660.00

160.00יח' ,כולל מגעי עזר כנדרש3X25A ,AC3מגען תלת פאזי עד 03.08.01.0341 3.00480.00

550.00יח' כולל בלוק מגעי עזר ונגדי פריקה15KVARמגען לקבל תלת פאזי 03.08.01.0345 1.00550.00

380.00יח' כולל בלוק מגעי עזר ונגדי פריקה10KVARמגען לקבל תלת פאזי 03.08.01.0361 1.00380.00

280.00יח' כולל בלוק מגעי עזר ונגדי פריקה7.5KVARמגען לקבל תלת פאזי 03.08.01.0371 1.00280.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

29עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03.08.0103.08.01

,15KVAR 400Vקבל תלת פאזי מטיפוס יבש, דל הפסדים בהספק 03.08.01.0381

 דוגמת סימנס, מותאם לעבודה בסביבה של440Vלמתח נומינלי 

540.00יח'הרמוניות גבוהות כולל נגדי טעינה 1.00540.00

450.00יח'10KVARקבל תלת פאזי כנ"ל אך בהפסק  03.08.01.0385 1.00450.00

330.00יח'7.5KVARקבל תלת פאזי כנ"ל אך בהפסק  03.08.01.0391 1.00330.00

1,700.00יח' דרגות מותקן ומחווט.6 קבלים עד 3בקר לפיקוד  03.08.01.0392 1.001,700.00

1,850.00יח' תלת פאזי כולל מגעי עזר.,AC3 כ"ס, 75מגען למנוע  03.08.01.0401 4.007,400.00

800.00יח'.AC-3 כ"ס, 25מגען כנ"ל אך למנוע  03.08.01.0405 1.00800.00

550.00יח'.AC-3 כ"ס, 15מגען כנ"ל אך למנוע  03.08.01.0406 3.001,650.00

380.00יח'.AC-3 כ"ס, 7.5מגען כנ"ל אך למנוע  03.08.01.0431 2.00760.00

 יציאות  כדוגמת4ממסר התארה למערכת גילוי אש עם  03.08.01.0433

ISO-556B-4. '880.00יח 1.00880.00

 כולל: הגנות,15HPווסת מהירות אלקטרוני דיגטלי למנוע בהספק 03.08.01.0441

 לתאימות אלקטרומגנטיתRFI דיגטלי פילטר 8מגעים יבשים, צג  

 כוללABB או טלמכניק או SIEMNS, תוצרת EMCולתאימות 

סליל טורי בכניסה אורגינלי לביטול הרמוניות ברשת כולל כל

6,500.00יח'המפורט במפרט הטכני. 2.0013,000.00

4,800.00יח' כ"ס.10ווסת כנ"ל אך למנוע בהספק  03.08.01.0450 1.004,800.00

4,000.00יח' כ"ס.7.5ווסת כנ"ל אך למנוע בהספק  03.08.01.0451 1.004,000.00

 כולל מגעןHP  75מתנע רך אלקטרוני דיגטלי למנוע בהספק עד 03.08.01.0460

9,000.00יח'מקצר אינטגרלי, הגנות, מגעים יבשים, צג דיגטלי תוצרת שניידר . 4.0036,000.00

4,500.00יח'25HPמתנע רך אלקטרוני דיגטלי למנוע כנ"ל אך בהספק עד 03.08.01.0465 1.004,500.00

DC 24V, או 230V סליל עבודה 6A AC1 מגעים 4ממסר פיקוד  03.08.01.0471

98.00יח' או טלמכניקA.Bתוצרת  200.0019,600.00

150.00יח' מגעים.8ממסר פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0481 6.00900.00

ממסר השהייה בחיבור אלקטרוני נישלף כולל בסיס, מגע מחליף,03.08.01.0491

נורות סימון, לתחומים שונים  כולל ממסר פולס תוצרת טלמכניק או

A.B.'250.00יח 8.002,000.00

350.00יח'ממסר השהייה כנ"ל אך מהבהב שני זמנים נפרדים.03.08.01.0501 1.00350.00

 ניתן לכיוון עם מגע מחליף התראה ירידתDC 0-25Vממסר מתח 03.08.01.0511

300.00יח' או ש"עOMRONמתח תוצרת  1.00300.00

95.00יח'.A-B מגעים תוצרת 2לחצן פיקוד  03.08.01.0521 10.00950.00

60.00יח'A-B עם נגד הפלת מתח תוצרת LEDנורת סימון, מטיפוס 03.08.01.0531 115.006,900.00

 מצבים , כולל3 מטיפוס פקט חד קוטבי  10Aמפסק פיקוד סיבובי 03.08.01.0541

110.00יח'צד קפיצי עם או בלי אפס תוצרת מולר או שניידר 16.001,760.00

250.00יח' קטבים4 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0551 10.002,500.00

220.00יח' קטבים3 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0561 8.001,760.00

180.00יח' קטבים3 מצבים 3מפסק פיקוד כנ"ל אך  03.08.01.0571 8.001,440.00

100.00יח' מצבים2X10A  , 2מפסק פקט 03.08.01.0581 4.00400.00

150.00יח' מצבים3X16A  , 2מפסק פקט 03.08.01.0591 6.00900.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

30עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03.08.0103.08.01

רב מודד דיגטלי לזרם, מתח, הספק, שיא ביקוש, כופל הספק וכו'03.08.01.0611

, כולל שנאי3X630A כולל משני זרם עבורו עד SATEC135EHדגם 

זרם מסכם (טוראיד) למדידת זליגה לאדמה כולל כרטיס תקשורת

MODBUS'3,500.00יח 6.0021,000.00

300.00יח' שעות72 שעות, עם רזרבה ל-24שעון פיקוד מיכני יומי  03.08.01.0621 1.00300.00

250.00יח'.230Vמונה שעות עבודה 03.08.01.0631 8.002,000.00

 לזרם ישר כולל נתיכי הגנה, נורתDC 24V , 20Aספק מתח מיוצב , 03.08.01.0641

1,850.00יח'סימון תצוגת מתח וזרם תוצרת שניידר או פוניקס או ש"ע מאושר. 1.001,850.00

 כולל נתיכי400V ,100KA ,B+C CLASSרביעית מגיני ברק למתח 03.08.01.0651

3,100.00יח' או פוניקס או ש"ע מאושר .VENTILLE DEHNהגנה עבורם דגם  1.003,100.00

 תוצרת2500VA חד פאזי בהספק 400/230Vשנאי יצוק 03.08.01.0661

LEGRAND.1,150.00יח' כולל נתיך הגנה אינטגרלי 1.001,150.00

, תוצרת150VA חד פאזי בהספק עד 230/24Vשנאי יצוק 03.08.01.0671

LEGRAND.'280.00יח 12.003,360.00

 של אמבלDC VF דוגמת DC 24Vמגן מתח יתר מודולרי חד קוטבי 03.08.01.0691

450.00יח'או פוניקס או שווה ערך מאושר . 18.008,100.00

 כולל משנה זרם עבורו1X63/5A מ"מ, עד 96X96אמפרמטר מרובע 03.08.01.0702

7.5VA  מ"מ לבחירת תווך מדידה22 . הכולל מפסק בורר %1, דיוק 

450.00יח'בים פאזות והאפס . 8.003,600.00

6 וולט לרבות מפסק בורר פזות 500 מ"מ עד  96X96וולטמר מרובע 03.08.01.0706

340.00יח'מצבים עם אפס . 1.00340.00

 , מותקן בתא הפיקוד כולל הגנה עבורו400Vמגן מתח יתר למתח 03.08.01.0711

300.00יח'E441 ABBדגם  8.002,400.00

60.00יח', עם רוזטה להתקנה בלוח.16Aשקע חד פאזי 03.08.01.0721 1.0060.00

 דוגמתLEDמהדק נתיך אינטגרלי כולל נורת סימון 03.08.01.0731

CONTACLIP.'32.00יח 80.002,560.00

28.00יח'.24V AC-DCמהדק פיקוד עם נורת לד מותאם למתח 03.08.01.0741 180.005,040.00

 להתקנה בלוח6A, מגע פיקוד 230Vממסר התראת רטיבות מנוע 03.08.01.0751

) או03-5620791 טל:  E.I.D (יבואן: SLIMLINE של SC-100דגם 

540.00יח'ש"ע מאושר מותקן ומחווט בלוח קומפלט. 5.002,700.00

ממסר טרמיסטור בליפופי המנוע כולל תצוגה, לחצן איפוס ידני (לא03.08.01.0761

480.00יח'אוטומטי) תוצרת מולר או שניידר 4.001,920.00

ממסר חוסר מתח פזה חד פזי כולל אפס, הכולל כיוון ומגע עזר כפול03.08.01.0771

280.00יח'ABB או IZUMIתוצרת  1.00280.00

350.00יח' מגעים יבשים2 כולל  400Vממסר חוסר מתח או פזה, תלת פזי 03.08.01.0781 1.00350.00

 מותקן ומחווט הכולל טרמוסטט הכל90wגוף חימום ללוח עד 03.08.01.0782

380.00יח'קומפ' . 2.00760.00

מאוורר (ונטה) להתקנה בלוח בקוטר כנידרש (באחריות היצרן03.08.01.0791

חישוב קוטר הוונטה הנידרשת בהתאם לנפח הלוח המוצע) כולל

מסנן  לכניסת אויר המותקן בקצה השני, טרמוסטט אורגינלי

750.00יח'IMELלהפעלה תוצרת  4.003,000.00

 עם כיסוי פלסטי ומצמד דו תכליתי מותקנת9W LEDמנורת לד 03.08.01.0801

280.00יח'בלוח. 8.002,240.00

90.00יח' מותקנת ומחוברת3A , 100Vדיודה לזרם 03.08.01.0803 10.00900.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

31עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03.08.0103.08.01

פוטנציומטר ליניארי, סיבובי, התנגדות מותאמת לדגם הווסת ולפי03.08.01.0821

200.00יח'הוראת היצרן 4.00800.00

 דקות כולל30 כולל מצברי גיבוי ל  3000VA חד פזית U.P.Sמערכת .03.08.01.0831

סימון מתח, סימון תקלה, עוקף סטטי, סימון צריכת זרם,ממסר

 או ש"עGNETתקלות , כרטיס תקשורת , דוגמת גמטרוניקס סדרת 

4,500.00יח'מותקנת ומחוברת. 1.004,500.00

מבנה לוח חשמל ראשי מתח נמוך לפי תוכנית העמדה וסכמה חד03.08.01.0841

קוית בנוי מפח צבוע באפוקסי בתנור ועומד בדרישות תקן ישראלי

 אוRITTAL תוצרת 2B ומיוצר ע"י יצרן מאושר רמת מידור 61439 

TABULA של ארדן או X-ENERGY של מולר או ARTU ABB

IP43 לפי תוכנית אטום 3X250Aלהעמדה על הרצפה, פסי צבירה 

 מעלות כולל דלתות מלאות בחזית פנלים40מיועד לטמפ' סביבה  

סגירה תחתונה של הלוח  כולל הרכבת הציוד, חיווט, פסי צבירה,

שילוט, מהדקים, פלטות פנימיות, הכנה לחבור הכבלים וכל החמרים

והעבודות הנדרשים להשלמת הלוח קומפלט. כולל כל ההכנות

3,200.00מ"רלחיבור מערכת פסי צבירה. מדידת הלוחות לפי מ"ר חזית לוח. 14.0044,800.00

2,800.00מ"רמבנה כנ"ל אך לתא בקרה ופיקוד03.08.01.0851 3.008,400.00

הובלה התקנה וחיבור מושלמים של לוח ראשי על כל חלקיו כולל כל03.08.01.0861

תאי המתנעים, השרות, הבקרה והקבלים כולל תא בקרה מקומי

וכולל כל כבלי הגישור לכח פיקוד ובקרה בין חלקי הלוח כולל חבור

6,000.00קומפכל קוי ההזנה, הפיקוד והבקרה קומפלט. 1.006,000.00

מערכת כבלי גישור מושלמים בין תא בקרה ותאי כח ומתנעים בלוח03.08.01.0871

4,000.00קומפראשי לקו לוחות ספקים כולל התקנה חזוק, חיווט ושילוט קומפ' 1.004,000.00

ביצוע איטום מעברים עליונים, צדדיים או תחתונים ללוח חשמל03.08.01.0873

מפני כניסת מזיקים, מים או אבק כולל חתיכות פרטינקס, פח או

385.00מ"ר .K.B.Sחומר איטום בהקצפה או בשיטת  4.001,540.00

חבור מושלם בתוך לוח החשמל של מתמר אולטראסוני או מד זרימה03.08.01.0881

מגנטי או של מתמר או תצוגה מכל סוג שהוא מסופק ע"י המזמין

כולל חיווט לכבלי הזנה או כבלי מגעים יבשים או כבלי כניסות

150.00קומפויציאות אנלוגיות הכל מושלם קומפ' 8.001,200.00

פירוק מושלם של לוח ראשי קיים כולל תא בקרה, הובלתו למחסן03.08.01.0901

שיורה עליו המזמין, סידור כבלים והכנת השטח להתקנת הלוח

6,000.00קומפהחדש,המחיר כולל גם פירוק כבלי הזנה ראשיים . הכל קומפ' . 1.006,000.00

319,272.00סה"כ ללוח מתח נמוך

מערכת בקרה 03.08.02
, כוללDATA 1M  לפחות , זכרון ל 256Kבקר מתוכנת בעל זיכרון 03.08.02.0010

S7-1513 או RXI, 363,G.E MODEL לפחות דגם SD 4Mכרטיס 

SIEMENS  או M340-BMXP3420 MODICONכולל ספק כח 

 שקעי תקשורת אינטגרליים או4 כרטיסים כולל 10ובסיס להתקנת  

, תקשורת טורית ושקע שמור)PCכהרחבה (יחידת תצוגה, מחשב 

8,000.00יח'מותקן ומחווט כמפורט קומפלט (לא כולל כרטיסים) 1.008,000.00

 כרטיסים10תוספת למחיר הבקר הנ"ל עבור בסיס הרחבה לעוד  03.08.02.0020

כולל ספק כח נוסף, כרטיסי תקשורת וכבל תקשורת בין שני

1,200.00יח'הבסיסים קומפלט. 2.002,400.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

32עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03.08.0203.08.02

 מבודדות לבקר כולל התקנה4-20MA כניסות אנלוגיות  4כרטיס  03.08.02.0030

2,200.00יח'כמפורט קומפלט. 10.0022,000.00

, לבקר כולל התקנה כמפורט24VDC כניסות דיסקרטיות, 16כרטיס  03.08.02.0040

1,800.00יח'קומפלט 12.0021,600.00

, לבקר כולל התקנהDC 24V יציאות ממסר נפרדות,8כרטיס  03.08.02.0050

1,400.00יח'כמפורט קומפלט 8.0011,200.00

 מבודדות לבקר מותקן כמפורט4-20MA יציאות אנלוגיות  4כרטיס  03.08.02.0060

2,200.00יח'קומפלט. 4.008,800.00

2 פורטים אינטגרליים בבקר כולל 3כרטיס תקשורת משולב בנוסף ל- 03.08.02.0070

2,100.00יח' מותקן ומחוברTCP/IP + RS425פורלים  1.002,100.00

 תוצרת סימנסSCREEN TOUCH " 10יחידת תצוגה לבקר הנ"ל , 03.08.02.0080

 בשפה עברית כולל כבל אורגינלי עבורה כולל התקנהUNIOPאו 

7,000.00יח' גיגה לפחות1כמפורט. כולל כרטיס זיכרון   1.007,000.00

 כניסה/יציאה כולל חלקה בהשתתפות1כתיבת תוכנה לבקר עבור  03.08.02.0090

בהגדרת אלגוריטים הבקרה, עבודות תוכנה לתפעול ראשוני של

הבקר וחיבורו לרשת התקשורת, הפעלה ןהרצה באתר כלל שידרש

כולל ביצוע שינויים עד להשלמת המערכת ותיעוד מלא של התוכנה

לאחר גמר ההפעלות (לפי מחיר יסוד לוח. כניסה או יציאה לוגית של

250.00יח' ש"ח) הכל מושלם כמפורט קומפ'220-   256.0064,000.00

 כניסה/יציאה אנלוגיות (מחיר יסוד לכניסה1כנ"ל אולם עבור  03.08.02.0100

380.00קומפ ש"ח) כמפורט קומפ'350יציאה  -   56.0021,280.00

ביצוע תוכנה יישומית להטמעת מתקן עיכול אירובי במערך הפיקוד03.08.02.0110

 מסכי8של המט"ש כולל שילוב בבסיס הנתונים, מסכי הפעלה, הכנת  

, היסטורייתSMSתפעול, שילוב במערכת ההתראות. הודעות 

אירועים, גרפים כולל איטגרציה והפעלה מושלמת באמצעות חברת

1,400.00יח'הבקרה של המט"ש. 5.007,000.00

 אל הבקר כולל רכיב אפליקציהSATECחבור רב מודד מסוג 03.08.02.0120

להעברת נתונים מהרב מודד ע"י רגיסטרים אל מרכז  הבקרה באופן

550.00יח'מושלם קומפ' 6.003,300.00

 אוMODBUSחבור לוח תהליך מסופק ע"י אחרים בתקשורת 03.08.02.0130

PROFIBUS בפורט RS485 או TCP/IPכולל רכיב אפליקציה 

להעברת נתונים קומפ ע"י רגיסטר אל מרכז הבקרה באופן מושלם

1,500.00קומפקומפ' (לוח סילון, לוח מגובה מיכני ) 1.001,500.00

180,180.00סה"כ למערכת בקרה

אביזרי פיקוד והארקות 03.08.03
 כ"ס כולל כניסות כבל,60HPחיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק 03.08.03.0010

חיבור כבלי הכח, הפיקוד (רטיבות, חמום, קליקסון או

750.00יח'טרמיסטורים) כולל צנרת מגן שרשורית פלסטית כנדרש. 4.003,000.00

 כ"ס, מאוורר או25חיבור חשמלי מושלם כנ"ל של מנוע בהספק עד  03.08.03.0015

580.00יח'משאבה. 3.001,740.00

 כ"ס, מאוורר או10חיבור חשמלי מושלם כנ"ל של מנוע בהספק עד  03.08.03.0020

350.00יח'משאבה. 2.00700.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
 http://www.dekel.co.il :אתר דקל



שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

33עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03.08.0303.08.03

חבור מושלם של מגוף ממונע או ברז חשמלי כנ"ל מסופק ומותקן03.08.03.0030

ע"י אחרים כולל חיבור כבלי הכח והפיקוד , כניסות כבל אנטיגרון ,

צנרת מגן שרשורית עם מעטה מתכת. חבור כבלי ההזנה , הפיקוד

 או מסוככים לכניסות ויציאות אנלוגיותN2X2Yוהבקרה , מטיפוס 

350.00קומפהכל מושלם קומפ' 16.005,600.00

600.00יח'  כולל ידית מצמד3X125A AC3מנתק בעומס 03.08.03.0060 4.002,400.00

400.00יח'  כולל ידית מצמד3X63A AC3מנתק בעומס 03.08.03.0070 6.002,400.00

 לזרם60X10(2פס השוואת פוטנציאלים ראשי מנחושת בחתך (03.08.03.0080

630A. 800.00יח' מותקן ומחובר לפי פרט 1.00800.00

35חיבור מושלם לצנרת מים באמצעות שלה כבדה וחוט נחושת  03.08.03.0090

150.00יח'ממ"ר 8.001,200.00

חיבור כנ"ל אך לקונסטרוקציה מתכתית או תעלת פח באמצעות בורג03.08.03.0100

100.00יח' ודיסקיות פליז3/8מגולוון "  20.002,000.00

 עםIP65מפסק מגביל על שסתום אל חוזר בנוי ממפסק גבול מתכתי 03.08.03.0110

זרוע וגלגל מופעלים ע"י מגרעת בגלגל הפעלה מפליז מורכב על הציר

500.00יח'הבולט של השסתום האל חוזר דוגמתא.ר.י 8.004,000.00

התקנה וחיבור כנ"ל של רגש אולטרא סוני (עבורו משולם בסעיפים03.08.03.0120

500.00יח'נפרדים) לפי פרט בתוכנית פרטים מכל סוג שהוא. 5.002,500.00

התקנה וחיבור מושלמים של מתמר לחץ סניקה מגנטי (מסופק ע"י03.08.03.0130

אחרים ) כולל כבלי הפיקוד המסופקים ע"י אחרים מלוח החשמל עד

380.00יח'לרגש וחיבורו. 4.001,520.00

לחצן הפסקת חירום מתכתי עם זכוכית ופטישון ניפוץ, טלמכניק03.08.03.0140

XAS25E400.00יח' דו-קוטבי 1.00400.00

שעת עבודה של חשמלאי מוסמך לפי רג'י (רק שעות שאושרו מראש03.08.03.0150

120.00ש"עוקיבלו אישור מהמפקח בכתב) 20.002,400.00

התקנה וחיווט מושלמים של מתמר/מסכם למד זרימה מגנטי מסופק03.08.03.0160

ע"י אחרים בלוח החשמל וחיבור לרגש כולל השחלת הכבל המסופק

400.00יח'ע"י אחרים קומפ'. 2.00800.00

450.00יח'התקנה כנ"ל אך של מתמר הידרוסטטי טבול לפי פרט קומפ'.03.08.03.0170 1.00450.00

350.00יח'התקנה כנ"ל אך עבור מד לחץ דיפרנציאלי לפי פרט קומפ'.03.08.03.0180 1.00350.00

התקנה וחיבור מושלמים כנ"ל אך של אביזר או רגש הכולל מגעים03.08.03.0191

יבשים +אנלוגי כולל צנרת מגן שרשורית , כניסות כבל, וחבור כבלי

 וכבלים מסוככים, באופן מושלם קומפלטN2XYהפיקוד מטיפוס 

250.00קומפלכניסות ויציאת אנלוגית 12.003,000.00

חבור כנ"ל אך של לוח משנה מכונה או ציוד או כל לוח אחר מסופק03.08.03.0200

450.00יח'ע"י אחרים 1.00450.00

 שלENH-10מצוף פיקוד אגס עם כבל אורגינלי באורך כנדרש ,דגם 03.08.03.0210

FLYGT. 600.00יח' או ש"ע מאושר מותקן ומחובר קומפלט 12.007,200.00

 מותקן316 מנירוסטה   0-200M , 4-20MAמתמר לחץ אנלוגי 03.08.03.0220

 או סימנס או ש"ע עם דיאפרגמהSENSORS BDומחובר תוצרת 

ייעודית למי שפכים לפי פרט הכולל תצוגה נומיריתמסוג פנל שליטה

3,400.00יח', הכל קומפלט. 4.0013,600.00

מד לחץ דיפרנציאלי עם מגעים יבשים מסוג מחליף תוצרת סימנס או03.08.03.0230

SENSORS BDאו ש"ע המיועד למי שפכים מותקן ומחווט 

2,500.00יח'קומפלט. (יבואן: אלקון בע"מ). 2.005,000.00
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03.08.0303.08.03

 (מגטרון)PULSAR של BOX BLACKמד מפלס אולטראסוני דגם 03.08.03.0260

הכולל: גשש אולטראסוני- יח' מגבר/מתמר מותקנת ומחווטת בלוח

.כבלMERPROGRAהחשמל. - יח' תכנות עבור המתמר/מתאם 

קואקס באורך כנדרש בהתאם לתוכניות השטח רציף לכל אורכו

RG62U הכל תוצרת E+S  מגעים יבשים  מותקן2 או סימנס כולל 

ומחובר כולל השחלת הכבל מהגשש ועד למתמר מכוון ומופעל בשטח

7,500.00קומפקומפלט. 4.0030,000.00

השלמת ובדיקת מערכת הארקת יסודות מושלמת למבנה טיפול03.08.03.0270

קדם, לפי תוכנית כולל טבעת גישור, יציאות חוץ מגולוונות,

אלקטרודות הארקה בכלונס יציאות לפסי השוואה,פסים מגולוונים

לחיבור בין כל חלקי מערכת הארקת יסודות לפי תוכנית כולל

 מ"מ40/4חפירות הכל מושלם קומפ'. כולל פסי גישור מגלוון בחתך  

 מ"מ טמון באדמה בעומק40/4עם מבנה חשמל ראשי מברזלמגלוון  

4,500.00קומפ ס"מ הכל קומפ'50  1.004,500.00

250.00יח' להתקנה חיצונית, מותקן ומחובר230V ,IP55תא פוטואלקטרי 03.08.03.0280 1.00250.00

 מ"מ מצופה נחושת מוחדרת19אלקטרודות הארקה מפלדה בקוטר  03.08.03.0290

40 מטר כולל שוחת ביקורת עבורה בקוטר 2אנכית לקרקע בעומק  

750.00יח'ס"מ ממולאת חצץ עם שילוט. 4.003,000.00

 כולל יחידת פיזור פנימית, יח'BTU  24000מזגן מפוצל לתפוקה של  03.08.03.0300

עיבוי חיצונית, צנרת גז וחשמל בין שתי היחידות, כולל התקנה

מושלמת , מילוי גז והפעלה קומפלט, תוצרת אלקטרה או תדיראן

9,000.00קומפמדגם אנוורטר המותאם לכמות החום הנפלטת מלוחות החשמל. 1.009,000.00

108,260.00סה"כ לאביזרי פיקוד והארקות

נקודות ואינסטלציה חשמלית 03.08.04
 מונח על סולם כבלים אוN2X2Y/FR 3X1.5נקודת מאור בכבל  03.08.04.0010

בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל כולל תעלה פלסטית

 ס''מ או צינור מרירון כלולים במחיר הנקודה ,3X2.5במידות עד 

כולל חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות.

סיום במפסק מאור (יחיד או כפול) אטום להתקנה עה"ט ניסקו או

150.00נק'ש"ע קומפ' 8.001,200.00

 ממ"ר מונח על סולםN2X2Y/FR 3X2.5נקודת חיבור קיר בכבל 03.08.04.0020

כבלים או בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל, כולל

 ס"מ או צינור מרירון כלולים3X2.5תעלה פלסטית במידות עד 

במחיר הנקודה מהתעלות הראשיות, נפרדות לכבלי הנקודה, כולל

חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום

 אמפר להתקנה עה"ט ניסקו או תח"הט ניסקו או16בשקע ישראלי  

180.00נק'ש"ע קומפ' 2.00360.00

 ,מוגן מיםLED , LM  4450 , 35Wאו"ה של מנורת פלורסצנט מסוג 03.08.04.0041

 , גוון אורIK08,  316 עם סגרים עשויים נירוסטה IP 65פוליקרבונט   

4000K כדוגמת IBV. 420.00יח' ,  של לירד שטיינץ 4.001,680.00

IP65 , IK08 צמוד לקיר בדרגת אטימות LEDאו"ה של גוף תאורה 03.08.04.0045

4000עשוי פלדה מגולוונת צבוע פוליאסטר בתנורי טמפ' צבע  

480.00יח' (יבואן: לירד-שטיינץ) .WP01-040 דגם 40Wובהספק  4.001,920.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

35עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03.08.0403.08.04

 כולל זרוע הפעלה או מגנט (יבחר על פיIP67מפסק גבול מתכתי 03.08.04.0070

מבנה השער) מורכב לדלת או לשער (להתראה על פריצה) ומחובר

250.00יח'קומפלט 6.001,500.00

18.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהNHXH 3X2.5כבל חשמל 03.08.04.0080 150.002,700.00

7.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהN2X2Y 3X1.5כבל חשמל 03.08.04.0090 400.002,800.00

9.50מ' ממ"רN2X2Y 5X1.5כבל חשמל כנ"ל אך  03.08.04.0100 280.002,660.00

17.00מ' ממ"רN2X2Y 9X1.5כבל חשמל כנ"ל אך  03.08.04.0110 700.0011,900.00

9.00מ' ממ"רN2X2Y 3X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0120 800.007,200.00

10.80מ' ממ"רN2X2Y 4X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0130 600.006,480.00

12.00מ' ממ"רN2X2Y 5X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0140 600.007,200.00

30.00מ' ממ"רN2X2Y 14X2.5כבל חשמל כנ"ל  03.08.04.0150 400.0012,000.00

18.00מ' ממ"רN2X2Y 5X4כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0160 200.003,600.00

26.00מ' ממ"ר5X6N2X2Yכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0170 250.006,500.00

51.00מ' ממ"ר5X16N2X2Yכבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0190 100.005,100.00

45.00מ' ממ"רN2XBY 4X6כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0200 200.009,000.00

52.00מ' ממ"רN2XBY 4X10כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0210 80.004,160.00

130.00מ' ממ"רN2X2Y 3X70+35כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0230 140.0018,200.00

140.00מ' ממ"רNA2X2Y 3X240+120כבל חשמל כנ"ל אך 03.08.04.0235 300.0042,000.00

11.00מ' ממ"ר.16מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך   03.08.04.0250 120.001,320.00

17.00מ' ממ"ר25מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך עד  03.08.04.0260 100.001,700.00

25.00מ' ממ"ר35מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך  03.08.04.0270 100.002,500.00

40.00מ' ממ"ר70מוליך הארקה כנ"ל אך חשוף שזור בחתך  03.08.04.0280 120.004,800.00

45.00מ' ממ"ר.1X50מוליך הארקה מבודד "ט" 03.08.04.0300 60.002,700.00

 כל זוג מסוכך2X2X16/1AWGכבל מכשור מסוכך ומשוריין 03.08.04.0310

 משוריין להתקנהNYBYבנפרד+ סיכוך כללי עם מעטה 

32.00מ'תת-קרקעית מושחל בצינור ומחובר 650.0020,800.00

 להתקנהNYBY R5-485כבל תקשורת מסוכך ומשוריין עם מעטה 03.08.04.0320

35.00מ'תת-קרקעית. 150.005,250.00

 מ"מ קוטר מותקן לקיר או לתקרה כולל קשתות20צינור מרירון  03.08.04.0330

7.00מ'ומופות 60.00420.00

12.00מ' מ"מ25צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  03.08.04.0340 40.00480.00

18.00מ'מ"מ32צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  03.08.04.0350 20.00360.00

 מותקן לקיר או מונח בחפירה כולל קשתות1.5צינור מים מגולוון " 03.08.04.0360

40.00מ'מופות, מגן על כבל 5.00200.00

 ס"מ כולל60 ס"מ ורוחב עד 110חפירה/חציבה של תעלה בעומק  03.08.04.0380

75.00מ'רפוד חול, בלוקים, כיסוי, סרט סימון, כיסוי בשכבות והדוק קומפלט 30.002,250.00

110צינור שרשורי דופן כפולה רב שכבתי מטיפוס קוברה בקוטר  03.08.04.0390

35.00מ' מ"מ.8מ"מ כולל חבל משיכה   80.002,800.00

 מ"מ עבור תקשורת י.ק.ע  מאושר ע"י בזק75צינור פלסטי בקוטר  03.08.04.0430

25.00מ'כולל, חוט משיכה, מונח בחפירה 60.001,500.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

36עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03.08.0403.08.04

100/60 מ"מ במידות עד 0.8 מחורצת בעובי  E5-316תעלת נירוסטה 03.08.04.0450

מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות, קונזולות מותקנת

1.5 או ש"ע עם זרועותלקיר במרחק כל  NIEDAXקומפלט תוצרת 

140.00מ'מ' (יבואן: ארכה). 120.0016,800.00

180.00מ'20/6כנ"ל אך במידות  03.08.04.0460 160.0028,800.00

250.00מ'40/6כנ"ל אך במידות  03.08.04.0470 60.0015,000.00

NIEDAX תוצרת E5-316סולם כבלים מטיפוס כבד עשוי נירוסטה 03.08.04.0480

 מ"מ מותקן לקיר או מתחת לתקרה כולל203-60או ש"ע, ברוחב  

מיתלים, קונזולות, מחברים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה

275.00מ'מושלמת קומפ'. יבואן ארכה. 60.0016,500.00

310.00מ' ס"מ40סולם כבלים כנ"ל ברוחב  03.08.04.0490 40.0012,400.00

340.00מ' ס"מ60סולם כבלים כנ"ל אך ברוחב  03.08.04.0500 20.006,800.00

 ס"מ100 ס"מ ובגובה 125שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר  03.08.04.0520

40ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסה  

3,000.00יח' ס"מהכל קומפלט.25טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי   1.003,000.00

 מ"מ מונח ביציקה או בקיר או25צינור מריכף חסין אש בקוטר  03.08.04.0540

ברצפה כולל חוט משיכה. הסעיף מתייחס לצנרת שאינה כלולה

8.00מ'במחיר הנקודות 60.00480.00

10.00מ' מ"מ32צינור כנ"ל אך בקוטר  03.08.04.0550 40.00400.00

 ס"מ עם20/20תיבה פלסטית משוריינת  מפוליקרבונט במידות עד  03.08.04.0560

140.00יח' מותקנת ומחוזקת כולל פס מהדקים.IP68מכסה אטומה  10.001,400.00

 עם פס מהדקים מותקנתIP67קופסאת מעבר מתכתית משוריינת 03.08.04.0570

למעבר כבלים ע"י התקני חדירה מסוג אנטיגרון מותקנת ומחוזקת

280.00יח'קומפ' 12.003,360.00

צינור מגן שרשורי משוריין, מעטה מתכתי עטוף פלסטיקה מיועד03.08.04.0575

EXלכבלים ואביזרים באווירה נפיצה  . כולל מחברים ומופות, 

 ( יבואן: קשטן)או ש"ע מותקן, מחוזק ומחובר.COOPERתוצרת 

35.00מ' מ"מ.20הצינור בקוטר   40.001,400.00

ארון מעבר למשאבה בנוי מפוליאסטר משוריין עם דלת וסגר אטום03.08.04.0580

IP65 3 כולל מפסק בטחון עדX125A ,IP65  3 + מפסק פיקוד

מצבים, צד ימין קפיצי, צד שמאל קבוע עם אפשרות נעילה במצב

אפס מותקן על דלת הארון הכל מחווט, משולט ומותקן באופן

1,250.00יח'מושלם.צמוד למשאבה 4.005,000.00

850.00יח' .3X63Aארון כנ"ל אך לזרם של  03.08.04.0581 4.003,400.00

ביצוע חריץ ברצפת חדר חשמל ומשאבות או כל מבנה אחר לצורך03.08.04.0582

180.00מ'העברת צנרת , וביטון בחזרה לאחר הנחת הצנרת . 3.00540.00

 בקיר או תקרת בטון כולל אספקת השרוול,6ביצוע שרוול עד  " 03.08.04.0590

ביטונו ואיטומו מפני מעבר גזים ו/או מכרסמים לאחר השחלת

350.00יח'הכבלים. 3.001,050.00

איטום תקני של שרוול מעבר כבלים בפני מעבר גז ואש תקני מסוג03.08.04.0592

K.B.S. 1,500.00קומפ.הכולל איטום הלוחות 1.001,500.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

37עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03.08.0403.08.04

תיבת שקעים פלסטית עם תריס למאמתים לפי תוכנית פרטים03.08.04.0600

.1X16A 10KA  .3. מאמ"ת 3X25A ,10KA  .2. מאמ"ת 1הכוללת:  

 חד פאזי אטום16A. ח"ק ישראלי 4X40A 30MA  .4ממסר פחת 

.CEE 5X32A ,IP65. ח"ק תלת פאזי 5 יחידות.                     2למים   

. מקום שמור נוסףCEE ,5X16A ,IP55.          7. ח"ק תלת פזי 6 

לעוד אביזר שקעים חד פזי או תלת פזי. הכל מותקן ומחווט כולל

1,250.00יח' או בלבד.LEGRANDהתקנה לקיר וחבור להזנה דוגמאת גוויס או  1.001,250.00

 ממ"ר קו ישיר מלוח החשמל3X4N2XYנקודת חבור למזגן  בכבל 03.08.04.0610

350.00נק' פנים מעוגלים (בריטי)20Aוסיום בשקע חד פזי  1.00350.00

 כולל מגעPT-100 כניסת 24VDCיח' תצוגה לטמפ' עבור גשש טמפ' 03.08.04.0620

600.00יח'יבש מחליף תוצרת מגטרון בחדר חשמל 1.00600.00

העברת המתקן בדיקה ואישור מהנדס בודק כולל כל הבדיקות03.08.04.0630

תשלום לבודק תיקון ליקויים עד להשלמת המתקן וקבלתו ע"י

2,500.00יח'הבודק קומפ' 1.002,500.00

 ווט (משואה)100 ליבון עד  IP55מנורה אדומה פלסטית אנטי-ונדלית 03.08.04.0640

600.00יח' מחוזק לקיר מורכבת ומחוברת2מורכבת ע"ג קונזולה עשויה צינור "  1.00600.00

 מטר ,מגולוון  מצינור פלדה מגולוון גילוון חם בקוטר3תורן בגובה  03.08.04.0650

 מטר מעל הבנין),2.5 מטר על הבנין,  1 מותקן על דופן הבנין (3" 

1,000.00קומפכולל שלות לחזוק. 1.001,000.00

נישה מבטון טרומי יביל לפי פרט עבור ארון חשמל ראשי ולוח03.08.04.0700

תקשורת הכולל דלתות מתכת + מנעול כפול עם צביעת אלקטרו

סטטית והכולל גגון מבטון במידות לפי פרט הלוח . כולל ביסוס בטון

לפי אישור קונסטרוקטור הכל קומפ' הכולל הארקת רצפת המבנה

35,000.00יח'הכל קומפ'. 1.0035,000.00

354,370.00סה"כ לנקודות ואינסטלציה חשמלית

כיבוי וגילוי אש 03.08.05
350.00יח'גלאי עשן אופטי אנלוגי לרכזת ממוענת כולל כתובת ותושבת03.08.05.0010 8.002,800.00

יחידת כתובת (מגע יבש)יציאה מהרכזת להפעלת צופר, מיכל גז03.08.05.0020

180.00יח'לכיבוי, הפסקת חשמל וכו' מותקנת בקופסת פוליקרבונט 1.00180.00

יחידת כתובת כנ"ל אך כניסה ממגע יבש חיצוני עבור התראות03.08.05.0030

120.00יח'חיצוניות 2.00240.00

350.00יח'לחצן אזעקת אש מתכתי לניפוץ לרכזת ממוענת כולל כתובת03.08.05.0040 1.00350.00

100.00יח'מנורת סימון אזעקת אש03.08.05.0050 8.00800.00

250.00יח'צופר התראה להתקנה פנימית03.08.05.0060 1.00250.00

350.00יח'צופר התראה להתקנה חיצונית עם נצנץ03.08.05.0070 1.00350.00

כרטיס הרחבה עבור מבנה יביל של חדר החשמל למבנה הקדם טיפול03.08.05.0090

הכולל כל החלפים הנדרשים , הכל קומפ' כולל סינכרון וחיבור

4,000.00יח'לרכזת הראשית במבנה המנהלה . 1.004,000.00

אספקת והשחלת של כבל גילוי אש תקני אדום תת-קרקעי גידים03.08.05.0100

ומוליכים (מסובבים גמישים)עם מעטפת משוריינת נגד מכרסמים

לרכזת ממוענת מרכזת גילוי אש במבנה משרדיםדרך תשתית

35.00מ'תת-קרקעית עד למבנים משניים ולפנלי משנה 150.005,250.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

38עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03.08.0503.08.05

נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו') עבור רכזת ממוענת עשויה03.08.05.0110

 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים בהתאם1כבל תקני אדום  

לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש או בתעלה פלסטית עד

1.5X1.5.90.00נק' ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה הקרובה 22.001,980.00

 ק"ג עם צנרת פיזור,נחירים בגג לוח החשמל5,עד  FM-200מיכל גז 03.08.05.0120

בהתאם לנדרש, שסתום חשמלי מופעל ע"י הרכזת, מד לחץ,

פרסוסטט התראה חשמלי, ידית הפעלה ידנית, הכל מותקן בלוח

 ואישור   מכון התקניםNFPA 2001החשמל ומחובר קומפ' לפי תקן  

9,000.00יח'הישראלי קומפלט ומחובר קומפלט. 1.009,000.00

חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי וכיבוי03.08.05.0150

האש במתקן הקדם טיפול וכן העברתה בדיקה ואישור של מכון

3,500.00קומפהתקנים כולל תשלומים עבור מכון התקנים וליווי הבודק קומפ'. 1.003,500.00

חבור לוח מסופק ע"י אחרים למערך גילוי האש כולל מגעים03.08.05.0160

 עד לבקר המקומיMODBUSדיסקרטים וכן כבל תקשורת 

350.00יח'קומפלט' 2.00700.00

29,400.00סה"כ לכיבוי וגילוי אש

מערך תקשורת והעברת נתונים 03.08.06
, דלת זכוכית19), עומק "20U ") 30, גובה 19תיבת תקשורת רוחב " 03.08.06.0010

2 מדפים לנשיאת עודפי כבלים, דפנות מתפרקות,  ,N6ננעלת, שקע 

1,500.00יח'מדפים קבועים, הכל מושלם, כמפורט קומפ 1.001,500.00

 לפי הצורך לחיבורST-SP נקודות כולל מתאמים 8לוח ניתוב אופטי  03.08.06.0020

כל סיבי הכבלים האופטים, מגש לאיחסון עודפי סיבים אופטיים

850.00קומפמותקן ומחובר כמפורט קומפ 1.00850.00

 דוגמאתIP20)  תעשייתי דרגת הגנה switch managedמתג מנוהל(03.08.06.0030

ConneXium 'של שניידר מס' קט TCSESB083F2CU0,  8 בעל

5,500.00יח'ltimodemu ושתי מבואות אופטיים RJ-45מבואות נחושת  1.005,500.00

60.00יח' מטר כמפורט קומפ.2 באורך   ST-SCמגשר אופטי 03.08.06.0050 2.00120.00

38.00יח' מטר תקעים כנדרש1מגשר נחושת באורך   03.08.06.0060 6.00228.00

03.08.06.0070 GBIC  100MB.250.00יח' תואם למתג הנבחר 4.001,000.00

התקנה מושלמת של כל ציוד התקשורת במבנה קדם, חווט והפעלה,03.08.06.0080

2,500.00קומפהכל מושלם, כמפורט קומפ. 1.002,500.00

30.00יח'קונקטור אופטי לקצה סיב, מותקן ומחובר כמפורט קומפ03.08.06.0090 6.00180.00

TUBE LOOS MINI סיבים מולטי מוד מסוג 6כבל אופטי משוריין  03.08.06.0110

 מ"מ - מבנה14.50 - קוטר חיצוני  62.5M- קוטר ליבת הסיב 

CABLE MINI TUBE LOOS עם JEL צבע שונה לכל סוג ,MINI

CABLE מעטה פנימי LSOH,עטוף חומר חוסם לחות, שריון פלדה ,

 אוDATWYLERמעטה חיצוני פוליאסטר שחור כדוגמת: תוצרת 

32.00מ'ש"ע 150.004,800.00

 CAT7,GIGA-DORאספקה והתקנה של כבל תקשורת מוסכך 03.08.06.0120

 משוריין נגד מכרסמיםNYBYמאושר ע"י המזמין, כולל מעטה 

28.00מ'להתקנה תת-קרקעית. 100.002,800.00

19,478.00סה"כ למערך תקשורת והעברת נתונים
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

39עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך אגני האיוור

03.08.0603.08.06

סה"כ לעבודות חשמל 
319,272.00לוח מתח נמוך01

180,180.00מערכת בקרה02

108,260.00אביזרי פיקוד והארקות03

354,370.00נקודות ואינסטלציה חשמלית04

29,400.00כיבוי וגילוי אש05

19,478.00מערך תקשורת והעברת נתונים06

1,010,960.00סה"כ

סה"כ לעבודות לשיקום מערך אגני האיוור 
3,652,500.00עבודות לשיקום מערך אגני האיוור01

1,010,960.00עבודות חשמל08

4,663,460.00סה"כ
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

40עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך המצללים השניוניים

04

עבודות לשיקום מערך המצללים השניוניים 04

עבודות לשיקום מערך המצללים השניוניים 04.01

04.01.01

ריקון וניקוי שני המצללים השניוניים 04.01.01

ריקון וניקוי שני המצללים, שיפוץ המערכות הגיר מנוע, שיפוץ

מערכות הגריפה של הבוצה והצופת, שיפוץ משאבת הבוצה העודפת,

שיפוץ משאבת הצופת, אספקת והתקנת משאבת בוצה עודפת חדשה,

אספקת והתקנת משאבת צופת חדשה, שיפוץ המגופים

הטלסקופיים, כל העבודות הקשורות במצללים השניוניים,

תתבצענה בטור ולא במקביל, כאשר הטיפול במצלל השני יתחיל רק

לאחר גמר הטיפול וההחזרה לעבודה של המצלל הראשון.

ריקון המצלל מהנוזלים, לאחר בידודו מהמערכת באמצעות הסגרים,04.01.01.0010

ע"י העברת הנוזלים שבו באמצעות משאבה טבולה ניידת, אשר

תסופק ע"י הקבלן ההפעלה של המשאבה ע"ח הקבלן,  אל המצלל

2,000.00קומפשנשאר בעבודה. 2.004,000.00

הוצאת הבוצה ששקעה במצללים ע"י שאיבה או כל אמצעי אחר04.01.01.0020

שיאושר ע"י המפקח, בדיקת איכות הבוצה ע"י הקבלן, וסילוקה

400.00טוןלאתר מורשה, בהתאם לאיכות הבוצה 50.0020,000.00

2,000.00קומפניקוי כלי של המצללים, כולל התעלות ובדיקת ותיקון מבנה הבטון. 04.01.01.0030 2.004,000.00

28,000.00סה"כ לריקון וניקוי שני המצללים השניוניים

שיפוץ של כל המערכות המכניות של המצללים השניוניים 04.01.02
שיפוץ מערך המנוע- גיר והחיבור למערך הגורפים, הכל לפי הוראות04.01.02.0010

10,000.00קומפהיצרן. 2.0020,000.00

שיפוץ מערך הגורפים של הבוצה בתחתית המשקעים ומערך גופרי04.01.02.0020

הצופת מפני השטח, כולל מתקני איסוף והוצאת הבוצה אל מחוץ

10,000.00קומפלמשקעים, לפי הוראות היצרן. 2.0020,000.00

אספקה והתקנה של גלגלים חיצוניים כדוגמת הגלגלים הקיימים04.01.02.0030

5,000.00קומפשעליהם סובב הגשר 2.0010,000.00

50,000.00סה"כ לשיפוץ של כל המערכות המכניות של המצללים השניוניים

שיפוץ המגופים הטלסקופיים 04.01.03
2,500.00קומפבדיקה יסודית של המגופים הקיימים, כולל המפעילים החשמליים.04.01.03.0010 2.005,000.00

5,000.00קומפשיפוץ המפעלים החשמליים הקיימים והחזרת אחד מהם למחסן.04.01.03.0020 2.0010,000.00

10,000.00קומפאספקת חלקי חילוף לכל המגופים הטלסקופיים. 04.01.03.0030 1.0010,000.00

אספקת, הרכבת והפעלה של מפעיל חשמלי למגופים הטלסקופיים,04.01.03.0040

20,000.00קומפכדוגמת המפעיל הקיים. 1.0020,000.00

45,000.00סה"כ לשיפוץ המגופים הטלסקופיים

סה"כ לעבודות לשיקום מערך המצללים השניוניים 
28,000.00ריקון וניקוי שני המצללים השניוניים01

50,000.00שיפוץ של כל המערכות המכניות של המצללים השניוניים02

45,000.00שיפוץ המגופים הטלסקופיים03
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

41עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך המצללים השניוניים

04.01.0304.01.03

123,000.00סה"כ

עבודות חשמל 04.08

הערות

מחיר הסעיפים להלן כולל גם חיצוב מעברים בקירות בלוקים או

בטון לצנרת או תעלות, תיקוני טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות

להחזרת המצב לקדמותו. כן ישולם בסעיף נפרד עבור ביצוע חיצוב

ו/או מעברים בתקרות בלבד כמפורט להלן.

לוח מתח נמוך 04.08.01

 יצרןIEC 61439הערות: א. לוחות החשמל יבנו לפי תקן ישראלי ע"י  

מאושר לכך. ויעמדו בדרישות התקן.  ב. כושר ניתוק של המאמ"תים

 ג. עבור מפסקי זרם חצי-אטומטייםIEC 898 לפי תקן  10KAיהיה 

 ד. בווסתי המהירותICS=ICUיש להבטיח שכושר הניתוק יהיה 

ובמתנעים הרכים וביחידות מדידה או ציוד אלקטרוני יש לצפות

בלקה את הכרטיסים האלקטרוניים ובבדיל את חלקי הנחושת

 של שניידרN.S.X דגם 3X315A ,KA  36מפסק זרם חצי אוטומטי 04.08.01.0010

 כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה5.2Eאו ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית 

הכל קומפלט. מותקן ומחווט בחדר חשמל ראשי הכולל התחברות

לפסי הצבירה שילוט מהדקיםה כולל פירוק מפסק קיים וחיבור

4,500.00יח'סליל הפלה למערכת גילוי האש , הכל קומפ'. 1.004,500.00

 של שניידרN.S.X דגם 3X250A ,KA  36מפסק זרם חצי אוטומטי 04.08.01.0020

 כולל בלוק מגעי עזר וסליל5.2Eאו ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית  

3,800.00יח'הפלה הכל קומפלט. מותקן ומחווט. 1.003,800.00

 של שניידר אוN.S.X דגם 3X100A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי 04.08.01.0031

1,600.00יח'ש"ע הכולל הגנה תרמית ומגנטית ,בלוק מגעי עזר , הכל קומפ' . 1.001,600.00

 דגם3X80A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי כנ"ל אך לזרם עד 04.08.01.0041

N.S.X.1,250.00יח' של שניידר או ש"ע 3.003,750.00

N.S.X. דגם 3X63A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי כנ"ל אך לזרם 04.08.01.0091

650.00יח'של שניידר או ש"ע. 5.003,250.00

 עבור בלוק3X250Aתוספת למחיר מפסק זרם חצי אוטומטי עד 04.08.01.0101

280.00יח'מגעי עזר. 1.00280.00

400.00יח' עבור סליל הפסקה.3X250Aתוספת למחיר מפסק זרם עד 04.08.01.0111 1.00400.00

 דוגמת36KA, כושר ניתוק גבוה  3X63Aמפסק זרם חצי אוטומטי 04.08.01.0121

N.S.X של שניידר או KTA של A.Bלהגנת מנוע  (יחידת הגנה 

1,200.00יח'מותאמת להגנת מנוע) כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה. 2.002,400.00

950.00יח'.3X40Aמפסק כנ"ל אך לזרם 04.08.01.0131 2.001,900.00

650.00יח'.3X25Aמפסק כנ"ל אך לזרם 04.08.01.0151 1.00650.00

550.00יח'.3X20Aמפסק כנ"ל אך לזרם 04.08.01.0161 2.001,100.00

 שלG.V של מולר או .,3X6A ,PKZM1-6מנתק מעגל אוטומטי 04.08.01.0171

330.00יח'.50KAשניידר, כושר ניתוק  12.003,960.00

 שלG.V של מולר או .,3X16A ,PKZM1-16מנתק מעגל אוטומטי 04.08.01.0181

380.00יח' הכולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה.25KAשניידר , כושר ניתוק  26.009,880.00

450.00יח'.3X25A ,25KAמנתק מעגל אוטומטי כנ"ל אך 04.08.01.0201 1.00450.00

60.00יח'1X25A , 10KAמאמ"ת חד פאזי עד 04.08.01.0211 28.001,680.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

42עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך המצללים השניוניים

04.08.0104.08.01

108.00יח' או חד קוטבי עם ניתוק האפס.2X25A ,10KAמאמ"ת דו קוטבי 04.08.01.0221 36.003,888.00

160.00יח'3X20A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי עד 04.08.01.0231 3.00480.00

180.00יח'3X25A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי עד 04.08.01.0241 2.00360.00

230.00יח'3X32A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  04.08.01.0251 3.00690.00

260.00יח'3X40A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  04.08.01.0261 2.00520.00

300.00יח'3X50A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  04.08.01.0271 1.00300.00

68.00יח'תוספת למחיר מאמ"ת בכל גודל שהו עבור בלוק מגעי עזר.04.08.01.0281 1.0068.00

350.00יח'.4X40A ,30MA' ,A 'TYPEממסר פחת 04.08.01.0291 1.00350.00

220.00יח' כולל נתיכים.3X63/25Aמנתק מבטיחים כנ"ל אך 04.08.01.0321 3.00660.00

160.00יח' ,כולל מגעי עזר כנדרש3X25A ,AC3מגען תלת פאזי עד 04.08.01.0341 3.00480.00

550.00יח' כולל בלוק מגעי עזר ונגדי פריקה15KVARמגען לקבל תלת פאזי 04.08.01.0345 1.00550.00

380.00יח' כולל בלוק מגעי עזר ונגדי פריקה10KVARמגען לקבל תלת פאזי 04.08.01.0361 1.00380.00

280.00יח' כולל בלוק מגעי עזר ונגדי פריקה7.5KVARמגען לקבל תלת פאזי 04.08.01.0371 1.00280.00

,15KVAR 400Vקבל תלת פאזי מטיפוס יבש, דל הפסדים בהספק 04.08.01.0381

 דוגמת סימנס, מותאם לעבודה בסביבה של440Vלמתח נומינלי 

540.00יח'הרמוניות גבוהות כולל נגדי טעינה 1.00540.00

450.00יח'10KVARקבל תלת פאזי כנ"ל אך בהפסק  04.08.01.0385 1.00450.00

330.00יח'7.5KVARקבל תלת פאזי כנ"ל אך בהפסק  04.08.01.0391 1.00330.00

1,700.00יח' דרגות מותקן ומחווט.6 קבלים עד 3בקר לפיקוד  04.08.01.0392 1.001,700.00

1,200.00יח' תלת פאזי כולל מגעי עזר.,AC3 כ"ס, 40מגען למנוע  04.08.01.0401 2.002,400.00

800.00יח'.AC-3 כ"ס, 25מגען כנ"ל אך למנוע  04.08.01.0405 2.001,600.00

550.00יח'.AC-3 כ"ס, 15מגען כנ"ל אך למנוע  04.08.01.0406 1.00550.00

380.00יח'.AC-3 כ"ס, 7.5מגען כנ"ל אך למנוע  04.08.01.0431 2.00760.00

 יציאות  כדוגמת4ממסר התארה למערכת גילוי אש עם  04.08.01.0433

ISO-556B-4. '880.00יח 1.00880.00

 כולל: הגנות,40HPווסת מהירות אלקטרוני דיגטלי למנוע בהספק 04.08.01.0441

 לתאימות אלקטרומגנטיתRFI דיגטלי פילטר 8מגעים יבשים, צג  

 כוללABB או טלמכניק או SIEMNS, תוצרת EMCולתאימות 

סליל טורי בכניסה אורגינלי לביטול הרמוניות ברשת כולל כל

9,000.00יח'המפורט במפרט הטכני. 2.0018,000.00

7,500.00יח' כ"ס.25ווסת כנ"ל אך למנוע בהספק  04.08.01.0450 2.0015,000.00

4,000.00יח' כ"ס.7.5ווסת כנ"ל אך למנוע בהספק  04.08.01.0451 1.004,000.00

DC 24V, או 230V סליל עבודה 6A AC1 מגעים 4ממסר פיקוד  04.08.01.0471

98.00יח' או טלמכניקA.Bתוצרת  180.0017,640.00

150.00יח' מגעים.8ממסר פיקוד כנ"ל אך  04.08.01.0481 6.00900.00

ממסר השהייה בחיבור אלקטרוני נישלף כולל בסיס, מגע מחליף,04.08.01.0491

נורות סימון, לתחומים שונים  כולל ממסר פולס תוצרת טלמכניק או

A.B.'250.00יח 10.002,500.00

350.00יח'ממסר השהייה כנ"ל אך מהבהב שני זמנים נפרדים.04.08.01.0501 1.00350.00

 ניתן לכיוון עם מגע מחליף התראה ירידתDC 0-25Vממסר מתח 04.08.01.0511

300.00יח' או ש"עOMRONמתח תוצרת  1.00300.00

95.00יח'.A-B מגעים תוצרת 2לחצן פיקוד  04.08.01.0521 12.001,140.00
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60.00יח'A-B עם נגד הפלת מתח תוצרת LEDנורת סימון, מטיפוס 04.08.01.0531 120.007,200.00

 מצבים , כולל3 מטיפוס פקט חד קוטבי  10Aמפסק פיקוד סיבובי 04.08.01.0541

110.00יח'צד קפיצי עם או בלי אפס תוצרת מולר או שניידר 12.001,320.00

250.00יח' קטבים4 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  04.08.01.0551 12.003,000.00

220.00יח' קטבים3 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  04.08.01.0561 10.002,200.00

180.00יח' קטבים3 מצבים 3מפסק פיקוד כנ"ל אך  04.08.01.0571 10.001,800.00

100.00יח' מצבים2X10A  , 2מפסק פקט 04.08.01.0581 4.00400.00

150.00יח' מצבים3X16A  , 2מפסק פקט 04.08.01.0591 6.00900.00

רב מודד דיגטלי לזרם, מתח, הספק, שיא ביקוש, כופל הספק וכו'04.08.01.0611

, כולל שנאי3X250A כולל משני זרם עבורו עד SATEC135EHדגם 

זרם מסכם (טוראיד) למדידת זליגה לאדמה כולל כרטיס תקשורת

MODBUS'3,500.00יח 5.0017,500.00

300.00יח' שעות72 שעות, עם רזרבה ל-24שעון פיקוד מיכני יומי  04.08.01.0621 1.00300.00

250.00יח'.230Vמונה שעות עבודה 04.08.01.0631 8.002,000.00

 לזרם ישר כולל נתיכי הגנה, נורתDC 24V , 20Aספק מתח מיוצב , 04.08.01.0641

1,850.00יח'סימון תצוגת מתח וזרם תוצרת שניידר או פוניקס או ש"ע מאושר. 1.001,850.00

 כולל נתיכי400V ,100KA ,B+C CLASSרביעית מגיני ברק למתח 04.08.01.0651

3,100.00יח' או פוניקס או ש"ע מאושר .VENTILLE DEHNהגנה עבורם דגם  1.003,100.00

 תוצרת2500VA חד פאזי בהספק 400/230Vשנאי יצוק 04.08.01.0661

LEGRAND.1,150.00יח' כולל נתיך הגנה אינטגרלי 1.001,150.00

, תוצרת150VA חד פאזי בהספק עד 230/24Vשנאי יצוק 04.08.01.0671

LEGRAND.'280.00יח 14.003,920.00

 של אמבלDC VF דוגמת DC 24Vמגן מתח יתר מודולרי חד קוטבי 04.08.01.0691

450.00יח'או פוניקס או שווה ערך מאושר . 22.009,900.00

 כולל משנה זרם עבורו1X63/5A מ"מ, עד 96X96אמפרמטר מרובע 04.08.01.0702

7.5VA  מ"מ לבחירת תווך מדידה22 . הכולל מפסק בורר %1, דיוק 

450.00יח'בים פאזות והאפס . 10.004,500.00

6 וולט לרבות מפסק בורר פזות 500 מ"מ עד  96X96וולטמר מרובע 04.08.01.0706

340.00יח'מצבים עם אפס . 1.00340.00

 , מותקן בתא הפיקוד כולל הגנה עבורו400Vמגן מתח יתר למתח 04.08.01.0711

300.00יח'E441 ABBדגם  12.003,600.00

60.00יח', עם רוזטה להתקנה בלוח.16Aשקע חד פאזי 04.08.01.0721 1.0060.00

 דוגמתLEDמהדק נתיך אינטגרלי כולל נורת סימון 04.08.01.0731

CONTACLIP.'32.00יח 60.001,920.00

28.00יח'.24V AC-DCמהדק פיקוד עם נורת לד מותאם למתח 04.08.01.0741 200.005,600.00

 להתקנה בלוח6A, מגע פיקוד 230Vממסר התראת רטיבות מנוע 04.08.01.0751

) או03-5620791 טל:  E.I.D (יבואן: SLIMLINE של SC-100דגם 

540.00יח'ש"ע מאושר מותקן ומחווט בלוח קומפלט. 2.001,080.00

ממסר טרמיסטור בליפופי המנוע כולל תצוגה, לחצן איפוס ידני (לא04.08.01.0761

480.00יח'אוטומטי) תוצרת מולר או שניידר 6.002,880.00

ממסר חוסר מתח פזה חד פזי כולל אפס, הכולל כיוון ומגע עזר כפול04.08.01.0771

280.00יח'ABB או IZUMIתוצרת  1.00280.00

350.00יח' מגעים יבשים2 כולל  400Vממסר חוסר מתח או פזה, תלת פזי 04.08.01.0781 1.00350.00
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 מותקן ומחווט הכולל טרמוסטט הכל90wגוף חימום ללוח עד 04.08.01.0782

380.00יח'קומפ' . 2.00760.00

מאוורר (ונטה) להתקנה בלוח בקוטר כנידרש (באחריות היצרן04.08.01.0791

חישוב קוטר הוונטה הנידרשת בהתאם לנפח הלוח המוצע) כולל

מסנן  לכניסת אויר המותקן בקצה השני, טרמוסטט אורגינלי

750.00יח'IMELלהפעלה תוצרת  4.003,000.00

 עם כיסוי פלסטי ומצמד דו תכליתי מותקנת9W LEDמנורת לד 04.08.01.0801

280.00יח'בלוח. 8.002,240.00

90.00יח' מותקנת ומחוברת3A , 100Vדיודה לזרם 04.08.01.0803 10.00900.00

פוטנציומטר ליניארי, סיבובי, התנגדות מותאמת לדגם הווסת ולפי04.08.01.0821

200.00יח'הוראת היצרן 8.001,600.00

 דקות כולל30 כולל מצברי גיבוי ל  3000VA חד פזית U.P.Sמערכת .04.08.01.0831

סימון מתח, סימון תקלה, עוקף סטטי, סימון צריכת זרם,ממסר

 או ש"עGNETתקלות , כרטיס תקשורת , דוגמת גמטרוניקס סדרת 

4,500.00יח'מותקנת ומחוברת. 1.004,500.00

מבנה לוח חשמל ראשי מתח נמוך לפי תוכנית העמדה וסכמה חד04.08.01.0841

קוית בנוי מפח צבוע באפוקסי בתנור ועומד בדרישות תקן ישראלי

 אוRITTAL תוצרת 2B ומיוצר ע"י יצרן מאושר רמת מידור 61439 

TABULA של ארדן או X-ENERGY של מולר או ARTU ABB

IP43 לפי תוכנית אטום 3X250Aלהעמדה על הרצפה, פסי צבירה 

 מעלות כולל דלתות מלאות בחזית פנלים40מיועד לטמפ' סביבה  

סגירה תחתונה של הלוח  כולל הרכבת הציוד, חיווט, פסי צבירה,

שילוט, מהדקים, פלטות פנימיות, הכנה לחבור הכבלים וכל החמרים

והעבודות הנדרשים להשלמת הלוח קומפלט. כולל כל ההכנות

3,200.00מ"רלחיבור מערכת פסי צבירה. מדידת הלוחות לפי מ"ר חזית לוח. 14.0044,800.00

2,800.00מ"רמבנה כנ"ל אך לתא בקרה ופיקוד04.08.01.0851 3.008,400.00

הובלה התקנה וחיבור מושלמים של לוח ראשי על כל חלקיו כולל כל04.08.01.0861

תאי המתנעים, השרות, הבקרה והקבלים כולל תא בקרה מקומי

וכולל כל כבלי הגישור לכח פיקוד ובקרה בין חלקי הלוח כולל חבור

6,000.00קומפכל קוי ההזנה, הפיקוד והבקרה קומפלט. 1.006,000.00

מערכת כבלי גישור מושלמים בין תא בקרה ותאי כח ומתנעים בלוח04.08.01.0871

4,000.00קומפראשי לקו לוחות ספקים כולל התקנה חזוק, חיווט ושילוט קומפ' 1.004,000.00

ביצוע איטום מעברים עליונים, צדדיים או תחתונים ללוח חשמל04.08.01.0873

מפני כניסת מזיקים, מים או אבק כולל חתיכות פרטינקס, פח או

385.00מ"ר .K.B.Sחומר איטום בהקצפה או בשיטת  4.001,540.00

חבור מושלם בתוך לוח החשמל של מתמר אולטראסוני או מד זרימה04.08.01.0881

מגנטי או של מתמר או תצוגה מכל סוג שהוא מסופק ע"י המזמין

כולל חיווט לכבלי הזנה או כבלי מגעים יבשים או כבלי כניסות

150.00קומפויציאות אנלוגיות הכל מושלם קומפ' 8.001,200.00

פירוק מושלם של לוח ראשי קיים כולל תא בקרה, הובלתו למחסן04.08.01.0901

שיורה עליו המזמין, סידור כבלים והכנת השטח להתקנת הלוח

6,000.00קומפהחדש,המחיר כולל גם פירוק כבלי הזנה ראשיים . הכל קומפ' . 1.006,000.00

279,736.00סה"כ ללוח מתח נמוך

מערכת בקרה 04.08.02
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, כוללDATA 1M  לפחות , זכרון ל 256Kבקר מתוכנת בעל זיכרון 04.08.02.0010

S7-1513 או RXI, 363,G.E MODEL לפחות דגם SD 4Mכרטיס 

SIEMENS  או M580-ePAC MODICONכולל ספק כח ובסיס 

 שקעי תקשורת אינטגרליים או4 כרטיסים כולל 10להתקנת  

, תקשורת טורית ושקע שמור)PCכהרחבה (יחידת תצוגה, מחשב 

10,000.00יח'מותקן ומחווט כמפורט קומפלט (לא כולל כרטיסים) 1.0010,000.00

 כרטיסים10תוספת למחיר הבקר הנ"ל עבור בסיס הרחבה לעוד  04.08.02.0020

כולל ספק כח נוסף, כרטיסי תקשורת וכבל תקשורת בין שני

1,200.00יח'הבסיסים קומפלט. 2.002,400.00

 מבודדות לבקר כולל התקנה4-20MA כניסות אנלוגיות  4כרטיס  04.08.02.0030

2,200.00יח'כמפורט קומפלט. 12.0026,400.00

, לבקר כולל התקנה כמפורט24VDC כניסות דיסקרטיות, 16כרטיס  04.08.02.0040

1,800.00יח'קומפלט 14.0025,200.00

, לבקר כולל התקנהDC 24V יציאות ממסר נפרדות,8כרטיס  04.08.02.0050

1,400.00יח'כמפורט קומפלט 10.0014,000.00

 מבודדות לבקר מותקן כמפורט4-20MA יציאות אנלוגיות  4כרטיס  04.08.02.0060

2,200.00יח'קומפלט. 4.008,800.00

2 פורטים אינטגרליים בבקר כולל 3כרטיס תקשורת משולב בנוסף ל- 04.08.02.0070

2,100.00יח' מותקן ומחוברTCP/IP + RS425פורלים  1.002,100.00

 תוצרת סימנסSCREEN TOUCH " 12יחידת תצוגה לבקר הנ"ל , 04.08.02.0080

 בשפה עברית כולל כבל אורגינלי עבורה כולל התקנהUNIOPאו 

8,000.00יח' גיגה לפחות1כמפורט. כולל כרטיס זיכרון   1.008,000.00

 כניסה/יציאה כולל חלקה בהשתתפות1כתיבת תוכנה לבקר עבור  04.08.02.0090

בהגדרת אלגוריטים הבקרה, עבודות תוכנה לתפעול ראשוני של

הבקר וחיבורו לרשת התקשורת, הפעלה ןהרצה באתר כלל שידרש

כולל ביצוע שינויים עד להשלמת המערכת ותיעוד מלא של התוכנה

לאחר גמר ההפעלות (לפי מחיר יסוד לוח. כניסה או יציאה לוגית של

250.00יח' ש"ח) הכל מושלם כמפורט קומפ'220-   304.0076,000.00

 כניסה/יציאה אנלוגיות (מחיר יסוד לכניסה1כנ"ל אולם עבור  04.08.02.0100

380.00קומפ ש"ח) כמפורט קומפ'350יציאה  -   72.0027,360.00

ביצוע תוכנה יישומית להטמעת מתקןמרכז תפעול במערך הפיקוד04.08.02.0110

 מסכי8של המט"ש כולל שילוב בבסיס הנתונים, מסכי הפעלה, הכנת  

, היסטורייתSMSתפעול, שילוב במערכת ההתראות. הודעות

אירועים, גרפים כולל איטגרציה והפעלה מושלמת באמצעות חברת

1,400.00יח'הבקרה של המט"ש. 8.0011,200.00

 אל הבקר כולל רכיב אפליקציהSATECחיבור רב מודד מסוג 04.08.02.0120

להעברת נתונים מהרב מודד ע"י רגיסטרים אל מרכז  הבקרה באופן

550.00יח'מושלם קומפ' 6.003,300.00

 אוMODBUSחיבור לוח תהליך מסופק ע"י אחרים בתקשורת 04.08.02.0130

PROFIBUS בפורט RS485 או TCP/IPכולל רכיב אפליקציה 

להעברת נתונים קומפ ע"י רגיסטר אל מרכז הבקרה באופןמושלם

1,500.00קומפקומפ' (לוח סילון, לוח מגובה מיכני ) 1.001,500.00
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אספקה והתקנה של שרת בארון התקשורת הראשי כחלק ממערך04.08.02.0140

 מותאם במפרטו לתוכנה המאושרת ע"יHMIגיבוי וניהול תוכנת 

המזמין, הכולל ניטור לאיומי סייבר, רשיונות, תוכנות אנטי ווירוס

 דיסקים של6, מערך אחסון הכולל  SERVERתוכנות הפעלה של 

2TB כ"א הכולל תיאום והפעלה מול ספק תוכנת HMI'הכל קומפ 

22,000.00מ'DELLR520כדוגמת  2.0044,000.00

 מותקן בחדר בקרה במבנה מנהלה כולל כבלLCD צבעוני 50מסך " 04.08.02.0150

9,500.00יח'עד מחשב מרכז בקרה וכן מתאם תקשורת קומפ' 1.009,500.00

אספקה והתקנה של תוכנה לצפיה מרחוק דרך רשת האיטרנט אל04.08.02.0160

5,000.00יח'מוקד ראשי ע"י מחשב נייד או נייח בחדר המנהל. 1.005,000.00

מערכת לאיסוף וניתוח נתונים המאפשר הצגה וניתוח ע"י מערכת04.08.02.0170

WEB  שמירת נתונים בבסיס נתונים .SQLסטנדרטי. נתונים 

טיפוליים מסוגים שונים כגון: מדידות, אירועים, תקלות, סטטוסים,

30,000.00קומפכמויות וכו', מותאמת לשני השרתים. 1.0030,000.00

 כולל אופציה להזנת דפים רציפיםHPמדפסת לייזר צבעונית תוצרת 04.08.02.0180

2,500.00יח'.A4או בודדים דף  1.002,500.00

 :               P.Cאספקה והתקנה של עמדת מפעיל המורכבת ממחשב .04.08.02.0200

 ג.I7 INTEL תואם ליבה כפולה. ב. מעבד ASUS          א. לוח אם 

 + כרטיס מסך24 ה. מסך דק צבעוני "41.4  ד. כונן  320GB IDEכונן 

128MB ו. זכרון GIGA  2+ ז. עכבר + לוח מקשים + רמקולים 

USB + יציאות 10/100MBITמגבר + מיקרופון ח. כרטיס תקשורת 

 י. צורב + כרטיס קולPCI56Kמלפנים ומאחור      ט. מודם פקס 

BIT  128 2000 י"א. מערכת הפעלהXP/PRO -WINי"ב. תוכנת 

9,000.00יח' או ש"ע לשנה הכל מחווט מותקן ומחובר.NORTONאנטי-וירוס  1.009,000.00

 טלפונים סלולריים5 ל  HMI מתוכנת SMSתוכנה להעברת הודעות 04.08.02.0210

4,000.00יח' או ש"עDART דוגמאת HMIכולל גישה ושינוי ערכים ב  1.004,000.00

 נק' נעילה. הארון4) ומפתח צילינדר ייחודי בעל  LNם בדלתות (לא 04.08.02.0220

יכיל קיט חיבור יחידת ארון לארון סמוך וסגירת פתחים בגג הארון

באמצעות שערות למניעת בריחת אוויר. כולל אספקה והתקנת

4,500.00יח'טבעות תמיכה אחוריות בארון תקשורת. 1.004,500.00

הזמנת תיכנון והגדרת רשת תקשורת  מקומית באתר במחיר יסוד04.08.02.0240

 ש"ח באמצעות חברת תקשורת מאושרת על ידי התאגיד.9000 

למטרת שילוב כל המערכות. שידור נתונים ממערכות בקרה וביטחון

מהאתר.  העבודה כוללת הקמת והגדרת רשת תקשורת קווית באתר

ביצוע קונפיגורציה בין מרכיבי המערכות השונות לרבות מערכת

טמ"ס, מערכת אזעקה, מערכת בקרה, רכזת גילוי אש, פנלי תצוגה

וכו' קליטת ואגירת נתונים מכל המערכות בנפרד ושידורם בהתאם

ליעודם למרכז הבקרה והצפייה, ניהול הרשאות דחיסת שידור

מצלמות ולצפיה והקלטה במרכז בקרה. המחיר כולל כל העבודות

11,000.00קומפוהתוכנות הדרושות להשלמת העבודה קומפלט. 1.0011,000.00
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 כמפורטGPRSיחידת תקשורת אלחוטית סלולרית בטכנולגית 04.08.02.0250

,SIM,במפרט הטכני כולל מודם סלולרי ,מארז, אנטנה, כרטיס 

מצברי גיבוי וכל המפורט במפרט הטכני לתקשורת דו- כיוונית

מותקנת באופן מושלם בלוח חשמל חדש או קיים צמוד לבקר

ומחוברת כולל כבלי גישור וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים

להתקנה מושלמת של היחידה הנ"ל בלוח חשמל בשטח, מופעלת

להעברת תקשורת טורית אל מרכז הבקרה הכל מושלם קומפ'.

 של סימנס או שניידר אוICX-COMTOM-R301היחידה כדוגמת 

8,000.00יח'ש"ע. 1.008,000.00

אספקה והתקנה של תוכנה לצפיה מרחוק דרך רשת האיטרנט אל04.08.02.0310

5,000.00יח'מוקד ראשי ע"י מחשב נייד 1.005,000.00

אספקה והתקנה וחיווט מודם סלולרי תעשייתית והמיועד לעבודה04.08.02.0330

2 מעלות. ומיועד ל' 70- עד 30בתנאי סביבה קשיים וטמפרטורה  

 עם אפשרות לשידור באמצעות שתי ספקיות תקשורתSIMכרטיסי 

.GPRSסלולרית שונות. עבור מערכות אבטחה לשידור בשיטת 

 תוצרתXE RAVEN AIRLINK WIRELESS SIERRAדגמאת 

DIGI.4,500.00קומפ או ש"ע מאושר 1.004,500.00

אספקה והתקנת והפעלה וכיוון יחידת המגבר אותות פאסיבית04.08.02.0350

 המתאימה לאפנון תדר9DBIהכוללת אנטינה כיוונית דוגמאת יאגי 

 של חברות סלולריות מובילות וותיקות דוגמאת סלקום או3דור  

 מטרה) העומד בתקן30אורנג', כולל כבל קואקסאלי  (באורך עד  

SMA המיועד לשידורי RF בתחום תדרים MHZ  1800 עד MHZ

. מחיר יחידת המגבר כולל התקנה על ראש תורן, פריסה וחיבור2100 

1,500.00יח'כבל, קונקטורים, אטימת קונקטורים, הכל קומפלט. 1.001,500.00

הזמנת תיכנון והגדרת רשת תקשורת  מקומית באתר במחיר יסוד04.08.02.0370

 ש"ח באמצעות חברת תקשורת מאושרת. למטרת שילוב כל4000 

המערכות, שידור נתונים ממערכות בקרה וביטחון כוללת הקמת

והגדרת רשת תקשורת קווית באתר ביצוע קונפיגורציה בין מרכיבי

המערכות השונות לרבות מערכת טמ"ס, מערכת אזעקה, מערכת

בקרה, רכזת גילוי אש, פנלי תצוגה וכו' קליטת ואגירת נתונים מכל

המערכות בנפרד ושידורם בהתאם ליעודם למרכז הבקרה והצפייה,

ניהול הרשאות דחיסת שידור מצלמות ולצפיה והקלטה במרכז

בקרה. המחיר כולל כל העבודות והתוכנות הדרושות להשלמת

5,000.00קומפהעבודה קומפלט. 1.005,000.00

הזמנת תיכנון והגדרת ממשק תוכנה לשילוב נתונים מרכזת פריצה04.08.02.0380

 ש"ח באמצעות חברת תקשורת מאושרת על3000באתר במחיר יסוד  

ידי התאגיד. למטרת שילוב התראות וניהול הרשאות של רכזת

. הכוללת אגירת ניתוניםRISCO של ROCKONTפריצה מסוג 

ושידורם למרכז בקרה. ביצוע בדיקה עצמית ובדיקת תקשורת דו

כיוונית. המחיר כולל כל העבודותוהתוכנות הדרושות להשלמת

4,000.00קומפהעבודה קומפלט. 1.004,000.00

363,760.00סה"כ למערכת בקרה

אביזרי פיקוד והארקות 04.08.03
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 כ"ס כולל כניסות כבל,30HPחיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק 04.08.03.0010

חיבור כבלי הכח, הפיקוד (רטיבות, חמום, קליקסון או

650.00יח'טרמיסטורים) כולל צנרת מגן שרשורית פלסטית כנדרש. 2.001,300.00

 כ"ס, מאוורר או15חיבור חשמלי מושלם כנ"ל של מנוע בהספק עד  04.08.03.0015

480.00יח'משאבה. 2.00960.00

 כ"ס, מאוורר או10חיבור חשמלי מושלם כנ"ל של מנוע בהספק עד  04.08.03.0020

350.00יח'משאבה. 4.001,400.00

חבור מושלם של מגוף ממונע או ברז חשמלי כנ"ל מסופק ומותקן04.08.03.0030

ע"י אחרים כולל חיבור כבלי הכח והפיקוד , כניסות כבל אנטיגרון ,

צנרת מגן שרשורית עם מעטה מתכת. חבור כבלי ההזנה , הפיקוד

 או מסוככים לכניסות ויציאות אנלוגיותN2X2Yוהבקרה , מטיפוס 

350.00קומפהכל מושלם קומפ' 22.007,700.00

400.00יח'  כולל ידית מצמד3X63A AC3מנתק בעומס 04.08.03.0060 2.00800.00

350.00יח'  כולל ידית מצמד3X40A AC3מנתק בעומס 04.08.03.0070 4.001,400.00

 לזרם60X10(2פס השוואת פוטנציאלים ראשי מנחושת בחתך (04.08.03.0080

250A. 650.00יח' מותקן ומחובר לפי פרט 1.00650.00

35חיבור מושלם לצנרת מים באמצעות שלה כבדה וחוט נחושת  04.08.03.0090

150.00יח'ממ"ר 8.001,200.00

חיבור כנ"ל אך לקונסטרוקציה מתכתית או תעלת פח באמצעות בורג04.08.03.0100

100.00יח' ודיסקיות פליז3/8מגולוון "  20.002,000.00

 עםIP65מפסק מגביל על שסתום אל חוזר בנוי ממפסק גבול מתכתי 04.08.03.0110

זרוע וגלגל מופעלים ע"י מגרעת בגלגל הפעלה מפליז מורכב על הציר

500.00יח'הבולט של השסתום האל חוזר דוגמתא.ר.י 8.004,000.00

התקנה וחיבור כנ"ל של רגש אולטרא סוני (עבורו משולם בסעיפים04.08.03.0120

500.00יח'נפרדים) לפי פרט בתוכנית פרטים מכל סוג שהוא. 5.002,500.00

התקנה וחיבור מושלמים של מתמר לחץ סניקה מגנטי (מסופק ע"י04.08.03.0130

אחרים ) כולל כבלי הפיקוד המסופקים ע"י אחרים מלוח החשמל עד

380.00יח'לרגש וחיבורו. 4.001,520.00

לחצן הפסקת חירום מתכתי עם זכוכית ופטישון ניפוץ, טלמכניק04.08.03.0140

XAS25E400.00יח' דו-קוטבי 1.00400.00

שעת עבודה של חשמלאי מוסמך לפי רג'י (רק שעות שאושרו מראש04.08.03.0150

120.00ש"עוקיבלו אישור מהמפקח בכתב) 15.001,800.00

התקנה וחיווט מושלמים של מתמר/מסכם למד זרימה מגנטי מסופק04.08.03.0160

ע"י אחרים בלוח החשמל וחיבור לרגש כולל השחלת הכבל המסופק

400.00יח'ע"י אחרים קומפ'. 2.00800.00

450.00יח'התקנה כנ"ל אך של מתמר הידרוסטטי טבול לפי פרט קומפ'.04.08.03.0170 1.00450.00

350.00יח'התקנה כנ"ל אך עבור מד לחץ דיפרנציאלי לפי פרט קומפ'.04.08.03.0180 1.00350.00

התקנה וחיבור מושלמים כנ"ל אך של אביזר או רגש הכולל מגעים04.08.03.0191

יבשים +אנלוגי כולל צנרת מגן שרשורית , כניסות כבל, וחבור כבלי

 וכבלים מסוככים, באופן מושלם קומפלטN2XYהפיקוד מטיפוס 

250.00קומפלכניסות ויציאת אנלוגית 12.003,000.00

חבור כנ"ל אך של לוח משנה מכונה או ציוד או כל לוח אחר מסופק04.08.03.0200

450.00יח'ע"י אחרים 1.00450.00

 שלENH-10מצוף פיקוד אגס עם כבל אורגינלי באורך כנדרש ,דגם 04.08.03.0210

FLYGT. 600.00יח' או ש"ע מאושר מותקן ומחובר קומפלט 14.008,400.00
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 מותקן316 מנירוסטה   0-200M , 4-20MAמתמר לחץ אנלוגי 04.08.03.0220

 או סימנס או ש"ע עם דיאפרגמהSENSORS BDומחובר תוצרת 

ייעודית למי שפכים לפי פרט הכולל תצוגה נומיריתמסוג פנל שליטה

3,400.00יח', הכל קומפלט. 4.0013,600.00

מד לחץ דיפרנציאלי עם מגעים יבשים מסוג מחליף תוצרת סימנס או04.08.03.0230

SENSORS BDאו ש"ע המיועד למי שפכים מותקן ומחווט 

2,500.00יח'קומפלט. (יבואן: אלקון בע"מ). 3.007,500.00

 (מגטרון)PULSAR של BOX BLACKמד מפלס אולטראסוני דגם 04.08.03.0260

הכולל: גשש אולטראסוני- יח' מגבר/מתמר מותקנת ומחווטת בלוח

.כבלMERPROGRAהחשמל. - יח' תכנות עבור המתמר/מתאם 

קואקס באורך כנדרש בהתאם לתוכניות השטח רציף לכל אורכו

RG62U הכל תוצרת E+S  מגעים יבשים  מותקן2 או סימנס כולל 

ומחובר כולל השחלת הכבל מהגשש ועד למתמר מכוון ומופעל בשטח

7,500.00קומפקומפלט. 5.0037,500.00

השלמת ובדיקת מערכת הארקת יסודות מושלמת למבנה טיפול04.08.03.0270

קדם, לפי תוכנית כולל טבעת גישור, יציאות חוץ מגולוונות,

אלקטרודות הארקה בכלונס יציאות לפסי השוואה,פסים מגולוונים

לחיבור בין כל חלקי מערכת הארקת יסודות לפי תוכנית כולל

 מ"מ40/4חפירות הכל מושלם קומפ'. כולל פסי גישור מגלוון בחתך  

 מ"מ טמון באדמה בעומק40/4עם מבנה חשמל ראשי מברזלמגלוון  

4,500.00קומפ ס"מ הכל קומפ'50  1.004,500.00

250.00יח' להתקנה חיצונית, מותקן ומחובר230V ,IP55תא פוטואלקטרי 04.08.03.0280 1.00250.00

 מ"מ מצופה נחושת מוחדרת19אלקטרודות הארקה מפלדה בקוטר  04.08.03.0290

40 מטר כולל שוחת ביקורת עבורה בקוטר 2אנכית לקרקע בעומק  

750.00יח'ס"מ ממולאת חצץ עם שילוט. 4.003,000.00

 כולל יחידת פיזור פנימית, יח'BTU  24000מזגן מפוצל לתפוקה של  04.08.03.0300

עיבוי חיצונית, צנרת גז וחשמל בין שתי היחידות, כולל התקנה

מושלמת , מילוי גז והפעלה קומפלט, תוצרת אלקטרה או תדיראן

9,000.00קומפמדגם אנוורטר המותאם לכמות החום הנפלטת מלוחות החשמל. 2.0018,000.00

125,430.00סה"כ לאביזרי פיקוד והארקות

נקודות ואינסטלציה חשמלית 04.08.04
 מונח על סולם כבלים אוN2X2Y/FR 3X1.5נקודת מאור בכבל  04.08.04.0010

בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל כולל תעלה פלסטית

 ס''מ או צינור מרירון כלולים במחיר הנקודה ,3X2.5במידות עד 

כולל חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות.

סיום במפסק מאור (יחיד או כפול) אטום להתקנה עה"ט ניסקו או

150.00נק'ש"ע קומפ' 10.001,500.00

 ממ"ר מונח על סולםN2X2Y/FR 3X2.5נקודת חיבור קיר בכבל 04.08.04.0020

כבלים או בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל, כולל

 ס"מ או צינור מרירון כלולים3X2.5תעלה פלסטית במידות עד 

במחיר הנקודה מהתעלות הראשיות, נפרדות לכבלי הנקודה, כולל

חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום

 אמפר להתקנה עה"ט ניסקו או תח"הט ניסקו או16בשקע ישראלי  

180.00נק'ש"ע קומפ' 2.00360.00
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 ,מוגן מיםLED , LM  4450 , 35Wאו"ה של מנורת פלורסצנט מסוג 04.08.04.0041

 , גוון אורIK08,  316 עם סגרים עשויים נירוסטה IP 65פוליקרבונט   

4000K כדוגמת IBV. 420.00יח' ,  של לירד שטיינץ 4.001,680.00

IP65 , IK08 צמוד לקיר בדרגת אטימות LEDאו"ה של גוף תאורה 04.08.04.0045

4000עשוי פלדה מגולוונת צבוע פוליאסטר בתנורי טמפ' צבע  

480.00יח' (יבואן: לירד-שטיינץ) .WP01-040 דגם 40Wובהספק  6.002,880.00

 כולל זרוע הפעלה או מגנט (יבחר על פיIP67מפסק גבול מתכתי 04.08.04.0070

מבנה השער) מורכב לדלת או לשער (להתראה על פריצה) ומחובר

250.00יח'קומפלט 6.001,500.00

18.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהNHXH 3X2.5כבל חשמל 04.08.04.0080 80.001,440.00

7.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהN2X2Y 3X1.5כבל חשמל 04.08.04.0090 300.002,100.00

9.50מ' ממ"רN2X2Y 5X1.5כבל חשמל כנ"ל אך  04.08.04.0100 250.002,375.00

17.00מ' ממ"רN2X2Y 9X1.5כבל חשמל כנ"ל אך  04.08.04.0110 400.006,800.00

9.00מ' ממ"רN2X2Y 3X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 04.08.04.0120 600.005,400.00

10.80מ' ממ"רN2X2Y 4X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 04.08.04.0130 450.004,860.00

12.00מ' ממ"רN2X2Y 5X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 04.08.04.0140 300.003,600.00

30.00מ' ממ"רN2X2Y 14X2.5כבל חשמל כנ"ל  04.08.04.0150 250.007,500.00

18.00מ' ממ"רN2X2Y 5X4כבל חשמל כנ"ל אך 04.08.04.0160 200.003,600.00

26.00מ' ממ"ר5X6N2X2Yכבל חשמל כנ"ל אך 04.08.04.0170 120.003,120.00

51.00מ' ממ"ר5X16N2X2Yכבל חשמל כנ"ל אך 04.08.04.0190 80.004,080.00

45.00מ' ממ"רN2XBY 4X6כבל חשמל כנ"ל אך 04.08.04.0200 300.0013,500.00

52.00מ' ממ"רN2XBY 4X10כבל חשמל כנ"ל אך 04.08.04.0210 120.006,240.00

140.00מ' ממ"רNA2X2Y 3X240+120כבל חשמל כנ"ל אך 04.08.04.0235 100.0014,000.00

11.00מ' ממ"ר.16מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך   04.08.04.0250 120.001,320.00

17.00מ' ממ"ר25מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך עד  04.08.04.0260 100.001,700.00

25.00מ' ממ"ר35מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך  04.08.04.0270 100.002,500.00

40.00מ' ממ"ר70מוליך הארקה כנ"ל אך חשוף שזור בחתך  04.08.04.0280 180.007,200.00

45.00מ' ממ"ר.1X50מוליך הארקה מבודד "ט" 04.08.04.0300 60.002,700.00

 כל זוג מסוכך2X2X16/1AWGכבל מכשור מסוכך ומשוריין 04.08.04.0310

 משוריין להתקנהNYBYבנפרד+ סיכוך כללי עם מעטה 

32.00מ'תת-קרקעית מושחל בצינור ומחובר 800.0025,600.00

 להתקנהNYBY R5-485כבל תקשורת מסוכך ומשוריין עם מעטה 04.08.04.0320

35.00מ'תת-קרקעית. 150.005,250.00

 מ"מ קוטר מותקן לקיר או לתקרה כולל קשתות20צינור מרירון  04.08.04.0330

7.00מ'ומופות 60.00420.00

12.00מ' מ"מ25צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  04.08.04.0340 40.00480.00

18.00מ'מ"מ32צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  04.08.04.0350 20.00360.00

 מותקן לקיר או מונח בחפירה כולל קשתות1.5צינור מים מגולוון " 04.08.04.0360

40.00מ'מופות, מגן על כבל 5.00200.00

 ס"מ כולל60 ס"מ ורוחב עד 110חפירה/חציבה של תעלה בעומק  04.08.04.0380

75.00מ'רפוד חול, בלוקים, כיסוי, סרט סימון, כיסוי בשכבות והדוק קומפלט 30.002,250.00

110צינור שרשורי דופן כפולה רב שכבתי מטיפוס קוברה בקוטר  04.08.04.0390

35.00מ' מ"מ.8מ"מ כולל חבל משיכה   80.002,800.00
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 מ"מ עבור תקשורת י.ק.ע  מאושר ע"י בזק75צינור פלסטי בקוטר  04.08.04.0430

25.00מ'כולל, חוט משיכה, מונח בחפירה 60.001,500.00

100/60 מ"מ במידות עד 0.8 מחורצת בעובי  E5-316תעלת נירוסטה 04.08.04.0450

מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות, קונזולות מותקנת

1.5 או ש"ע עם זרועותלקיר במרחק כל  NIEDAXקומפלט תוצרת 

140.00מ'מ' (יבואן: ארכה). 160.0022,400.00

180.00מ'20/6כנ"ל אך במידות  04.08.04.0460 140.0025,200.00

250.00מ'40/6כנ"ל אך במידות  04.08.04.0470 100.0025,000.00

NIEDAX תוצרת E5-316סולם כבלים מטיפוס כבד עשוי נירוסטה 04.08.04.0480

 מ"מ מותקן לקיר או מתחת לתקרה כולל203-60או ש"ע, ברוחב  

מיתלים, קונזולות, מחברים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה

275.00מ'מושלמת קומפ'. יבואן ארכה. 40.0011,000.00

310.00מ' ס"מ40סולם כבלים כנ"ל ברוחב  04.08.04.0490 20.006,200.00

340.00מ' ס"מ60סולם כבלים כנ"ל אך ברוחב  04.08.04.0500 20.006,800.00

 ס"מ100 ס"מ ובגובה 125שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר  04.08.04.0520

40ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסה  

3,000.00יח' ס"מהכל קומפלט.25טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי   1.003,000.00

 מ"מ מונח ביציקה או בקיר או25צינור מריכף חסין אש בקוטר  04.08.04.0540

ברצפה כולל חוט משיכה. הסעיף מתייחס לצנרת שאינה כלולה

8.00מ'במחיר הנקודות 60.00480.00

10.00מ' מ"מ32צינור כנ"ל אך בקוטר  04.08.04.0550 40.00400.00

 ס"מ עם20/20תיבה פלסטית משוריינת  מפוליקרבונט במידות עד  04.08.04.0560

140.00יח' מותקנת ומחוזקת כולל פס מהדקים.IP68מכסה אטומה  10.001,400.00

 עם פס מהדקים מותקנתIP67קופסאת מעבר מתכתית משוריינת 04.08.04.0570

למעבר כבלים ע"י התקני חדירה מסוג אנטיגרון מותקנת ומחוזקת

280.00יח'קומפ' 14.003,920.00

צינור מגן שרשורי משוריין, מעטה מתכתי עטוף פלסטיקה מיועד04.08.04.0575

EXלכבלים ואביזרים באווירה נפיצה  . כולל מחברים ומופות, 

 ( יבואן: קשטן)או ש"ע מותקן, מחוזק ומחובר.COOPERתוצרת 

35.00מ' מ"מ.20הצינור בקוטר   60.002,100.00

ארון מעבר למשאבה בנוי מפוליאסטר משוריין עם דלת וסגר אטום04.08.04.0580

IP65 3 כולל מפסק בטחון עדX63A ,IP65  מצבים,3 + מפסק פיקוד 

צד ימין קפיצי, צד שמאל קבוע עם אפשרות נעילה במצב אפס מותקן

על דלת הארון הכל מחווט, משולט ומותקן באופן מושלם.צמוד

850.00יח'למשאבה 2.001,700.00

600.00יח' .3X40Aארון כנ"ל אך לזרם של  04.08.04.0581 4.002,400.00

ביצוע חריץ ברצפת חדר חשמל ומשאבות או כל מבנה אחר לצורך04.08.04.0582

180.00מ'העברת צנרת , וביטון בחזרה לאחר הנחת הצנרת . 2.00360.00

 בקיר או תקרת בטון כולל אספקת השרוול,6ביצוע שרוול עד  " 04.08.04.0590

ביטונו ואיטומו מפני מעבר גזים ו/או מכרסמים לאחר השחלת

350.00יח'הכבלים. 4.001,400.00

איטום תקני של שרוול מעבר כבלים בפני מעבר גז ואש תקני מסוג04.08.04.0592

K.B.S. 1,500.00קומפ.הכולל איטום הלוחות 1.001,500.00
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תיבת שקעים פלסטית עם תריס למאמתים לפי תוכנית פרטים04.08.04.0600

.1X16A 10KA  .3. מאמ"ת 3X25A ,10KA  .2. מאמ"ת 1הכוללת:  

 חד פאזי אטום16A. ח"ק ישראלי 4X40A 30MA  .4ממסר פחת 

.CEE 5X32A ,IP65. ח"ק תלת פאזי 5 יחידות.                     2למים   

. מקום שמור נוסףCEE ,5X16A ,IP55.          7. ח"ק תלת פזי 6 

לעוד אביזר שקעים חד פזי או תלת פזי. הכל מותקן ומחווט כולל

1,250.00יח' או בלבד.LEGRANDהתקנה לקיר וחבור להזנה דוגמאת גוויס או  1.001,250.00

 ממ"ר קו ישיר מלוח החשמל3X4N2XYנקודת חבור למזגן  בכבל 04.08.04.0610

350.00נק' פנים מעוגלים (בריטי)20Aוסיום בשקע חד פזי  1.00350.00

 כולל מגעPT-100 כניסת 24VDCיח' תצוגה לטמפ' עבור גשש טמפ' 04.08.04.0620

600.00יח'יבש מחליף תוצרת מגטרון בחדר חשמל 1.00600.00

העברת המתקן בדיקה ואישור מהנדס בודק כולל כל הבדיקות04.08.04.0630

תשלום לבודק תיקון ליקויים עד להשלמת המתקן וקבלתו ע"י

2,500.00יח'הבודק קומפ' 1.002,500.00

 ווט (משואה)100 ליבון עד  IP55מנורה אדומה פלסטית אנטי-ונדלית 04.08.04.0640

600.00יח' מחוזק לקיר מורכבת ומחוברת2מורכבת ע"ג קונזולה עשויה צינור "  1.00600.00

 מטר ,מגולוון  מצינור פלדה מגולוון גילוון חם בקוטר3תורן בגובה  04.08.04.0650

 מטר מעל הבנין),2.5 מטר על הבנין,  1 מותקן על דופן הבנין (3" 

1,000.00קומפכולל שלות לחזוק. 1.001,000.00

נישה מבטון טרומי יביל לפי פרט עבור ארון חשמל ראשי ולוח04.08.04.0700

תקשורת הכולל דלתות מתכת + מנעול כפול עם צביעת אלקטרו

סטטית והכולל גגון מבטון במידות לפי פרט הלוח . כולל ביסוס בטון

לפי אישור קונסטרוקטור הכל קומפ' הכולל הארקת רצפת המבנה

35,000.00יח'הכל קומפ'. 1.0035,000.00

297,375.00סה"כ לנקודות ואינסטלציה חשמלית

כיבוי וגילוי אש 04.08.05
350.00יח'גלאי עשן אופטי אנלוגי לרכזת ממוענת כולל כתובת ותושבת04.08.05.0010 8.002,800.00

יחידת כתובת (מגע יבש)יציאה מהרכזת להפעלת צופר, מיכל גז04.08.05.0020

180.00יח'לכיבוי, הפסקת חשמל וכו' מותקנת בקופסת פוליקרבונט 2.00360.00

יחידת כתובת כנ"ל אך כניסה ממגע יבש חיצוני עבור התראות04.08.05.0030

120.00יח'חיצוניות 2.00240.00

350.00יח'לחצן אזעקת אש מתכתי לניפוץ לרכזת ממוענת כולל כתובת04.08.05.0040 1.00350.00

100.00יח'מנורת סימון אזעקת אש04.08.05.0050 8.00800.00

250.00יח'צופר התראה להתקנה פנימית04.08.05.0060 1.00250.00

350.00יח'צופר התראה להתקנה חיצונית עם נצנץ04.08.05.0070 1.00350.00

כרטיס הרחבה עבור מבנה יביל של חדר החשמל למבנה הקדם טיפול04.08.05.0090

הכולל כל החלפים הנדרשים , הכל קומפ' כולל סינכרון וחיבור

4,000.00יח'לרכזת הראשית במבנה המנהלה . 1.004,000.00

אספקת והשחלת של כבל גילוי אש תקני אדום תת-קרקעי גידים04.08.05.0100

ומוליכים (מסובבים גמישים)עם מעטפת משוריינת נגד מכרסמים

לרכזת ממוענת מרכזת גילוי אש במבנה משרדיםדרך תשתית

35.00מ'תת-קרקעית עד למבנים משניים ולפנלי משנה 80.002,800.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

53עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך המצללים השניוניים

04.08.0504.08.05

נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו') עבור רכזת ממוענת עשויה04.08.05.0110

 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים בהתאם1כבל תקני אדום  

לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש או בתעלה פלסטית עד

1.5X1.5.90.00נק' ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה הקרובה 22.001,980.00

 ק"ג עם צנרת פיזור,נחירים בגג לוח החשמל5,עד  FM-200מיכל גז 04.08.05.0120

בהתאם לנדרש, שסתום חשמלי מופעל ע"י הרכזת, מד לחץ,

פרסוסטט התראה חשמלי, ידית הפעלה ידנית, הכל מותקן בלוח

 ואישור   מכון התקניםNFPA 2001החשמל ומחובר קומפ' לפי תקן  

9,000.00יח'הישראלי קומפלט ומחובר קומפלט. 1.009,000.00

חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי וכיבוי04.08.05.0150

האש במתקן הקדם טיפול וכן העברתה בדיקה ואישור של מכון

3,500.00קומפהתקנים כולל תשלומים עבור מכון התקנים וליווי הבודק קומפ'. 1.003,500.00

חבור לוח מסופק ע"י אחרים למערך גילוי האש כולל מגעים04.08.05.0160

 עד לבקר המקומיMODBUSדיסקרטים וכן כבל תקשורת 

350.00יח'קומפלט' 2.00700.00

27,130.00סה"כ לכיבוי וגילוי אש

מערך תקשורת והעברת נתונים 04.08.06
, דלת זכוכית19), עומק "20U ") 30, גובה 19תיבת תקשורת רוחב " 04.08.06.0010

2 מדפים לנשיאת עודפי כבלים, דפנות מתפרקות,  ,N6ננעלת, שקע 

1,500.00יח'מדפים קבועים, הכל מושלם, כמפורט קומפ 1.001,500.00

 לפי הצורך לחיבורST-SP נקודות כולל מתאמים 8לוח ניתוב אופטי  04.08.06.0020

כל סיבי הכבלים האופטים, מגש לאיחסון עודפי סיבים אופטיים

850.00קומפמותקן ומחובר כמפורט קומפ 1.00850.00

 דוגמאתIP20)  תעשייתי דרגת הגנה switch managedמתג מנוהל(04.08.06.0030

ConneXium 'של שניידר מס' קט TCSESB083F2CU0,  8 בעל

5,500.00יח'ltimodemu ושתי מבואות אופטיים RJ-45מבואות נחושת  1.005,500.00

60.00יח' מטר כמפורט קומפ.2 באורך   ST-SCמגשר אופטי 04.08.06.0050 2.00120.00

38.00יח' מטר תקעים כנדרש1מגשר נחושת באורך   04.08.06.0060 6.00228.00

04.08.06.0070 GBIC  100MB.250.00יח' תואם למתג הנבחר 4.001,000.00

התקנה מושלמת של כל ציוד התקשורת במבנה קדם, חווט והפעלה,04.08.06.0080

2,500.00קומפהכל מושלם, כמפורט קומפ. 1.002,500.00

30.00יח'קונקטור אופטי לקצה סיב, מותקן ומחובר כמפורט קומפ04.08.06.0090 6.00180.00

TUBE LOOS MINI סיבים מולטי מוד מסוג 6כבל אופטי משוריין  04.08.06.0110

 מ"מ - מבנה14.50 - קוטר חיצוני  62.5M- קוטר ליבת הסיב 

CABLE MINI TUBE LOOS עם JEL צבע שונה לכל סוג ,MINI

CABLE מעטה פנימי LSOH,עטוף חומר חוסם לחות, שריון פלדה ,

 אוDATWYLERמעטה חיצוני פוליאסטר שחור כדוגמת: תוצרת 

32.00מ'ש"ע 180.005,760.00

 CAT7,GIGA-DORאספקה והתקנה של כבל תקשורת מוסכך 04.08.06.0120

 משוריין נגד מכרסמיםNYBYמאושר ע"י המזמין, כולל מעטה 

28.00מ'להתקנה תת-קרקעית. 100.002,800.00

20,438.00סה"כ למערך תקשורת והעברת נתונים
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

54עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך המצללים השניוניים

04.08.0604.08.06

סה"כ לעבודות חשמל 
279,736.00לוח מתח נמוך01

363,760.00מערכת בקרה02

125,430.00אביזרי פיקוד והארקות03

297,375.00נקודות ואינסטלציה חשמלית04

27,130.00כיבוי וגילוי אש05

20,438.00מערך תקשורת והעברת נתונים06

1,113,869.00סה"כ

סה"כ לעבודות לשיקום מערך המצללים השניוניים 
123,000.00עבודות לשיקום מערך המצללים השניוניים01

1,113,869.00עבודות חשמל08

1,236,869.00סה"כ
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

55עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך הטיפול ועיכול הבוצה

05

עבודות לשיקום מערך הטיפול ועיכול הבוצה 05

עבודות לשיקום מערך הטיפול ועיכול הבוצה 05.01

05.01.01

סילוק כל הציוד הקיים במבנה הנוכחי של הבוצה, תיקונו וניקויו 05.01.01

סילוק כל הציוד הקיים במבנה הנוכחי של הבוצה, בניית מבנה

משלים, אספקת והתקנת מסמיך חדש לבוצה השניונית העודפת,

אספקת והתקנת צנטריפוגה חדשה למיצוק הסופי של הבוצה

המעוכלת, אספקת והתקנת מערכת חדשה לפולי- אלקטרוליטים

למסמיך, אספקת והתקנת מערכת חדשה לפולי- אלקטרוליטים

לצנטריפוגה, שיפוץ משאבה קיימת לבוצה מוסמכת להעברה לאגן

העיכול, אספקת והתקנת משאבת בוצה מוסמכת חדשה, שיפוץ

המשאבה הקיימת של ההזנה לצנטריפוגה, אספקה והתקנה של

משאבת הזנה חדשה של הזנה לצנטריפוגה, אספקת והתקנת מערכת

חדשה של מסועים להעברת הבוצה הממוצקת אל מחוץ למבנה

וחלוקתה למכולות, ריקון וניקוי אגן העיכול האירובי, שיפוץ מערכת

המאוורים- מסחררים הקיימים באגן העיכול האירובי של הבוצה,

אספקה והתקנה של מערכות איוור סחרור חדשות, כדוגמת הקיים

או שווה ערך. 

ניתוק וסילוק של כל הציוד הקיים כיום במבנה לטיפול בבוצה, על05.01.01.0010

שתי קומותיו, חוץ ממערכת הפולימרים המתפקדת, כולל ציוד

אלקטרו- מכני כגון מסמיך, צנטריפוגה, מסוע, צנרות, ציוד חשמלי,

כולל ארונות חשמל, כבלי חשמל, תעלות חשמל וכו', מערכות

הפולימרים, מעמדים, תמיכות וכו'. ניקוי כל סביבת המבנה, וסילוק

25,000.00קומפמצבור הבוצה הנמצא ממזרח למבנה.  1.0025,000.00

הוצאה המהמבנה של מערכת הפולימרים המתפקדת והתקנתה05.01.01.0020

והפעלתה באופן זמני מחוץ למבנה וליד הצנטריפוגה הפעילה כיום,

כולל כל החומרים הצנרת והעבודה הדרושים לחיבור מושלם של

15,000.00קומפמערכת הכנת הפולימרים.  1.0015,000.00

40,000.00סה"כ לסילוק כל הציוד הקיים במבנה הנוכחי של הבוצה, תיקונו וניקויו

מבנה קל להסמכת בוצה 05.01.02
60.00מ"קחפירה כללית צמודה למבנה קיים כולל פירוק אספלט קיים05.01.02.0010 70.004,200.00

50.00מ"רהידוק שתית לפי הנחיות בשטח05.01.02.0020 80.004,000.00

 של מודיפייד100%החלפת קרקע מצע סוג א' מהודק לפי הידוק 05.01.02.0030

130.00מ"ק (ASTM 1577-6)א.ש.ה.ה.ו.  50.006,500.00

50.00מ"ר ס"מ5בטון רזה בעובי  05.01.02.0040 80.004,000.00

 ס"מ, כולל ווטות עם החלקת25 בעובי של 30יציקת רצפת בטון ב- 05.01.02.0050

1,700.00מ"ק ק"ג/למ"ר בטון80הליקופטור כולל ברזל זיון   20.0034,000.00

160/350דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון, פתיחה צירית במידות 05.01.02.0060

ס"מ, כל הדלתות  עם160/100ס"מ, כולל דלת רפפה מעליה במידות 

מילוי פוליאריתן, צביעה בתנור עם משקוף פח מגולוון, מנעולים

8,000.00יח'וידיות מתכת, מותקנת בשלמות 1.008,000.00

4,500.00יח' ס"מ220/350דלת רפפה כנ"ל, אך במידות 05.01.02.0070 1.004,500.00

3,000.00קומפ ס"מ120/250דלת כנ"ל אך ללא רפפה במידות 05.01.02.0080 1.003,000.00

קונסטרוקציה פלדה הכוללת מסבכים מצינורות פלדה מגולוונים05.01.02.0090

19,200.00טון) בצבע עליון "טמגלס" או ש"עR.H.S(פרופילי  5.0096,000.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

56עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך הטיפול ועיכול הבוצה

05.01.0205.01.02

  לקורות מונורליםIקונסטרוקציה פלדה מגולוונת מפרופילי מתכתי  05.01.02.0100

18,000.00טון מ"מ, לרבות ריתוכים וצבע יסוד סיננטי4שונים בעובי דופן מעל   1.2021,600.00

מרישים לגג ולקירות מפרופילי פלדה מגולוונים של חברת "אגם" או05.01.02.0110

11,410.00טוןש"ע  2.0022,820.00

 ס"מ מגילוון0.6סיכוך גגות בלוחות פח טרפזי (איסכורית) בעובי  05.01.02.0120

 מ"מ,38וצבוע בתנור תוצרת חברת "אגם" או ש"ע, בעלי גובה גל של  

90.00מ"רלרבות אביזרי איטום וחיבור 130.0011,700.00

השלמות סיכוך בפלאנגים (סוגר גמלון, פינות וכו') בפח ישר בעובי05.01.02.0130

 ס"מ, מגולוון50 מ"מ ומכופף בזוויות הדרושות ובפריסה עד 0.6 

90.00מ'צבוע בתנור  12.001,080.00

 מ"מ מגולוון0.6סיכוך קירות בלוחות פח טרפזי (איסכורית) בעובי  05.01.02.0140

85.00מ"ר מ"מ, לרבות אביזרי איטום וחיבור38וצבוע בתנור, בעלי גובה גל של   280.0023,800.00

 קוטר55% ארוגות בשטח פתוח AISI316רשתות פלדה פלב"מ 05.01.02.0150

80.00ק"ג מ"מ2.5חוטים   120.009,600.00

200.00מ"רקיר רשת כולל שער כניסה מרשת מגולבנת כולל פרופילי חיזוק05.01.02.0160 45.009,000.00

263,800.00סה"כ למבנה קל להסמכת בוצה

אספקה והתקנה של ציוד חדש להסמכה ומיצוק בוצות 05.01.03
אספקה, התקנה, חיבור והפעלה של מסמיך חדש, לספיקה של עד כ-05.01.03.0010

 ק"ג/שעה  עבור בוצה שניונית600 מק"ש ועומס מוצקים של 70 

עודפת, כולל מיכל לבוצה המוסמכת, כולל לוח חשמל ובקרה וכל

450,000.00קומפשאר האביזרים והציוד לקבלת מתקן מושלם מוכן להפעלה. 1.00450,000.00

אספקה, התקנה, חיבור והפעלה של צנטריפוגה חדשה לספיקה של05.01.03.0020

 ק"ג/שעה, כולל את כל1,200 מק"ש עומס מוצקים כ- 30עד כ-  

האביזרים והציוד וכן לוח חשמל בקרה וחיבורי חשמל, לקבלת

750,000.00קומפמתקן מושלם מוכן להפעלה.  1.00750,000.00

אספקה, התקנה, חיבור והפעלה של מערכת חדשה לייצור והזרקה05.01.03.0030

 ליטר2,000של תמיסת פולימרים למסמיך, לספיקה של עד כ-  

לשעה, כולל כל האביזרים והציוד וכן לוח חשמל ובקרה, לקבלת

85,000.00קומפמתקן מוכן להפעלה. 1.0085,000.00

אספקה, התקנה, חיבור והפעלה של מערכת חדשה לייצור והזרקה05.01.03.0040

 ליטר4,000של תמיסת פולימרים לצנטריפוגה לספיקה של עד כ-  

לשעה, כולל כל האביזרים והציוד וכן לוח חשמל ובקרה, לקבלת

120,000.00קומפמתקן מוכן להפעלה  1.00120,000.00

, להפניית316אספקה, התקנה, חיבור והפעלה של משפכים מפלב"מ  05.01.03.0050

הבוצה הממוצקת מהצנטריפוגה אל הפתח המתאים הקיים ברצפה

וכן הפניות הנוזלים מהצנטריפוגה אל הפתח המתאים הקיים

ברצפה, כולל כל העבודות הצנרת והחומרים הדרושים לביצוע

50,000.00קומפמושלם של סעיף זה. 1.0050,000.00

1,455,000.00סה"כ לאספקה והתקנה של ציוד חדש להסמכה ומיצוק בוצות

שיפוץ המשאבה הקיימת ואספקה של משאבה חדשה לבוצה המוסמכת מהתוף 05.01.04
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך הטיפול ועיכול הבוצה

05.01.0405.01.04

פירוק, שיפוץ והעברה למחסן של משאבת הבוצה המוסמכת05.01.04.0010

20,000.00קומפהקיימת. 1.0020,000.00

אספקה, התקנה וחיבור לצנרת המתאימה של משאבת בוצה05.01.04.0020

מוסמכת חדשה, ע"פ נתוני המשאבה שבמפרט המיוחד, וכדוגמת

40,000.00קומפהמשאבה הקיימת. 1.0040,000.00

60,000.00סה"כ לשיפוץ המשאבה הקיימת ואספקה של משאבה חדשה לבוצה המוסמכת מהתוף

שיפוץ המשאבה הקיימת של ההזנה לצנטריפוגה ואספקה והתקנה של משא 05.01.05
פירוק, שיפוץ והעברה למחסן של משאבת ההזנה הקיימת של הבוצה05.01.05.0010

20,000.00קומפהמעוכלת לצנטריפוגה. 1.0020,000.00

אספקה,התקנה וחיבור לצנרת המתאימה של משאבת הזנה חדשה05.01.05.0020

לצנטריפוגה ע"פ נתוני המשאבה שבמפרט המיוחד, וכדוגמת

45,000.00קומפהמשאבה הקיימת. 1.0045,000.00

65,000.00סה"כ לשיפוץ המשאבה הקיימת של ההזנה לצנטריפוגה ואספקה והתקנה של משא

אספקה של מערכת מסועים עבור הבוצה הממוצקת מהצנטריפוגה 05.01.06
אספקה, התקנה וחיבור למבנה של מסוע חדש להוצאת הבוצה05.01.06.0010

הממוצקת אל מחוץ למבנה המתאים לספיה ועומס מוצקים ביציאה

מהצנטריפוגה, לחיבור למסוע סובב לחלוקת הבוצה למכולות, ע"פ

נתוני המסוע והמבנה שבמפרט המיוחד, כולל את כל האביזרים

90,000.00קומפוהציוד, לקבלת מתקן מוכן להפעלה.  1.0090,000.00

אספקה, התקנה וחיבור למסוע ההוצאה מהמבנה של מסוע סובב05.01.06.0020

חדש לחלוקת הבוצה לשלוש מכולות, ע"פ נתוני המסוע והמבנה

שבמפרט המיוחד, כולל את כל האביזרים והציוד, לקבלת מתקן

120,000.00קומפמוכן להפעלה. 1.00120,000.00

210,000.00סה"כ לאספקה של מערכת מסועים עבור הבוצה הממוצקת מהצנטריפוגה

ריקון וניקוי אגן העיכול האירובי, שיפוץ מערכות קיימות 05.01.07
ריקון האגן מהנוזלים לאחר הקטנת הזרמת הבוצות אליו והזרמת05.01.07.0010

10,000.00קומפהנוזלים שבו אל הצנטריפוגה, ניקויו בדיקתו וביצוע תיקוני מבנה. 1.0010,000.00

הוצאת מערכות האיוור- סחרור ושיפוצן והעברת שתי מערכות05.01.07.0020

25,000.00קומפלמחסן.  4.00100,000.00

אספקה, התקנה והפעלה של שתי מערכות חדשות של איוור- סחרור,05.01.07.0030

120,000.00יח'כדוגמת המערכות הקיימות. 2.00240,000.00

פינוי בוצה מהאגן ע"י שאיבת הבוצה וסילוקה לאתר מורשה לפינוי05.01.07.0040

400.00טוןבוצה. בדיקת איכות הבוצה ופרמטרים של הבוצה 200.0080,000.00

430,000.00סה"כ לריקון וניקוי אגן העיכול האירובי, שיפוץ מערכות קיימות

אספקת כל מערכת הצנרות 05.01.08
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  למסמיך הבוצה, כולל בוחשWASאספקה והתקנת צנרת הזנת ה- 05.01.08.0010

סטטי, לערבוב תמיסת הפולימרים. הצנרת הינה פלדה מצופה פנים

. הצנרת כוללתSCHEDULE 40  6וחוץ באפוקסי קלוי בקוטר " 

בוחש סטטי וכן את המגופים, הצומת וכל האביזרים, חומרים

30,000.00קומפועבודה נדרשים לביצוע מושלם של מערך אספקת בוצה למסמיך 1.0030,000.00

אספקה והתקנת צנרת העברת הבוצה המוסמכת לאגן העיכול05.01.08.0020

האירובי. הצנרת תהיה מפלדה מצופה אפוקסי קלוי פנים וחוץ,

, כולל כל האביזרים. העבודה כוללתSCHEDULE 40  4בקוטר " 

את חפירת התעלה בכביש בכל עומק שהוא, הנחת הצנרת, עטיפת

10,000.00קומפ מ'.30חול, המילוי החוזר והשלמת האספלט אורך הצנרת כ-   1.0010,000.00

אספקה והתקנת צנרת הזנת הבוצה המעוכלת לצנטריפוגה מתא מס'05.01.08.0030

ST4.1,הצנרת תהיה מפלדה מצופה פנים וחוץ באפוקסי קלוי .

. הצנרת כוללת בוחש סטטי וכן את המגופים, הצומת וכל3בקוטר " 

 מ'. הצנרת תנוח בתוך תעלה חפורה30האביזרים. אורך הצנרת כ-  

בכל עומק שהוא. העבודה כוללת את חפירת התעלה בכביש, ההנחה

30,000.00קומפבתעלה, עטיפת חול, המילוי החוזר והשלמת האספלט.  2.0060,000.00

אספקה והתקנת צנרת סילוק המים מהתוף הסובב לבור הניקוז.05.01.08.0040

 4הצנרת תהיה מפלדה מצופה אפוקסי קלוי פנים וחוץ, בקוטר " 

SCHEDULE 40כולל כל האביזרים. העבודה כוללת את חפירת ,

התעלה בכביש בכל עומק שהוא, הנחת הצנרת, עטיפת חול, המילוי

10,000.00קומפ מ'.10החוזר והשלמת האספלט אורך הצנרת כ-   1.0010,000.00

אספקה והתקנת צנרת סילוק המים מהצנטרפוגה לבור הניקוז.05.01.08.0050

 4הצנרת תהיה מפלדה מצופה אפוקסי קלוי פנים וחוץ, בקוטר " 

SCHEDULE 40כולל כל האביזרים. העבודה כוללת את חפירת ,

התעלה בכביש בכל עומק שהוא, הנחת הצנרת, עטיפת חול, המילוי

10,000.00קומפ מ'.10החוזר והשלמת האספלט אורך הצנרת כ-   1.0010,000.00

120,000.00סה"כ לאספקת כל מערכת הצנרות

סה"כ לעבודות לשיקום מערך הטיפול ועיכול הבוצה 
40,000.00סילוק כל הציוד הקיים במבנה הנוכחי של הבוצה, תיקונו וניקויו01

263,800.00מבנה קל להסמכת בוצה02

1,455,000.00אספקה והתקנה של ציוד חדש להסמכה ומיצוק בוצות03

60,000.00שיפוץ המשאבה הקיימת ואספקה של משאבה חדשה לבוצה המוסמכת מהתוף04

65,000.00שיפוץ המשאבה הקיימת של ההזנה לצנטריפוגה ואספקה והתקנה של משא05

210,000.00אספקה של מערכת מסועים עבור הבוצה הממוצקת מהצנטריפוגה06

430,000.00ריקון וניקוי אגן העיכול האירובי, שיפוץ מערכות קיימות07

120,000.00אספקת כל מערכת הצנרות08

2,643,800.00סה"כ

עבודות חשמל 05.08

הערות

מחיר הסעיפים להלן כולל גם חיצוב מעברים בקירות בלוקים או

בטון לצנרת או תעלות, תיקוני טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות

להחזרת המצב לקדמותו. כן ישולם בסעיף נפרד עבור ביצוע חיצוב

ו/או מעברים בתקרות בלבד כמפורט להלן.
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לוח מתח נמוך 05.08.01

 יצרןIEC 61439הערות: א. לוחות החשמל יבנו לפי תקן ישראלי ע"י  

מאושר לכך. ויעמדו בדרישות התקן.  ב. כושר ניתוק של המאמ"תים

 ג. עבור מפסקי זרם חצי-אטומטייםIEC 898 לפי תקן  10KAיהיה 

 ד. בווסתי המהירותICS=ICUיש להבטיח שכושר הניתוק יהיה 

ובמתנעים הרכים וביחידות מדידה או ציוד אלקטרוני יש לצפות

בלקה את הכרטיסים האלקטרוניים ובבדיל את חלקי הנחושת

 של שניידרN.S.X דגם 3X630A ,KA  36מפסק זרם חצי אוטומטי 05.08.01.0010

 כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה5.2Eאו ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית 

הכל קומפלט. מותקן ומחווט בחדר חשמל ראשי הכולל התחברות

לפסי הצבירה שילוט מהדקיםה כולל פירוק מפסק קיים וחיבור

7,000.00יח'סליל הפלה למערכת גילוי האש , הכל קומפ'. 1.007,000.00

 של שניידרN.S.X דגם 3X400A ,KA  36מפסק זרם חצי אוטומטי 05.08.01.0020

 כולל בלוק מגעי עזר וסליל5.2Eאו ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית  

5,800.00יח'הפלה הכל קומפלט. מותקן ומחווט. 1.005,800.00

 של שניידר אוN.S.X דגם 3X160A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי 05.08.01.0031

2,200.00יח'ש"ע הכולל הגנה תרמית ומגנטית ,בלוק מגעי עזר , הכל קומפ' . 1.002,200.00

 של שניידר אוN.S.X דגם 3X100A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי 05.08.01.0032

1,600.00יח'ש"ע הכולל הגנה תרמית ומגנטית ,בלוק מגעי עזר , הכל קומפ' 1.001,600.00

N.S.X דגם 3X80A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי כנ"ל אך לזרם 05.08.01.0041

1,250.00יח'של שניידר או ש"ע. 2.002,500.00

N.S.X. דגם 3X63A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי כנ"ל אך לזרם 05.08.01.0091

650.00יח'של שניידר או ש"ע. 4.002,600.00

 עבור בלוק3X400Aתוספת למחיר מפסק זרם חצי אוטומטי עד 05.08.01.0101

280.00יח'מגעי עזר. 1.00280.00

380.00יח' עבור סליל הפסקה.3X400Aתוספת למחיר מפסק זרם עד 05.08.01.0111 1.00380.00

 דוגמת36KA, כושר ניתוק גבוה  3X20Aמפסק זרם חצי אוטומטי 05.08.01.0121

N.S.X של שניידר או KTA של A.Bלהגנת מנוע  (יחידת הגנה 

550.00יח'מותאמת להגנת מנוע) כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה. 2.001,100.00

650.00יח'.3X25Aמפסק כנ"ל אך לזרם 05.08.01.0151 1.00650.00

 שלG.V של מולר או .,3X6A ,PKZM1-6מנתק מעגל אוטומטי 05.08.01.0171

330.00יח'.50KAשניידר, כושר ניתוק  8.002,640.00

 שלG.V של מולר או .,3X16A ,PKZM1-16מנתק מעגל אוטומטי 05.08.01.0181

380.00יח' הכולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה.25KAשניידר , כושר ניתוק  12.004,560.00

450.00יח'.3X25A ,25KAמנתק מעגל אוטומטי כנ"ל אך 05.08.01.0201 1.00450.00

60.00יח'1X25A , 10KAמאמ"ת חד פאזי עד 05.08.01.0211 18.001,080.00

108.00יח' או חד קוטבי עם ניתוק האפס.2X25A ,10KAמאמ"ת דו קוטבי 05.08.01.0221 32.003,456.00

160.00יח'3X20A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי עד 05.08.01.0231 2.00320.00

180.00יח'3X25A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי עד 05.08.01.0241 2.00360.00

230.00יח'3X32A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  05.08.01.0251 2.00460.00

260.00יח'3X40A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  05.08.01.0261 1.00260.00

300.00יח'3X50A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  05.08.01.0271 1.00300.00

68.00יח'תוספת למחיר מאמ"ת בכל גודל שהו עבור בלוק מגעי עזר.05.08.01.0281 1.0068.00

350.00יח'.4X40A ,30MA' ,A 'TYPEממסר פחת 05.08.01.0291 1.00350.00
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05.08.0105.08.01

220.00יח' כולל נתיכים.3X63/25Aמנתק מבטיחים כנ"ל אך 05.08.01.0321 2.00440.00

160.00יח' ,כולל מגעי עזר כנדרש3X25A ,AC3מגען תלת פאזי עד 05.08.01.0341 3.00480.00

380.00יח' כולל בלוק מגעי עזר ונגדי פריקה10KVARמגען לקבל תלת פאזי 05.08.01.0361 1.00380.00

280.00יח' כולל בלוק מגעי עזר ונגדי פריקה7.5KVARמגען לקבל תלת פאזי 05.08.01.0371 1.00280.00

,10KVAR 400Vקבל תלת פאזי מטיפוס יבש, דל הפסדים בהספק 05.08.01.0381

 דוגמת סימנס, מותאם לעבודה בסביבה של440Vלמתח נומינלי 

450.00יח'הרמוניות גבוהות כולל נגדי טעינה 1.00450.00

330.00יח'7.5KVARקבל תלת פאזי כנ"ל אך בהפסק  05.08.01.0391 1.00330.00

1,510.00יח' דרגות מותקן ומחווט.3 קבלים עד 2בקר לפיקוד  05.08.01.0392 1.001,510.00

380.00יח'.AC-3 כ"ס, 7.5מגען כנ"ל אך למנוע  05.08.01.0431 6.002,280.00

 יציאות  כדוגמת4ממסר התארה למערכת גילוי אש עם  05.08.01.0433

ISO-556B-4. '880.00יח 1.00880.00

DC 24V, או 230V סליל עבודה 6A AC1 מגעים 4ממסר פיקוד  05.08.01.0471

98.00יח' או שניידרA.Bתוצרת  180.0017,640.00

150.00יח' מגעים.8ממסר פיקוד כנ"ל אך  05.08.01.0481 8.001,200.00

ממסר השהייה בחיבור אלקטרוני נישלף כולל בסיס, מגע מחליף,05.08.01.0491

נורות סימון, לתחומים שונים  כולל ממסר פולס תוצרת טלמכניק או

A.B.'250.00יח 6.001,500.00

350.00יח'ממסר השהייה כנ"ל אך מהבהב שני זמנים נפרדים.05.08.01.0501 1.00350.00

 ניתן לכיוון עם מגע מחליף התראה ירידתDC 0-25Vממסר מתח 05.08.01.0511

300.00יח' או ש"עOMRONמתח תוצרת  1.00300.00

95.00יח'.A-B מגעים תוצרת 2לחצן פיקוד  05.08.01.0521 8.00760.00

60.00יח'A-B עם נגד הפלת מתח תוצרת LEDנורת סימון, מטיפוס 05.08.01.0531 60.003,600.00

 מצבים , כולל3 מטיפוס פקט חד קוטבי  10Aמפסק פיקוד סיבובי 05.08.01.0541

110.00יח'צד קפיצי עם או בלי אפס תוצרת מולר או שניידר 8.00880.00

250.00יח' קטבים4 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  05.08.01.0551 6.001,500.00

220.00יח' קטבים3 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  05.08.01.0561 6.001,320.00

180.00יח' קטבים3 מצבים 3מפסק פיקוד כנ"ל אך  05.08.01.0571 4.00720.00

100.00יח' מצבים2X10A  , 2מפסק פקט 05.08.01.0581 2.00200.00

150.00יח' מצבים3X16A  , 2מפסק פקט 05.08.01.0591 2.00300.00

רב מודד דיגטלי לזרם, מתח, הספק, שיא ביקוש, כופל הספק וכו'05.08.01.0611

, כולל שנאי3X160A כולל משני זרם עבורו עד SATEC135EHדגם 

זרם מסכם (טוראיד) למדידת זליגה לאדמה כולל כרטיס תקשורת

MODBUS'3,500.00יח 2.007,000.00

300.00יח' שעות72 שעות, עם רזרבה ל-24שעון פיקוד מיכני יומי  05.08.01.0621 1.00300.00

250.00יח'.230Vמונה שעות עבודה 05.08.01.0631 4.001,000.00

 לזרם ישר כולל נתיכי הגנה, נורתDC 24V , 20Aספק מתח מיוצב , 05.08.01.0641

1,850.00יח'סימון תצוגת מתח וזרם תוצרת שניידר או פיניקס או ש"ע מאושר. 1.001,850.00

 כולל נתיכי400V ,100KA ,B+C CLASSרביעית מגיני ברק למתח 05.08.01.0651

3,100.00יח' או פוניקס או ש"ע מאושר .VENTILLE DEHNהגנה עבורם דגם  1.003,100.00

 תוצרת2500VA חד פאזי בהספק 400/230Vשנאי יצוק 05.08.01.0661

LEGRAND.1,150.00יח' כולל נתיך הגנה אינטגרלי 1.001,150.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
 http://www.dekel.co.il :אתר דקל



שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

61עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף
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05.08.0105.08.01

, תוצרת150VA חד פאזי בהספק עד 230/24Vשנאי יצוק 05.08.01.0671

LEGRAND.'280.00יח 8.002,240.00

 של אמבלDC VF דוגמת DC 24Vמגן מתח יתר מודולרי חד קוטבי 05.08.01.0691

450.00יח'או פוניקס או שווה ערך מאושר . 10.004,500.00

 כולל משנה זרם עבורו1X63/5A מ"מ, עד 96X96אמפרמטר מרובע 05.08.01.0702

7.5VA  מ"מ לבחירת תווך מדידה22 . הכולל מפסק בורר %1, דיוק 

450.00יח'בים פאזות והאפס . 8.003,600.00

6 וולט לרבות מפסק בורר פזות 500 מ"מ עד  96X96וולטמר מרובע 05.08.01.0706

340.00יח'מצבים עם אפס . 1.00340.00

 , מותקן בתא הפיקוד כולל הגנה עבורו400Vמגן מתח יתר למתח 05.08.01.0711

300.00יח'E441 ABBדגם  8.002,400.00

60.00יח', עם רוזטה להתקנה בלוח.16Aשקע חד פאזי 05.08.01.0721 1.0060.00

 דוגמתLEDמהדק נתיך אינטגרלי כולל נורת סימון 05.08.01.0731

CONTACLIP.'32.00יח 60.001,920.00

28.00יח'.24V AC-DCמהדק פיקוד עם נורת לד מותאם למתח 05.08.01.0741 120.003,360.00

 להתקנה בלוח6A, מגע פיקוד 230Vממסר התראת רטיבות מנוע 05.08.01.0751

) או03-5620791 טל:  E.I.D (יבואן: SLIMLINE של SC-100דגם 

540.00יח'ש"ע מאושר מותקן ומחווט בלוח קומפלט. 2.001,080.00

ממסר טרמיסטור בליפופי המנוע כולל תצוגה, לחצן איפוס ידני (לא05.08.01.0761

480.00יח'אוטומטי) תוצרת מולר או שניידר או ש"ע מאושר . 1.00480.00

ממסר חוסר מתח פזה חד פזי כולל אפס, הכולל כיוון ומגע עזר כפול05.08.01.0771

280.00יח'ABB או IZUMIתוצרת  1.00280.00

 מגעים יבשים2 כולל  400Vממסר חוסר מתח או פזה, תלת פזי 05.08.01.0781

350.00יח'RMTתוצרת שניידר  1.00350.00

 מותקן ומחווט הכולל טרמוסטט הכל90wגוף חימום ללוח עד 05.08.01.0782

380.00יח'קומפ' . 2.00760.00

מאוורר (ונטה) להתקנה בלוח בקוטר כנידרש (באחריות היצרן05.08.01.0791

חישוב קוטר הוונטה הנידרשת בהתאם לנפח הלוח המוצע) כולל

מסנן  לכניסת אויר המותקן בקצה השני, טרמוסטט אורגינלי

750.00יח'IMELלהפעלה תוצרת  3.002,250.00

 עם כיסוי פלסטי ומצמד דו תכליתי מותקנת9W LEDמנורת לד 05.08.01.0801

280.00יח'בלוח. 4.001,120.00

90.00יח' מותקנת ומחוברת3A , 100Vדיודה לזרם 05.08.01.0803 6.00540.00

פוטנציומטר ליניארי, סיבובי, התנגדות מותאמת לדגם הווסת ולפי05.08.01.0821

200.00יח'הוראת היצרן 1.00200.00

 דקות כולל30 כולל מצברי גיבוי ל  3000VA חד פזית U.P.Sמערכת .05.08.01.0831

סימון מתח, סימון תקלה, עוקף סטטי, סימון צריכת זרם,ממסר

 או ש"עGNETתקלות , כרטיס תקשורת , דוגמת גמטרוניקס סדרת 

4,500.00יח'מותקנת ומחוברת. 1.004,500.00
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עבודות לשיקום מערך הטיפול ועיכול הבוצה

05.08.0105.08.01

מבנה לוח חשמל ראשי מתח נמוך לפי תוכנית העמדה וסכמה חד05.08.01.0841

קוית בנוי מפח צבוע באפוקסי בתנור ועומד בדרישות תקן ישראלי

 אוRITTAL תוצרת 2B ומיוצר ע"י יצרן מאושר רמת מידור 61439 

TABULA של ארדן או X-ENERGY של מולר או ARTU ABB

IP43 לפי תוכנית אטום 3X250Aלהעמדה על הרצפה, פסי צבירה 

 מעלות כולל דלתות מלאות בחזית פנלים40מיועד לטמפ' סביבה  

סגירה תחתונה של הלוח  כולל הרכבת הציוד, חיווט, פסי צבירה,

שילוט, מהדקים, פלטות פנימיות, הכנה לחבור הכבלים וכל החמרים

והעבודות הנדרשים להשלמת הלוח קומפלט. כולל כל ההכנות

3,200.00מ"רלחיבור מערכת פסי צבירה. מדידת הלוחות לפי מ"ר חזית לוח. 8.0025,600.00

2,800.00מ"רמבנה כנ"ל אך לתא בקרה ופיקוד05.08.01.0851 2.005,600.00

הובלה התקנה וחיבור מושלמים של לוח ראשי על כל חלקיו כולל כל05.08.01.0861

תאי המתנעים, השרות, הבקרה והקבלים כולל תא בקרה מקומי

וכולל כל כבלי הגישור לכח פיקוד ובקרה בין חלקי הלוח כולל חבור

4,500.00קומפכל קוי ההזנה, הפיקוד והבקרה קומפלט. 1.004,500.00

מערכת כבלי גישור מושלמים בין תא בקרה ותאי כח ומתנעים בלוח05.08.01.0871

3,000.00קומפראשי לקו לוחות ספקים כולל התקנה חזוק, חיווט ושילוט קומפ' 1.003,000.00

ביצוע איטום מעברים עליונים, צדדיים או תחתונים ללוח חשמל05.08.01.0873

מפני כניסת מזיקים, מים או אבק כולל חתיכות פרטינקס, פח או

385.00מ"ר .K.B.Sחומר איטום בהקצפה או בשיטת  2.00770.00

חבור מושלם בתוך לוח החשמל של מתמר אולטראסוני או מד זרימה05.08.01.0881

מגנטי או של מתמר או תצוגה מכל סוג שהוא מסופק ע"י המזמין

כולל חיווט לכבלי הזנה או כבלי מגעים יבשים או כבלי כניסות

150.00קומפויציאות אנלוגיות הכל מושלם קומפ' 8.001,200.00

פירוק מושלם של לוח ראשי קיים כולל תא בקרה, הובלתו למחסן05.08.01.0901

שיורה עליו המזמין, סידור כבלים והכנת השטח להתקנת הלוח

5,000.00קומפהחדש,המחיר כולל גם פירוק כבלי הזנה ראשיים . הכל קומפ' . 1.005,000.00

165,764.00סה"כ ללוח מתח נמוך

מערכת בקרה 05.08.02
, כוללDATA 1M  לפחות , זכרון ל 256Kבקר מתוכנת בעל זיכרון 05.08.02.0010

S7-1513 או RXI, 363,G.E MODEL לפחות דגם SD 4Mכרטיס 

SIEMENS  או M340-BMXP3420 MODICONכולל ספק כח 

 שקעי תקשורת אינטגרליים או4 כרטיסים כולל 10ובסיס להתקנת  

, תקשורת טורית ושקע שמור)PCכהרחבה (יחידת תצוגה, מחשב 

8,000.00יח'מותקן ומחווט כמפורט קומפלט (לא כולל כרטיסים) 1.008,000.00

 כרטיסים10תוספת למחיר הבקר הנ"ל עבור בסיס הרחבה לעוד  05.08.02.0020

כולל ספק כח נוסף, כרטיסי תקשורת וכבל תקשורת בין שני

1,200.00יח'הבסיסים קומפלט. 2.002,400.00

 מבודדות לבקר כולל התקנה4-20MA כניסות אנלוגיות  4כרטיס  05.08.02.0030

2,200.00יח'כמפורט קומפלט. 9.0019,800.00

, לבקר כולל התקנה כמפורט24VDC כניסות דיסקרטיות, 16כרטיס  05.08.02.0040

1,800.00יח'קומפלט 11.0019,800.00

, לבקר כולל התקנהDC 24V יציאות ממסר נפרדות,8כרטיס  05.08.02.0050

1,450.00יח'כמפורט קומפלט 7.0010,150.00
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05.08.0205.08.02

 מבודדות לבקר מותקן כמפורט4-20MA יציאות אנלוגיות  4כרטיס  05.08.02.0060

2,200.00יח'קומפלט. 4.008,800.00

2 פורטים אינטגרליים בבקר כולל 3כרטיס תקשורת משולב בנוסף ל- 05.08.02.0070

2,100.00יח' מותקן ומחוברTCP/IP + RS425פורלים  1.002,100.00

 תוצרת סימנסSCREEN TOUCH " 10יחידת תצוגה לבקר הנ"ל , 05.08.02.0080

 בשפה עברית כולל כבל אורגינלי עבורה כולל התקנהUNIOPאו 

7,000.00יח' גיגה לפחות1כמפורט. כולל כרטיס זיכרון   1.007,000.00

 כניסה/יציאה כולל חלקה בהשתתפות1כתיבת תוכנה לבקר עבור  05.08.02.0090

בהגדרת אלגוריטים הבקרה, עבודות תוכנה לתפעול ראשוני של

הבקר וחיבורו לרשת התקשורת, הפעלה ןהרצה באתר כלל שידרש

כולל ביצוע שינויים עד להשלמת המערכת ותיעוד מלא של התוכנה

לאחר גמר ההפעלות (לפי מחיר יסוד לוח. כניסה או יציאה לוגית של

250.00יח' ש"ח) הכל מושלם כמפורט קומפ'220-   232.0058,000.00

 כניסה/יציאה אנלוגיות (מחיר יסוד לכניסה1כנ"ל אולם עבור  05.08.02.0100

380.00קומפ ש"ח) כמפורט קומפ'350יציאה  -   52.0019,760.00

ביצוע תוכנה יישומית להטמעת מתקן קדם טיפול במערך הפיקוד של05.08.02.0110

 מסכי8המט"ש כולל שילוב בבסיס הנתונים, מסכי הפעלה, הכנת  

, היסטורייתSMSתפעול, שילוב במערכת ההתראות. הודעות

אירועים, גרפים כולל איטגרציה והפעלה מושלמת באמצעות חברת

1,400.00יח'הבקרה של המט"ש. 5.007,000.00

 אל הבקר כולל רכיב אפליקציהSATECחבור רב מודד מסוג 05.08.02.0120

להעברת נתונים מהרב מודד ע"י רגיסטרים אל מרכז  הבקרה באופן

550.00יח'מושלם קומפ' 3.001,650.00

 אוMODBUSחבור לוח תהליך מסופק ע"י אחרים בתקשורת 05.08.02.0130

PROFIBUS בפורט RS485 או TCP/IPכולל רכיב אפליקציה 

להעברת נתונים קומפ ע"י רגיסטר אל מרכז הבקרה באופן מושלם

1,500.00קומפקומפ' (לוח סילון, לוח מגובה מיכני ) 2.003,000.00

167,460.00סה"כ למערכת בקרה

אביזרי פיקוד והארקות 05.08.03
 כ"ס כולל כניסותHP  7.5חיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק 05.08.03.0010

כבל, חיבור כבלי הכח, הפיקוד (רטיבות, חמום, קליקסון או

250.00יח'טרמיסטורים) כולל צנרת מגן שרשורית פלסטיתכנדרש. 4.001,000.00

חבור מושלם של מגוף ממונע או ברז חשמלי כנ"ל מסופק ומותקן05.08.03.0030

ע"י אחרים כולל חיבור כבלי הכח והפיקוד , כניסות כבל אנטיגרון ,

צנרת מגן שרשורית עם מעטה מתכת. חבור כבלי ההזנה , הפיקוד

 או מסוככים לכניסות ויציאות אנלוגיותN2X2Yוהבקרה , מטיפוס 

350.00קומפהכל מושלם קומפ' 25.008,750.00

250.00יח'  כולל ידית מצמד3X25A AC3מנתק בעומס 05.08.03.0070 4.001,000.00

250A לזרם (60X10פס השוואת פוטנציאלים ראשי מנחושת בחתך (05.08.03.0080

650.00יח'מותקן ומחובר לפי פרט . 1.00650.00

35חיבור מושלם לצנרת מים באמצעות שלה כבדה וחוט נחושת  05.08.03.0090

150.00יח'ממ"ר 8.001,200.00
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05.08.0305.08.03

חיבור כנ"ל אך לקונסטרוקציה מתכתית או תעלת פח באמצעות בורג05.08.03.0100

100.00יח' ודיסקיות פליז3/8מגולוון "  25.002,500.00

 עםIP65מפסק מגביל על שסתום אל חוזר בנוי ממפסק גבול מתכתי 05.08.03.0110

זרוע וגלגל מופעלים ע"י מגרעת בגלגל הפעלה מפליז מורכב על הציר

500.00יח'הבולט של השסתום האל חוזר דוגמתא.ר.י 3.001,500.00

התקנה וחיבור כנ"ל של רגש אולטרא סוני (עבורו משולם בסעיפים05.08.03.0120

500.00יח'נפרדים) לפי פרט בתוכנית פרטים מכל סוג שהוא. 4.002,000.00

התקנה וחיבור מושלמים של מתמר לחץ סניקה מגנטי (מסופק ע"י05.08.03.0130

אחרים ) כולל כבלי הפיקוד המסופקים ע"י אחרים מלוח החשמל עד

380.00יח'לרגש וחיבורו. 3.001,140.00

לחצן הפסקת חירום מתכתי עם זכוכית ופטישון ניפוץ, טלמכניק05.08.03.0140

XAS25E400.00יח' דו-קוטבי 1.00400.00

שעת עבודה של חשמלאי מוסמך לפי רג'י (רק שעות שאושרו מראש05.08.03.0150

120.00ש"עוקיבלו אישור מהמפקח בכתב) 10.001,200.00

התקנה וחיווט מושלמים של מתמר/מסכם למד זרימה מגנטי מסופק05.08.03.0160

ע"י אחרים בלוח החשמל וחיבור לרגש כולל השחלת הכבל המסופק

400.00יח'ע"י אחרים קומפ'. 2.00800.00

450.00יח'התקנה כנ"ל אך של מתמר הידרוסטטי טבול לפי פרט קומפ'.05.08.03.0170 1.00450.00

350.00יח'התקנה כנ"ל אך עבור מד לחץ דיפרנציאלי לפי פרט קומפ'.05.08.03.0180 1.00350.00

התקנה וחיבור מושלמים כנ"ל אך של אביזר או רגש הכולל מגעים05.08.03.0191

יבשים +אנלוגי כולל צנרת מגן שרשורית , כניסות כבל, וחבור כבלי

 וכבלים מסוככים, באופן מושלם קומפלטN2XYהפיקוד מטיפוס 

250.00קומפלכניסות ויציאת אנלוגית 8.002,000.00

חבור כנ"ל אך של לוח משנה מכונה או ציוד או כל לוח אחר מסופק05.08.03.0200

450.00יח'ע"י אחרים 6.002,700.00

 שלENH-10מצוף פיקוד אגס עם כבל אורגינלי באורך כנדרש ,דגם 05.08.03.0210

FLYGT. 600.00יח' או ש"ע מאושר מותקן ומחובר קומפלט 8.004,800.00

 מותקן316 מנירוסטה   0-200M , 4-20MAמתמר לחץ אנלוגי 05.08.03.0220

 או סימנס או ש"ע עם דיאפרגמהSENSORS BDומחובר תוצרת 

ייעודית למי שפכים לפי פרט הכולל תצוגה נומיריתמסוג פנל שליטה

3,400.00יח', הכל קומפלט. 4.0013,600.00

מד לחץ דיפרנציאלי עם מגעים יבשים מסוג מחליף תוצרת סימנס או05.08.03.0230

SENSORS BDאו ש"ע המיועד למי שפכים מותקן ומחווט 

2,500.00יח'קומפלט. (יבואן: אלקון בע"מ). 1.002,500.00

 (מגטרון)PULSAR של BOX BLACKמד מפלס אולטראסוני דגם 05.08.03.0260

הכולל: גשש אולטראסוני- יח' מגבר/מתמר מותקנת ומחווטת בלוח

.כבלMERPROGRAהחשמל. - יח' תכנות עבור המתמר/מתאם 

קואקס באורך כנדרש בהתאם לתוכניות השטח רציף לכל אורכו

RG62U הכל תוצרת E+S  מגעים יבשים  מותקן2 או סימנס כולל 

ומחובר כולל השחלת הכבל מהגשש ועד למתמר מכוון ומופעל בשטח

7,500.00קומפקומפלט. 3.0022,500.00
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05.08.0305.08.03

השלמת ובדיקת מערכת הארקת יסודות מושלמת למבנה טיפול05.08.03.0270

בבוצה, לפי תוכנית כולל טבעת גישור, יציאות חוץ מגולוונות,

אלקטרודות הארקה בכלונס יציאות לפסי השוואה,פסים מגולוונים

לחיבור בין כל חלקי מערכת הארקת יסודות לפי תוכנית כולל

 מ"מ40/4חפירות הכל מושלם קומפ'. כולל פסי גישור מגלוון בחתך  

 מ"מ טמון באדמה בעומק40/4עם מבנה חשמל ראשי מברזל מגלוון  

6,000.00קומפ ס"מ הכל קומפ'50  1.006,000.00

250.00יח' להתקנה חיצונית, מותקן ומחובר230V ,IP55תא פוטואלקטרי 05.08.03.0280 1.00250.00

 מ"מ מצופה נחושת מוחדרת19אלקטרודות הארקה מפלדה בקוטר  05.08.03.0290

40 מטר כולל שוחת ביקורת עבורה בקוטר 2אנכית לקרקע בעומק  

750.00יח'ס"מ ממולאת חצץ עם שילוט. 4.003,000.00

 כולל יחידת פיזור פנימית, יח'BTU  24000מזגן מפוצל לתפוקה של  05.08.03.0300

עיבוי חיצונית, צנרת גז וחשמל בין שתי היחידות, כולל התקנה

מושלמת , מילוי גז והפעלה קומפלט, תוצרת אלקטרה או תדיראן

9,000.00קומפמדגם אנוורטר המותאם לכמות החום הנפלטת מלוחות החשמל. 1.009,000.00

89,290.00סה"כ לאביזרי פיקוד והארקות

נקודות ואינסטלציה חשמלית 05.08.04
 מונח על סולם כבלים אוN2X2Y/FR 3X1.5נקודת מאור בכבל  05.08.04.0010

בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל כולל תעלה פלסטית

 ס''מ או צינור מרירון כלולים במחיר הנקודה ,3X2.5במידות עד 

כולל חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות.

סיום במפסק מאור (יחיד או כפול) אטום להתקנה עה"ט ניסקו או

150.00נק'ש"ע קומפ' 18.002,700.00

 ממ"ר מונח על סולםN2X2Y/FR 3X2.5נקודת חיבור קיר בכבל 05.08.04.0020

כבלים או בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל, כולל

 ס"מ או צינור מרירון כלולים3X2.5תעלה פלסטית במידות עד 

במחיר הנקודה מהתעלות הראשיות, נפרדות לכבלי הנקודה, כולל

חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום

 אמפר להתקנה עה"ט ניסקו או תח"הט ניסקו או16בשקע ישראלי  

180.00נק'ש"ע קומפ' 8.001,440.00

 ,מוגן מיםLED , LM  4450 , 35Wאו"ה של מנורת פלורסצנט מסוג 05.08.04.0041

 , גוון אורIK08,  316 עם סגרים עשויים נירוסטה IP 65פוליקרבונט   

4000K כדוגמת IBV. 420.00יח' ,  של לירד שטיינץ 12.005,040.00

IP65 , IK08 צמוד לקיר בדרגת אטימות LEDאו"ה של גוף תאורה 05.08.04.0045

4000עשוי פלדה מגולוונת צבוע פוליאסטר בתנורי טמפ' צבע  

480.00יח' (יבואן: לירד-שטיינץ) .WP01-040 דגם 40Wובהספק  8.003,840.00

 כולל זרוע הפעלה או מגנט (יבחר על פיIP67מפסק גבול מתכתי 05.08.04.0070

מבנה השער) מורכב לדלת או לשער (להתראה על פריצה) ומחובר

250.00יח'קומפלט 6.001,500.00

18.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהNHXH 3X2.5כבל חשמל 05.08.04.0080 120.002,160.00

7.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהN2X2Y 3X1.5כבל חשמל 05.08.04.0090 300.002,100.00

9.50מ' ממ"רN2X2Y 5X1.5כבל חשמל כנ"ל אך  05.08.04.0100 250.002,375.00

17.00מ' ממ"רN2X2Y 9X1.5כבל חשמל כנ"ל אך  05.08.04.0110 200.003,400.00
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05.08.0405.08.04

9.00מ' ממ"רN2X2Y 3X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 05.08.04.0120 400.003,600.00

10.80מ' ממ"רN2X2Y 4X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 05.08.04.0130 300.003,240.00

12.00מ' ממ"רN2X2Y 5X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 05.08.04.0140 250.003,000.00

30.00מ' ממ"רN2X2Y 14X2.5כבל חשמל כנ"ל  05.08.04.0150 200.006,000.00

18.00מ' ממ"רN2X2Y 5X4כבל חשמל כנ"ל אך 05.08.04.0160 250.004,500.00

26.00מ' ממ"ר5X6N2X2Yכבל חשמל כנ"ל אך 05.08.04.0170 200.005,200.00

51.00מ' ממ"ר5X16N2X2Yכבל חשמל כנ"ל אך 05.08.04.0190 100.005,100.00

45.00מ' ממ"רN2XBY 4X6כבל חשמל כנ"ל אך 05.08.04.0200 120.005,400.00

52.00מ' ממ"רN2XBY 4X10כבל חשמל כנ"ל אך 05.08.04.0210 120.006,240.00

130.00מ' ממ"רN2X2Y 3X70+35כבל חשמל כנ"ל אך 05.08.04.0230 100.0013,000.00

140.00יח' ממ"רNA2X2Y 3X240+120כבל חשמל כנ"ל אך 05.08.04.0235 120.0016,800.00

11.00מ' ממ"ר.16מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך   05.08.04.0250 120.001,320.00

17.00מ' ממ"ר25מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך עד  05.08.04.0260 100.001,700.00

25.00מ' ממ"ר35מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך  05.08.04.0270 100.002,500.00

32.00מ' ממ"ר50מוליך הארקה כנ"ל אך חשוף שזור בחתך  05.08.04.0280 120.003,840.00

45.00מ' ממ"ר.1X50מוליך הארקה מבודד "ט" 05.08.04.0300 80.003,600.00

 כל זוג מסוכך2X2X16/1AWGכבל מכשור מסוכך ומשוריין 05.08.04.0310

 משוריין להתקנהNYBYבנפרד+ סיכוך כללי עם מעטה 

32.00מ'תת-קרקעית מושחל בצינור ומחובר 400.0012,800.00

 להתקנהNYBY R5-485כבל תקשורת מסוכך ומשוריין עם מעטה 05.08.04.0320

35.00מ'תת-קרקעית. 100.003,500.00

 מ"מ קוטר מותקן לקיר או לתקרה כולל קשתות20צינור מרירון  05.08.04.0330

7.00מ'ומופות 80.00560.00

12.00מ' מ"מ25צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  05.08.04.0340 60.00720.00

18.00מ'מ"מ32צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  05.08.04.0350 60.001,080.00

 מותקן לקיר או מונח בחפירה כולל קשתות1.5צינור מים מגולוון " 05.08.04.0360

40.00מ'מופות, מגן על כבל 10.00400.00

 ס"מ כולל60 ס"מ ורוחב עד 110חפירה/חציבה של תעלה בעומק  05.08.04.0380

75.00מ'רפוד חול, בלוקים, כיסוי, סרט סימון, כיסוי בשכבות והדוק קומפלט 30.002,250.00

110צינור שרשורי דופן כפולה רב שכבתי מטיפוס קוברה בקוטר  05.08.04.0390

35.00מ' מ"מ.8מ"מ כולל חבל משיכה   60.002,100.00

 מ"מ עבור תקשורת י.ק.ע  מאושר ע"י בזק75צינור פלסטי בקוטר  05.08.04.0430

25.00מ'כולל, חוט משיכה, מונח בחפירה 30.00750.00

100/60 מ"מ במידות עד 0.8 מחורצת בעובי  E5-316תעלת נירוסטה 05.08.04.0450

מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות, קונזולות מותקנת

1.5 או ש"ע עם זרועותלקיר במרחק כל  NIEDAXקומפלט תוצרת 

140.00מ'מ' (יבואן: ארכה). 120.0016,800.00

180.00מ'20/6כנ"ל אך במידות  05.08.04.0460 100.0018,000.00

250.00מ'40/6כנ"ל אך במידות  05.08.04.0470 80.0020,000.00

NIEDAX תוצרת E5-316סולם כבלים מטיפוס כבד עשוי נירוסטה 05.08.04.0480

 מ"מ מותקן לקיר או מתחת לתקרה כולל203-60או ש"ע, ברוחב  

מיתלים, קונזולות, מחברים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה

275.00מ'מושלמת קומפ'. יבואן ארכה. 60.0016,500.00
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05.08.0405.08.04

310.00מ' ס"מ40סולם כבלים כנ"ל ברוחב  05.08.04.0490 40.0012,400.00

340.00מ' ס"מ60סולם כבלים כנ"ל אך ברוחב  05.08.04.0500 40.0013,600.00

 ס"מ100 ס"מ ובגובה 125שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר  05.08.04.0520

40ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסה  

3,000.00יח' ס"מהכל קומפלט.25טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי   1.003,000.00

 מ"מ מונח ביציקה או בקיר או25צינור מריכף חסין אש בקוטר  05.08.04.0540

ברצפה כולל חוט משיכה. הסעיף מתייחס לצנרת שאינה כלולה

8.00מ'במחיר הנקודות 100.00800.00

10.00מ' מ"מ32צינור כנ"ל אך בקוטר  05.08.04.0550 60.00600.00

 ס"מ עם20/20תיבה פלסטית משוריינת  מפוליקרבונט במידות עד  05.08.04.0560

140.00יח' מותקנת ומחוזקת כולל פס מהדקים.IP68מכסה אטומה  20.002,800.00

 עם פס מהדקים מותקנתIP67קופסאת מעבר מתכתית משוריינת 05.08.04.0570

למעבר כבלים ע"י התקני חדירה מסוג אנטיגרון מותקנת ומחוזקת

280.00יח'קומפ' 8.002,240.00

צינור מגן שרשורי משוריין, מעטה מתכתי עטוף פלסטיקה מיועד05.08.04.0575

EXלכבלים ואביזרים באווירה נפיצה  . כולל מחברים ומופות, 

 ( יבואן: קשטן)או ש"ע מותקן, מחוזק ומחובר.COOPERתוצרת 

35.00מ' מ"מ.20הצינור בקוטר   40.001,400.00

ארון מעבר למשאבה בנוי מפוליאסטר משוריין עם דלת וסגר אטום05.08.04.0580

IP65 3 כולל מפסק בטחון עדX40A ,IP65  מצבים,3 + מפסק פיקוד 

צד ימין קפיצי, צד שמאל קבוע עם אפשרות נעילה במצב אפס מותקן

על דלת הארון הכל מחווט, משולט ומותקן באופן מושלם.צמוד

550.00יח'למשאבה 3.001,650.00

ביצוע חריץ ברצפת חדר חשמל ומשאבות או כל מבנה אחר לצורך05.08.04.0582

180.00מ'העברת צנרת , וביטון בחזרה לאחר הנחת הצנרת . 3.00540.00

 בקיר או תקרת בטון כולל אספקת השרוול,6ביצוע שרוול עד  " 05.08.04.0590

ביטונו ואיטומו מפני מעבר גזים ו/או מכרסמים לאחר השחלת

350.00יח'הכבלים. 6.002,100.00

איטום תקני של שרוול מעבר כבלים בפני מעבר גז ואש תקני מסוג05.08.04.0592

K.B.S. 1,500.00קומפ.הכולל איטום הלוחות 1.001,500.00

תיבת שקעים פלסטית עם תריס למאמתים לפי תוכנית פרטים05.08.04.0600

.1X16A 10KA  .3. מאמ"ת 3X25A ,10KA  .2. מאמ"ת 1הכוללת:  

 חד פאזי אטום16A. ח"ק ישראלי 4X40A 30MA  .4ממסר פחת 

.CEE 5X32A ,IP65. ח"ק תלת פאזי 5 יחידות.                     2למים   

. מקום שמור נוסףCEE ,5X16A ,IP55.          7. ח"ק תלת פזי 6 

לעוד אביזר שקעים חד פזי או תלת פזי. הכל מותקן ומחווט כולל

1,250.00יח' או בלבד.LEGRANDהתקנה לקיר וחבור להזנה דוגמאת גוויס או  2.002,500.00

 ממ"ר קו ישיר מלוח החשמלN2XY 3X4נקודת חבור למזגן  בכבל 05.08.04.0610

350.00נק' פנים מעוגלים (בריטי)20Aוסיום בשקע חד פזי  1.00350.00

 כולל מגעPT-100 כניסת 24VDCיח' תצוגה לטמפ' עבור גשש טמפ' 05.08.04.0620

600.00יח'יבש מחליף תוצרת מגטרון בחדר חשמל 1.00600.00

העברת המתקן בדיקה ואישור מהנדס בודק כולל כל הבדיקות05.08.04.0630

תשלום לבודק תיקון ליקויים עד להשלמת המתקן וקבלתו ע"י

2,500.00יח'הבודק קומפ' 1.002,500.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

68עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך הטיפול ועיכול הבוצה

05.08.0405.08.04

 ווט (משואה)100 ליבון עד  IP55מנורה אדומה פלסטית אנטי-ונדלית 05.08.04.0640

600.00יח' מחוזק לקיר מורכבת ומחוברת2מורכבת ע"ג קונזולה עשויה צינור "  1.00600.00

 מטר ,מגולוון  מצינור פלדה מגולוון גילוון חם בקוטר3תורן בגובה  05.08.04.0650

 מטר מעל הבנין),2.5 מטר על הבנין,  1 מותקן על דופן הבנין (3" 

1,000.00קומפכולל שלות לחזוק. 1.001,000.00

פירוק מושלם של המתקן הקיים על פי הנחיית המזמין והמתכנן,05.08.04.0710

כולל כבלים, צנרת, גופי תאורה אביזרים וכל חלק אחר של המתקן

מיונם והובלתם למחסן שיורה עליו המזמין והכנת השטח לביצוע

6,000.00קומפמתקן חדש. 1.006,000.00

261,235.00סה"כ לנקודות ואינסטלציה חשמלית

כיבוי וגילוי אש 05.08.05
350.00יח'גלאי עשן אופטי אנלוגי לרכזת ממוענת כולל כתובת ותושבת05.08.05.0010 12.004,200.00

יחידת כתובת (מגע יבש)יציאה מהרכזת להפעלת צופר, מיכל גז05.08.05.0020

180.00יח'לכיבוי, הפסקת חשמל וכו' מותקנת בקופסת פוליקרבונט 2.00360.00

יחידת כתובת כנ"ל אך כניסה ממגע יבש חיצוני עבור התראות05.08.05.0030

120.00יח'חיצוניות 2.00240.00

350.00יח'לחצן אזעקת אש מתכתי לניפוץ לרכזת ממוענת כולל כתובת05.08.05.0040 1.00350.00

100.00יח'מנורת סימון אזעקת אש05.08.05.0050 8.00800.00

250.00יח'צופר התראה להתקנה פנימית05.08.05.0060 1.00250.00

350.00יח'צופר התראה להתקנה חיצונית עם נצנץ05.08.05.0070 1.00350.00

כרטיס הרחבה עבור מבנה יביל של חדר החשמל למבנה הקדם טיפול05.08.05.0090

הכולל כל החלפים הנדרשים , הכל קומפ' כולל סינכרון וחיבור

4,000.00יח'לרכזת הראשית במבנה המנהלה . 1.004,000.00

אספקת והשחלת של כבל גילוי אש תקני אדום תת-קרקעי גידים05.08.05.0100

ומוליכים (מסובבים גמישים)עם מעטפת משוריינת נגד מכרסמים

לרכזת ממוענת מרכזת גילוי אש במבנה משרדיםדרך תשתית

35.00מ'תת-קרקעית עד למבנים משניים ולפנלי משנה 140.004,900.00

נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו') עבור רכזת ממוענת עשויה05.08.05.0110

 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים בהתאם1כבל תקני אדום  

לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש או בתעלה פלסטית עד

1.5X1.5.90.00נק' ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה הקרובה 26.002,340.00

 ק"ג עם צנרת פיזור,נחירים בגג לוח החשמל5,עד  FM-200מיכל גז 05.08.05.0120

בהתאם לנדרש, שסתום חשמלי מופעל ע"י הרכזת, מד לחץ,

פרסוסטט התראה חשמלי, ידית הפעלה ידנית, הכל מותקן בלוח

 ואישור   מכון התקניםNFPA 2001החשמל ומחובר קומפ' לפי תקן  

9,000.00יח'הישראלי קומפלט ומחובר קומפלט. 1.009,000.00

חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי וכיבוי05.08.05.0150

האש במתקן הקדם טיפול וכן העברתה בדיקה ואישור של מכון

3,500.00קומפהתקנים כולל תשלומים עבור מכון התקנים וליווי הבודק קומפ'. 1.003,500.00

חבור לוח מסופק ע"י אחרים למערך גילוי האש כולל מגעים05.08.05.0160

 עד לבקר המקומיMODBUSדיסקרטים וכן כבל תקשורת 

350.00יח'קומפלט' 2.00700.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

69עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך הטיפול ועיכול הבוצה

05.08.0505.08.05

30,990.00סה"כ לכיבוי וגילוי אש

מערך תקשורת והעברת נתונים 05.08.06
, דלת זכוכית19), עומק "20U ") 30, גובה 19תיבת תקשורת רוחב " 05.08.06.0010

2 מדפים לנשיאת עודפי כבלים, דפנות מתפרקות,  ,N6ננעלת, שקע 

1,500.00יח'מדפים קבועים, הכל מושלם, כמפורט קומפ 1.001,500.00

 לפי הצורך לחיבורST-SP נקודות כולל מתאמים 8לוח ניתוב אופטי  05.08.06.0020

כל סיבי הכבלים האופטים, מגש לאיחסון עודפי סיבים אופטיים

850.00קומפמותקן ומחובר כמפורט קומפ 1.00850.00

 דוגמאתIP20)  תעשייתי דרגת הגנה switch managedמתג מנוהל(05.08.06.0030

ConneXium 'של שניידר מס' קט TCSESB083F2CU0,  8 בעל

5,500.00יח'ltimodemu ושתי מבואות אופטיים RJ-45מבואות נחושת  1.005,500.00

60.00יח' מטר כמפורט קומפ.2 באורך   ST-SCמגשר אופטי 05.08.06.0050 2.00120.00

38.00יח' מטר תקעים כנדרש1מגשר נחושת באורך   05.08.06.0060 6.00228.00

05.08.06.0070 GBIC  100MB.250.00יח' תואם למתג הנבחר 4.001,000.00

התקנה מושלמת של כל ציוד התקשורת במבנה קדם, חווט והפעלה,05.08.06.0080

2,500.00קומפהכל מושלם, כמפורט קומפ. 1.002,500.00

30.00יח'קונקטור אופטי לקצה סיב, מותקן ומחובר כמפורט קומפ05.08.06.0090 6.00180.00

TUBE LOOS MINI סיבים מולטי מוד מסוג 6כבל אופטי משוריין  05.08.06.0110

 מ"מ - מבנה14.50 - קוטר חיצוני  62.5M- קוטר ליבת הסיב 

CABLE MINI TUBE LOOS עם JEL צבע שונה לכל סוג ,MINI

CABLE מעטה פנימי LSOH,עטוף חומר חוסם לחות, שריון פלדה ,

 אוDATWYLERמעטה חיצוני פוליאסטר שחור כדוגמת: תוצרת 

32.00מ'ש"ע 140.004,480.00

 CAT7,GIGA-DORאספקה והתקנה של כבל תקשורת מוסכך 05.08.06.0120

 משוריין נגד מכרסמיםNYBYמאושר ע"י המזמין, כולל מעטה 

28.00מ'להתקנה תת-קרקעית. 100.002,800.00

19,158.00סה"כ למערך תקשורת והעברת נתונים

סה"כ לעבודות חשמל 
165,764.00לוח מתח נמוך01

167,460.00מערכת בקרה02

89,290.00אביזרי פיקוד והארקות03

261,235.00נקודות ואינסטלציה חשמלית04

30,990.00כיבוי וגילוי אש05

19,158.00מערך תקשורת והעברת נתונים06

733,897.00סה"כ

סה"כ לעבודות לשיקום מערך הטיפול ועיכול הבוצה 
2,643,800.00עבודות לשיקום מערך הטיפול ועיכול הבוצה01

733,897.00עבודות חשמל08

3,377,697.00סה"כ
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

70עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך הטיפול ועיכול הבוצה

05.08.0605.08.06

עבודות לשיקום מערך המכשור בכל חלקי המט"ש

06

עבודות לשיקום מערך המכשור בכל חלקי המט"ש 06

עבודות לשיקום מערך המכשור בכל חלקי המט"ש 06.01

06.01.01

אספקה והתקנה של מכשירים במערך טיפולי הקדם 06.01.01
אספקה, התקנה, חיבור, כיול והפעלה של מד מפלס אולטרה- סוני06.01.01.0010

4,000.00קומפלפני המגוב הגס החדש. המד יכלול מתקן להרכבת המד עליו.  1.004,000.00

אספקה, התקנה, חיבור, כיול והפעלה של מד מפלס אולטרה- סוני06.01.01.0020

בין המגוב הגס החדש למגובים העדינים. המד יכלול מתקן להרכבת

4,000.00קומפהמד עליו. 1.004,000.00

אספקה, התקנה, חיבור, כיול והפעלה של מד מפלס אולטרה- סוני06.01.01.0030

4,000.00קומפאחרי המגובים העדינים. המד יכלול מתקן להרכבת המד עליו. 1.004,000.00

אספקה, התקנה, חיבור, כיול והפעלה של מד ספיקת שפכים06.01.01.0040

אלקטרו- מגנטי של השפכים המסוננים, לספיקה מקסימלית של

15,000.00קומפ. 20 מק"ש, קוטר "1,500  1.0015,000.00

4-20ma כולל משדר עם צג מקומי, יציאה PHאספקה של מד 06.01.01.0050

 מ', ערכת טבילה20(אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל באורך של עד  

 מ', התקן טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל כל2כולל מוט באורך עד  

9,200.00יח' PHהאביזרים הנדרשים עבור הפעלה והתקנה מושלמת של מד ה-  1.009,200.00

 מיקרו-מהו, כולל3,000אספקה של מד מוליכות, תחום מדידה עד  06.01.01.0060

 (אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל4-20maמשדר עם צג מקומי, יציאה 

 מ', התקן3.5 מ', ערכת טבילה כולל מוט באורך עד 20באורך של עד  

טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלה

8,340.00יח'והתקנה מושלמת 1.008,340.00

, כולל6אספקה והתקנה של מד ספיקה אלקטרו מגנטי בקוטר " 06.01.01.0070

, כולל6אוגנים נגדיים, כולל אספקה והתקנה של מגוף טריז בקוטר " 

עבודות הצנרת הנדרשות לביצוע התקנת המגוף ומד הספיקה על

8,000.00קומפצנרת קיימת בכניסה למתקן טיפול הקדם. 1.008,000.00

15,000.00קומפ10אספקה והתקנה כנ"ל של מד ספיקה ומגוף טריז, אך בקוטר " 06.01.01.0080 1.0015,000.00

25,000.00קומפ12אספקה והתקנה כנ"ל של מד ספיקה ומגוף טריז, אך בקוטר " 06.01.01.0090 1.0025,000.00

40,000.00קומפ16אספקה והתקנה כנ"ל של מד ספיקה ומגוף טריז, אך בקוטר " 06.01.01.0100 1.0040,000.00

132,540.00סה"כ לאספקה והתקנה של מכשירים במערך טיפולי הקדם

אספקה והתקנה של מכשירים במערך השיקוע הראשוני 06.01.02
אספקה, התקנה, כיול והפעלה של מד מפלס אולטרה- סוני למדידת06.01.02.0010

מפלס הבוצה השוקעת בתחתית המשקע. המד יכלול מתקן להרכבת

5,000.00יח'המד עליו. 2.0010,000.00

אספקה, התקנה, חיבור, כיול והפעלה של מד ספיקה אלקטרו-06.01.02.0020

מגנטי לספיקת בוצה ראשונית אל אגן העיכול האירובי, לספיקה

5,000.00יח'. 6 מק"ש, קוטר "50מקסימלית של   1.005,000.00

15,000.00סה"כ לאספקה והתקנה של מכשירים במערך השיקוע הראשוני

אספקה והתקנה של מכשירים באגני האיוור 06.01.03
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

71עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך המכשור בכל חלקי המט"ש

06.01.0306.01.03

4-20maאספקה של מד חמצן, כולל משדר עם צג מקומי, יציאה 06.01.03.0010

 מ', ערכת טבילה10(אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל באורך של עד  

 מ', התקן טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל3.5כולל מוט באורך עד  

כל האביזרים הנדרשים עבור הפעלה והתקנה מושלמת של מד

11,770.00קומפהחמצן 6.0070,620.00

אספקה, התקנה, חיבור, כיול והפעלה של מד מפלס אולטרה-סוניים06.01.03.0020

5,000.00יח'למדידת מפלס מים באגן 4.0020,000.00

אספקה של מד למדידת אמוניה, כולל משדר עם צג מקומי, יציאה06.01.03.0030

4-20ma  מ', ערכת10 (אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל באורך של עד 

 מ', התקן טבילה, ארון הגנה למשדר,3.5טבילה כולל מוט באורך עד  

22,470.00יח'כולל כל האביזרים הנדרשים לעבודה מושלמת 2.0044,940.00

אספקה, התקנה, חיבור, כיול והפעלה של מד ספיקה אלקטרו-מגנטי06.01.03.0040

1,500, לספיקה מקסימלית של  RASלמדידת הספיקה של זרם ה- 

12,000.00יח'. 20מק"ש, קוטר "  1.0012,000.00

 אטמ'2 ליטר/שעה, לחץ יציאה 350אספקה של מדחס אוויר ספיקה  06.01.03.0050

1,300.00יח' כ"ס3 ליטר לפחות, הספק 100ומיכל אגירה של   2.002,600.00

150,160.00סה"כ לאספקה והתקנה של מכשירים באגני האיוור

אספקה והתקנה של מכשירים במערך המצללים השניוניים 06.01.04
אספקה, התקנה, חיבור, כיול והפעלה של מד מפלס אולטרה- סוני06.01.04.0010

למדידת מפלס הבוצה השוקעת בתחתית המצלל. המד יכלול מתקן

5,000.00יח'להרכבת המד עליו 2.0010,000.00

אספקה, התקנה, חיבור, כיול והפעלה של מד מפלס אולטרה- סוני06.01.04.0020

5,000.00יח'.OR  1למדידת מפלס בתא  1.005,000.00

אספקה, התקנה, חיבור, כיול והפעלה של מד ספיקה אלקטרו-06.01.04.0030

, לספיקה מקסימלית שלWASמגנטי למדידת הספיקה של זרם ה- 

6,000.00קומפ מק"ש.80  1.006,000.00

6,000-12,000אספקה של מד מוצקים לבוצה שניונית טווח מדידה 06.01.04.0040

 (אנלוגי), יציאת4-20maמג"ל, כולל משדר עם צג מקומי, יציאה 

 מ', ערכת טבילה כולל מוט באורך עד10ממסרים, כבל באורך של עד  

 מ', התקן טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל כל האביזרים3.5 

17,120.00יח'הנדרשים לעבודה, התקנה ומדידה מושלמת 1.0017,120.00

4-20maאספקה של מד עכירות, כולל משדר עם צג מקומי, יציאה 06.01.04.0050

 מ', ערכת טבילה10(אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל באורך של עד  

 מ', התקן טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל3.5כולל מוט באורך עד  

13,050.00יח'כל האביזרים הנדרשים לעבודה מושלמת 2.0026,100.00

4-20maאספקה של מד חמצן, כולל משדר עם צג מקומי, יציאה 06.01.04.0060

 מ', ערכת טבילה10(אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל באורך של עד  

 מ', התקן טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל3.5כולל מוט באורך עד  

כל האביזרים הנדרשים עבור הפעלה והתקנה מושלמת של מד

11,770.00יח'החמצן 1.0011,770.00

4-20ma כולל משדר עם צג מקומי, יציאה PHאספקה של מד 06.01.04.0070

 מ', ערכת טבילה20(אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל באורך של עד  

 מ', התקן טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל כל2כולל מוט באורך עד  

9,200.00יח' PHהאביזרים הנדרשים עבור הפעלה והתקנה מושלמת של מד ה-  1.009,200.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

72עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך המכשור בכל חלקי המט"ש

06.01.0406.01.04

4-20maאספקה של מד מוליכות, כולל משדר עם צג מקומי, יציאה 06.01.04.0080

 מ', ערכת טבילה20(אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל באורך של עד  

 מ', התקן טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל3.5כולל מוט באורך עד  

8,340.00יח'כל האביזרים הנדרשים להפעלה והתקנה מושלמת של מד המוליכות 1.008,340.00

4-20ma כולל משדר עם צג מקומי, יציאה PHאספקה של מד 06.01.04.0090

 מ', ערכת טבילה20(אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל באורך של עד  

 מ', התקן טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל כל2כולל מוט באורך עד  

PHהאביזרים הנדרשים עבור הפעלה והתקנה מושלמת של מד ה- 

9,200.00יח'באגן עיכול אירובי 1.009,200.00

 מג"ל, כולל20,000-50,000אספקה של מד מוצקים טווח מדידה 06.01.04.0100

 (אנלוגי), יציאת ממסרים, כבל4-20maמשדר עם צג מקומי, יציאה 

 מ', התקן3.5 מ', ערכת טבילה כולל מוט באורך עד 10באורך של עד  

טבילה, ארון הגנה למשדר, כולל כל האביזרים הנדרשים לעבודה,

17,120.00יח'התקנה ומדידה מושלמת באגן עיכול אירובי 3.0051,360.00

154,090.00סה"כ לאספקה והתקנה של מכשירים במערך המצללים השניוניים

אספקה והתקנה של מכשירים במערך הטיפול בבוצה 06.01.05
אספקה, התקנה, חיבור, כיול והפעלה של מד מפלס אולטרה- סוני06.01.05.0010

למדידת מפלס הבוצה באגן עיכול האירובי, המד יכלול מתקן

5,000.00קומפלהרכבת המד עליו. 1.005,000.00

אספקה, התקנה, חיבור, כיול והפעלה של מד ספיקה אלקטרו-06.01.05.0020

מגנטי למדידת הספיקה של זרם הבוצה המעוכלת לצנטריפוגה,

5,000.00קומפ. 6 מק"ש, קוטר "40לספיקה מקסימלית של   1.005,000.00

10,000.00סה"כ לאספקה והתקנה של מכשירים במערך הטיפול בבוצה

אספקה והתקנה של דוגם אוטומטי 06.01.06
אספקה של דוגם אוטומטי כולל האביזירם הנדרשים לעבודה תקינה06.01.06.0010

20,000.00יח'והתקנה מושלמת של הדוגם 2.0040,000.00

40,000.00סה"כ לאספקה והתקנה של דוגם אוטומטי

סה"כ לעבודות לשיקום מערך המכשור בכל חלקי המט"ש 
132,540.00אספקה והתקנה של מכשירים במערך טיפולי הקדם01

15,000.00אספקה והתקנה של מכשירים במערך השיקוע הראשוני02

150,160.00אספקה והתקנה של מכשירים באגני האיוור03

154,090.00אספקה והתקנה של מכשירים במערך המצללים השניוניים04

10,000.00אספקה והתקנה של מכשירים במערך הטיפול בבוצה05

40,000.00אספקה והתקנה של דוגם אוטומטי06

501,790.00סה"כ

עבודות חשמל 06.08

הערה
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

73עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות לשיקום מערך המכשור בכל חלקי המט"ש

06.08

מחיר הסעיפים להלן כולל גם חיצוב מעברים בקירות בלוקים או

בטון לצנרת או תעלות, תיקוני טיח וצבע וכן אספלטים ומדרכות

בכביש וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקודמתו.הפריטים

בכתב הכמויות (אלא אם צויין אחרת) כוללים:

אספקה,התקנה,וחיבור כולל כל העבודות וחומרי העזר הדרושים.

06.08.01

עבודות מתח גבוה 06.08.01
העברת כל המתקן בדיקה ואישור של מהנדס בודק וכן של מחלקת06.08.01.0130

בודקים למתח גבוה בחברת החשמל לרבות כל התשלומים לבודק

ולחברת החשמל, ליווי הבודקים ותיקון הלקויים עד לקבלת המתקן

7,000.00קומפע"י חברת החשמל והמהנדס הבודק.מספר פעמים כבל שינדרש . 1.007,000.00

ציוד עזר בחדר מתח גבוה בתוך ארון פח כולל לפי דרישת חברת06.08.01.0140

5,000.00יח'החשמל כולל שטיח גומי מלא קומפלט. 1.005,000.00

ביצוע טפול יסודי בכל מתקן המתח הגבוה ומערכת אספקה מרכזית06.08.01.0160

באתר כולל לוחות מתח גבוה, לוחות מתח נמוך, קוי מתח גבוה

תת-קרקעיים שנאים כולל נקיון ,טפול חזוק, תיקון ליקויים והבאת

5,000.00קומפכל המערכת למצב תקין קומפ' 1.005,000.00

17,000.00סה"כ לעבודות מתח גבוה

סה"כ לעבודות חשמל 
17,000.00עבודות מתח גבוה01

17,000.00סה"כ

סה"כ לעבודות לשיקום מערך המכשור בכל חלקי המט"ש 
501,790.00עבודות לשיקום מערך המכשור בכל חלקי המט"ש01

17,000.00עבודות חשמל08

518,790.00סה"כ
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

74עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות למתקן לניטרול ריחות בטיפול הקדם

07

עבודות למתקן לניטרול ריחות בטיפול הקדם 07

עבודות למתקן לנטרול ריחות בטיפולי הקדם 07.01

07.01.01

הכנת השטח והרצפה עבור המתקן 07.01.01

הכנת השטח עבור המתקן, הכנת מכסים לתאים ולקטעי התעלות,

הכנת הצנרת בין החלקים השונים של טיפולי הקדם למתקן,

אספקה, התקנה והפעלת המתקן.

הכשרת השטח עבור המתקן, באזור שבין טיפולי הקדם לאגן07.01.01.0010

6,000.00קומפ מ' רוחב5 מ' אורך ו- 12החמצון הצפוני, במימדים של   1.006,000.00

800.00מ"ק ס"מ10יציקת בטון רזה עבור היסוד של המתקן בעובי של  07.01.01.0020 6.004,800.00

 מ', רוחב10 ליצירת רצפה במימדים הבאים: אורך 40יציקת בטון ב- 07.01.01.0030

 ק"ג ברזל100 ס"מ. הרצפה כוללת זיון בכמות של 20 מ', עובי 5 

1,750.00מ"קלמ"ק 10.0017,500.00

28,300.00סה"כ להכנת השטח והרצפה עבור המתקן

הכנה, אספקה והתקנת מכסים עבור התאים וחלקי התעלות 07.01.02
הכנה, אספקה והתקנה של מכסים עבור תא הכניסה וכן כל אחד07.01.02.0010

מחלקי התעלות. המכסים יוכנו מלוחות של פוליאסטר משוריין,

כולל זוויות בהיקפים של תחתית המכסים למניעת החלקה וידיות

50,000.00קומפהרמה 1.0050,000.00

50,000.00סה"כ להכנה, אספקה והתקנת מכסים עבור התאים וחלקי התעלות

הכנה, אספקה והתקנת צנרת מכל המכסים אל המתקן לנטרול ריחות 07.01.03
הכנה, אספקה והתקנת צינורות מכל אחד מהמכסים, אשר יתחברו07.01.03.0010

לסעפת - מניפולד מרכזי, אשר ממנו תהיה הכניסה למפוח של תקן

הנטרול. הצנרת תיבנה מצינורות פוליפרופילן והחיבור בין החלקים

השונים יהיה בריתוך ובאוגנים, כך שיתאפשר פירוק של חלקים

30,000.00קומפמהצנרת לאורכי תחזוקה 1.0030,000.00

30,000.00סה"כ להכנה, אספקה והתקנת צנרת מכל המכסים אל המתקן לנטרול ריחות

הכנה, אספקה, התקנה והפעלת מתקן לניטרול ריחות 07.01.04
אספקה, התקנה והפעלה של המתקן לנטרול ריחות ממערך טיפול07.01.04.0010

BTF מק"ש. המתקן יכיל שלב ראשון של 1,500הקדם, לספיקה של  

ושלב שני של פחם פעיל וכן כל שאר החלקים, האביזרים לוח הבקרה

500,000.00קומפוכו' 1.00500,000.00

500,000.00סה"כ להכנה, אספקה, התקנה והפעלת מתקן לניטרול ריחות

סה"כ לעבודות למתקן לנטרול ריחות בטיפולי הקדם 
28,300.00הכנת השטח והרצפה עבור המתקן01

50,000.00הכנה, אספקה והתקנת מכסים עבור התאים וחלקי התעלות02

30,000.00הכנה, אספקה והתקנת צנרת מכל המכסים אל המתקן לנטרול ריחות03

500,000.00הכנה, אספקה, התקנה והפעלת מתקן לניטרול ריחות04
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

75עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות למתקן לניטרול ריחות בטיפול הקדם

07.01.0407.01.04

608,300.00סה"כ

עבודות חשמל 07.08

הערות

מחיר הסעיפים להלן כולל גם חיצוב מעברים בקירות בלוקים או

בטון לצנרת או תעלות, תיקוני טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות

להחזרת המצב לקדמותו. כן ישולם בסעיף נפרד עבור ביצוע חיצוב

ו/או מעברים בתקרות בלבד כמפורט להלן.

לוח מתח נמוך 07.08.01

 יצרןIEC 61439הערות: א. לוחות החשמל יבנו לפי תקן ישראלי ע"י  

מאושר לכך. ויעמדו בדרישות התקן.  ב. כושר ניתוק של המאמ"תים

 ג. עבור מפסקי זרם חצי-אטומטייםIEC 898 לפי תקן  10KAיהיה 

 ד. בווסתי המהירותICS=ICUיש להבטיח שכושר הניתוק יהיה 

ובמתנעים הרכים וביחידות מדידה או ציוד אלקטרוני יש לצפות

בלקה את הכרטיסים האלקטרוניים ובבדיל את חלקי הנחושת

 של שניידרN.S.X דגם 3X160A ,KA  36מפסק זרם חצי אוטומטי 07.08.01.0010

 כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה5.2Eאו ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית 

הכל קומפלט. מותקן ומחווט בחדר חשמל ראשי הכולל התחברות

לפסי הצבירה שילוט מהדקיםה כולל פירוק מפסק קיים וחיבור

2,200.00יח'סליל הפלה למערכת גילוי האש , הכל קומפ'. 1.002,200.00

 של שניידרN.S.X דגם 3X125A ,KA  36מפסק זרם חצי אוטומטי 07.08.01.0020

 כולל בלוק מגעי עזר וסליל5.2Eאו ש"ע. יח' הגנה אלקטרונית  

2,000.00יח'הפלה הכל קומפלט. מותקן ומחווט. 1.002,000.00

 של שניידר אוN.S.X דגם 3X100A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי 07.08.01.0032

1,600.00יח'ש"ע הכולל הגנה תרמית ומגנטית ,בלוק מגעי עזר , הכל קומפ' 1.001,600.00

N.S.X דגם 3X80A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי כנ"ל אך לזרם 07.08.01.0041

1,250.00יח'של שניידר או ש"ע. 1.001,250.00

N.S.X. דגם 3X63A ,36KAמפסק זרם חצי אוטמטי כנ"ל אך לזרם 07.08.01.0091

650.00יח'של שניידר או ש"ע. 2.001,300.00

 עבור בלוק3X160Aתוספת למחיר מפסק זרם חצי אוטומטי עד 07.08.01.0101

180.00יח'מגעי עזר. 1.00180.00

320.00יח' עבור סליל הפסקה.3X160Aתוספת למחיר מפסק זרם עד 07.08.01.0111 1.00320.00

 דוגמת36KA, כושר ניתוק גבוה  3X40Aמפסק זרם חצי אוטומטי 07.08.01.0121

N.S.X של שניידר או KTA של A.Bלהגנת מנוע  (יחידת הגנה 

950.00יח'מותאמת להגנת מנוע) כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה. 2.001,900.00

850.00יח'.3X32Aמפסק כנ"ל אך לזרם 07.08.01.0151 1.00850.00

 שלG.V של מולר או .,3X6A ,PKZM1-6מנתק מעגל אוטומטי 07.08.01.0171

330.00יח'.50KAשניידר, כושר ניתוק  8.002,640.00

 שלG.V של מולר או .,3X16A ,PKZM1-16מנתק מעגל אוטומטי 07.08.01.0181

380.00יח' הכולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה.25KAשניידר , כושר ניתוק  8.003,040.00

450.00יח'.3X25A ,25KAמנתק מעגל אוטומטי כנ"ל אך 07.08.01.0201 1.00450.00

60.00יח'1X25A , 10KAמאמ"ת חד פאזי עד 07.08.01.0211 18.001,080.00

108.00יח' או חד קוטבי עם ניתוק האפס.2X25A ,10KAמאמ"ת דו קוטבי 07.08.01.0221 26.002,808.00

160.00יח'3X20A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי עד 07.08.01.0231 2.00320.00
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07.08.0107.08.01

180.00יח'3X25A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי עד 07.08.01.0241 2.00360.00

230.00יח'3X32A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  07.08.01.0251 2.00460.00

260.00יח'3X40A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  07.08.01.0261 1.00260.00

300.00יח'3X50A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי  07.08.01.0271 1.00300.00

68.00יח'תוספת למחיר מאמ"ת בכל גודל שהו עבור בלוק מגעי עזר.07.08.01.0281 1.0068.00

350.00יח'.4X40A ,30MA' ,A 'TYPEממסר פחת 07.08.01.0291 1.00350.00

220.00יח' כולל נתיכים.3X63/25Aמנתק מבטיחים כנ"ל אך 07.08.01.0321 2.00440.00

160.00יח' ,כולל מגעי עזר כנדרש3X25A ,AC3מגען תלת פאזי עד 07.08.01.0341 3.00480.00

380.00יח' כולל בלוק מגעי עזר ונגדי פריקה10KVARמגען לקבל תלת פאזי 07.08.01.0361 1.00380.00

280.00יח' כולל בלוק מגעי עזר ונגדי פריקה7.5KVARמגען לקבל תלת פאזי 07.08.01.0371 1.00280.00

,10KVAR 400Vקבל תלת פאזי מטיפוס יבש, דל הפסדים בהספק 07.08.01.0381

 דוגמת סימנס, מותאם לעבודה בסביבה של440Vלמתח נומינלי 

450.00יח'הרמוניות גבוהות כולל נגדי טעינה 1.00450.00

330.00יח'7.5KVARקבל תלת פאזי כנ"ל אך בהפסק  07.08.01.0391 1.00330.00

1,510.00יח' דרגות מותקן ומחווט.3 קבלים עד 2בקר לפיקוד  07.08.01.0392 1.001,510.00

550.00יח'.AC-3כ"ס, 15מגען כנ"ל אך למנוע  07.08.01.0431 3.001,650.00

 יציאות  כדוגמת4ממסר התארה למערכת גילוי אש עם  07.08.01.0433

ISO-556B-4. '880.00יח 1.00880.00

 כולל: הגנות,20HPווסת מהירות אלקטרוני דיגטלי למנוע בהספק 07.08.01.0441

 לתאימות אלקטרומגנטיתRFI דיגטלי פילטר 8מגעים יבשים, צג  

 כוללABB או טלמכניק או SIEMNS, תוצרת EMCולתאימות 

סליל טורי בכניסה אורגינלי לביטול הרמוניות ברשת כולל כל

7,000.00יח'המפורט במפרט הטכני. 2.0014,000.00

DC 24V, או 230V סליל עבודה 6A AC1 מגעים 4ממסר פיקוד  07.08.01.0471

98.00יח' או שניידרA.Bתוצרת  110.0010,780.00

150.00יח' מגעים.8ממסר פיקוד כנ"ל אך  07.08.01.0481 8.001,200.00

ממסר השהייה בחיבור אלקטרוני נישלף כולל בסיס, מגע מחליף,07.08.01.0491

נורות סימון, לתחומים שונים  כולל ממסר פולס תוצרת טלמכניק או

A.B.'250.00יח 6.001,500.00

350.00יח'ממסר השהייה כנ"ל אך מהבהב שני זמנים נפרדים.07.08.01.0501 1.00350.00

 ניתן לכיוון עם מגע מחליף התראה ירידתDC 0-25Vממסר מתח 07.08.01.0511

300.00יח' או ש"עOMRONמתח תוצרת  1.00300.00

95.00יח'.A-B מגעים תוצרת 2לחצן פיקוד  07.08.01.0521 8.00760.00

60.00יח'A-B עם נגד הפלת מתח תוצרת LEDנורת סימון, מטיפוס 07.08.01.0531 68.004,080.00

 מצבים , כולל3 מטיפוס פקט חד קוטבי  10Aמפסק פיקוד סיבובי 07.08.01.0541

110.00יח'צד קפיצי עם או בלי אפס תוצרת מולר או שניידר 6.00660.00

250.00יח' קטבים4 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  07.08.01.0551 6.001,500.00

220.00יח' קטבים3 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  07.08.01.0561 6.001,320.00

180.00יח' קטבים3 מצבים 3מפסק פיקוד כנ"ל אך  07.08.01.0571 4.00720.00

100.00יח' מצבים2X10A  , 2מפסק פקט 07.08.01.0581 2.00200.00

150.00יח' מצבים3X16A  , 2מפסק פקט 07.08.01.0591 2.00300.00
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות למתקן לניטרול ריחות בטיפול הקדם

07.08.0107.08.01

רב מודד דיגטלי לזרם, מתח, הספק, שיא ביקוש, כופל הספק וכו'07.08.01.0611

, כולל שנאי3X160A כולל משני זרם עבורו עד SATEC135EHדגם 

זרם מסכם (טוראיד) למדידת זליגה לאדמה כולל כרטיס תקשורת

MODBUS'3,500.00יח 3.0010,500.00

300.00יח' שעות72 שעות, עם רזרבה ל-24שעון פיקוד מיכני יומי  07.08.01.0621 1.00300.00

250.00יח'.230Vמונה שעות עבודה 07.08.01.0631 6.001,500.00

 לזרם ישר כולל נתיכי הגנה, נורתDC 24V , 20Aספק מתח מיוצב , 07.08.01.0641

1,850.00יח'סימון תצוגת מתח וזרם תוצרת שניידר או פיניקס או ש"ע מאושר. 1.001,850.00

 כולל נתיכי400V ,100KA ,B+C CLASSרביעית מגיני ברק למתח 07.08.01.0651

3,100.00יח' או פוניקס או ש"ע מאושר .VENTILLE DEHNהגנה עבורם דגם  1.003,100.00

 תוצרת2500VA חד פאזי בהספק 400/230Vשנאי יצוק 07.08.01.0661

LEGRAND.1,150.00יח' כולל נתיך הגנה אינטגרלי 1.001,150.00

, תוצרת150VA חד פאזי בהספק עד 230/24Vשנאי יצוק 07.08.01.0671

LEGRAND.'280.00יח 10.002,800.00

 של אמבלDC VF דוגמת DC 24Vמגן מתח יתר מודולרי חד קוטבי 07.08.01.0691

450.00יח'או פוניקס או שווה ערך מאושר . 10.004,500.00

 כולל משנה זרם עבורו1X63/5A מ"מ, עד 96X96אמפרמטר מרובע 07.08.01.0702

7.5VA  מ"מ לבחירת תווך מדידה22 . הכולל מפסק בורר %1, דיוק 

450.00יח'בים פאזות והאפס . 8.003,600.00

6 וולט לרבות מפסק בורר פזות 500 מ"מ עד  96X96וולטמר מרובע 07.08.01.0706

340.00יח'מצבים עם אפס . 1.00340.00

 , מותקן בתא הפיקוד כולל הגנה עבורו400Vמגן מתח יתר למתח 07.08.01.0711

300.00יח'E441 ABBדגם  8.002,400.00

60.00יח', עם רוזטה להתקנה בלוח.16Aשקע חד פאזי 07.08.01.0721 1.0060.00

 דוגמתLEDמהדק נתיך אינטגרלי כולל נורת סימון 07.08.01.0731

CONTACLIP.'32.00יח 50.001,600.00

28.00יח'.24V AC-DCמהדק פיקוד עם נורת לד מותאם למתח 07.08.01.0741 100.002,800.00

 להתקנה בלוח6A, מגע פיקוד 230Vממסר התראת רטיבות מנוע 07.08.01.0751

) או03-5620791 טל:  E.I.D (יבואן: SLIMLINE של SC-100דגם 

540.00יח'ש"ע מאושר מותקן ומחווט בלוח קומפלט. 2.001,080.00

ממסר טרמיסטור בליפופי המנוע כולל תצוגה, לחצן איפוס ידני (לא07.08.01.0761

480.00יח'אוטומטי) תוצרת מולר או שניידר או ש"ע מאושר . 1.00480.00

ממסר חוסר מתח פזה חד פזי כולל אפס, הכולל כיוון ומגע עזר כפול07.08.01.0771

280.00יח'ABB או IZUMIתוצרת  1.00280.00

 מגעים יבשים2 כולל  400Vממסר חוסר מתח או פזה, תלת פזי 07.08.01.0781

350.00יח'RMTתוצרת שניידר  1.00350.00

 מותקן ומחווט הכולל טרמוסטט הכל90wגוף חימום ללוח עד 07.08.01.0782

380.00יח'קומפ' . 2.00760.00

מאוורר (ונטה) להתקנה בלוח בקוטר כנידרש (באחריות היצרן07.08.01.0791

חישוב קוטר הוונטה הנידרשת בהתאם לנפח הלוח המוצע) כולל

מסנן  לכניסת אויר המותקן בקצה השני, טרמוסטט אורגינלי

750.00יח'IMELלהפעלה תוצרת  3.002,250.00

 עם כיסוי פלסטי ומצמד דו תכליתי מותקנת9W LEDמנורת לד 07.08.01.0801

280.00יח'בלוח. 4.001,120.00
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07.08.0107.08.01

90.00יח' מותקנת ומחוברת3A , 100Vדיודה לזרם 07.08.01.0803 4.00360.00

פוטנציומטר ליניארי, סיבובי, התנגדות מותאמת לדגם הווסת ולפי07.08.01.0821

200.00יח'הוראת היצרן 1.00200.00

 דקות כולל30 כולל מצברי גיבוי ל  3000VA חד פזית U.P.Sמערכת .07.08.01.0831

סימון מתח, סימון תקלה, עוקף סטטי, סימון צריכת זרם,ממסר

 או ש"עGNETתקלות , כרטיס תקשורת , דוגמת גמטרוניקס סדרת 

4,500.00יח'מותקנת ומחוברת. 1.004,500.00

מבנה לוח חשמל ראשי מתח נמוך לפי תוכנית העמדה וסכמה חד07.08.01.0841

קוית בנוי מפח צבוע באפוקסי בתנור ועומד בדרישות תקן ישראלי

 אוRITTAL תוצרת 2B ומיוצר ע"י יצרן מאושר רמת מידור 61439 

TABULA של ארדן או X-ENERGY של מולר או ARTU ABB

IP43 לפי תוכנית אטום 3X250Aלהעמדה על הרצפה, פסי צבירה 

 מעלות כולל דלתות מלאות בחזית פנלים40מיועד לטמפ' סביבה  

סגירה תחתונה של הלוח  כולל הרכבת הציוד, חיווט, פסי צבירה,

שילוט, מהדקים, פלטות פנימיות, הכנה לחבור הכבלים וכל החמרים

והעבודות הנדרשים להשלמת הלוח קומפלט. כולל כל ההכנות

3,200.00מ"רלחיבור מערכת פסי צבירה. מדידת הלוחות לפי מ"ר חזית לוח. 8.0025,600.00

2,800.00מ"רמבנה כנ"ל אך לתא בקרה ופיקוד07.08.01.0851 2.005,600.00

הובלה התקנה וחיבור מושלמים של לוח ראשי על כל חלקיו כולל כל07.08.01.0861

תאי המתנעים, השרות, הבקרה והקבלים כולל תא בקרה מקומי

וכולל כל כבלי הגישור לכח פיקוד ובקרה בין חלקי הלוח כולל חבור

4,500.00קומפכל קוי ההזנה, הפיקוד והבקרה קומפלט. 1.004,500.00

מערכת כבלי גישור מושלמים בין תא בקרה ותאי כח ומתנעים בלוח07.08.01.0871

3,000.00קומפראשי לקו לוחות ספקים כולל התקנה חזוק, חיווט ושילוט קומפ' 1.003,000.00

ביצוע איטום מעברים עליונים, צדדיים או תחתונים ללוח חשמל07.08.01.0873

מפני כניסת מזיקים, מים או אבק כולל חתיכות פרטינקס, פח או

385.00מ"ר .K.B.Sחומר איטום בהקצפה או בשיטת  2.00770.00

חבור מושלם בתוך לוח החשמל של מתמר אולטראסוני או מד זרימה07.08.01.0881

מגנטי או של מתמר או תצוגה מכל סוג שהוא מסופק ע"י המזמין

כולל חיווט לכבלי הזנה או כבלי מגעים יבשים או כבלי כניסות

150.00קומפויציאות אנלוגיות הכל מושלם קומפ' 8.001,200.00

פירוק מושלם של לוח ראשי קיים כולל תא בקרה, הובלתו למחסן07.08.01.0901

שיורה עליו המזמין, סידור כבלים והכנת השטח להתקנת הלוח

5,000.00קומפהחדש,המחיר כולל גם פירוק כבלי הזנה ראשיים . הכל קומפ' . 1.005,000.00

161,356.00סה"כ ללוח מתח נמוך

מערכת בקרה 07.08.02
, כוללDATA 1M  לפחות , זכרון ל 256Kבקר מתוכנת בעל זיכרון 07.08.02.0010

S7-1513 או RXI, 363,G.E MODEL לפחות דגם SD 4Mכרטיס 

SIEMENS  או M340-BMXP3420 MODICONכולל ספק כח 

 שקעי תקשורת אינטגרליים או4 כרטיסים כולל 10ובסיס להתקנת  

, תקשורת טורית ושקע שמור)PCכהרחבה (יחידת תצוגה, מחשב 

8,000.00יח'מותקן ומחווט כמפורט קומפלט (לא כולל כרטיסים) 1.008,000.00
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07.08.0207.08.02

 כרטיסים10תוספת למחיר הבקר הנ"ל עבור בסיס הרחבה לעוד  07.08.02.0020

כולל ספק כח נוסף, כרטיסי תקשורת וכבל תקשורת בין שני

1,200.00יח'הבסיסים קומפלט. 2.002,400.00

 מבודדות לבקר כולל התקנה4-20MA כניסות אנלוגיות  4כרטיס  07.08.02.0030

2,200.00יח'כמפורט קומפלט. 8.0017,600.00

, לבקר כולל התקנה כמפורט24VDC כניסות דיסקרטיות, 16כרטיס  07.08.02.0040

1,800.00יח'קומפלט 10.0018,000.00

, לבקר כולל התקנהDC 24V יציאות ממסר נפרדות,8כרטיס  07.08.02.0050

1,450.00יח'כמפורט קומפלט 6.008,700.00

 מבודדות לבקר מותקן כמפורט4-20MA יציאות אנלוגיות  4כרטיס  07.08.02.0060

2,200.00יח'קומפלט. 3.006,600.00

2 פורטים אינטגרליים בבקר כולל 3כרטיס תקשורת משולב בנוסף ל- 07.08.02.0070

2,100.00יח' מותקן ומחוברTCP/IP + RS425פורלים  1.002,100.00

 תוצרת סימנסSCREEN TOUCH " 10יחידת תצוגה לבקר הנ"ל , 07.08.02.0080

 בשפה עברית כולל כבל אורגינלי עבורה כולל התקנהUNIOPאו 

7,000.00יח' גיגה לפחות1כמפורט. כולל כרטיס זיכרון   1.007,000.00

 כניסה/יציאה כולל חלקה בהשתתפות1כתיבת תוכנה לבקר עבור  07.08.02.0090

בהגדרת אלגוריטים הבקרה, עבודות תוכנה לתפעול ראשוני של

הבקר וחיבורו לרשת התקשורת, הפעלה ןהרצה באתר כלל שידרש

כולל ביצוע שינויים עד להשלמת המערכת ותיעוד מלא של התוכנה

לאחר גמר ההפעלות (לפי מחיר יסוד לוח. כניסה או יציאה לוגית של

250.00יח' ש"ח) הכל מושלם כמפורט קומפ'220-   208.0052,000.00

 כניסה/יציאה אנלוגיות (מחיר יסוד לכניסה1כנ"ל אולם עבור  07.08.02.0100

380.00קומפ ש"ח) כמפורט קומפ'350יציאה  -   44.0016,720.00

ביצוע תוכנה יישומית להטמעת מתקן קדם טיפול במערך הפיקוד של07.08.02.0110

 מסכי8המט"ש כולל שילוב בבסיס הנתונים, מסכי הפעלה, הכנת  

, היסטורייתSMSתפעול, שילוב במערכת ההתראות. הודעות

אירועים, גרפים כולל איטגרציה והפעלה מושלמת באמצעות חברת

1,400.00יח'הבקרה של המט"ש. 5.007,000.00

 אל הבקר כולל רכיב אפליקציהSATECחבור רב מודד מסוג 07.08.02.0120

להעברת נתונים מהרב מודד ע"י רגיסטרים אל מרכז  הבקרה באופן

550.00יח'מושלם קומפ' 3.001,650.00

 אוMODBUSחבור לוח תהליך מסופק ע"י אחרים בתקשורת 07.08.02.0130

PROFIBUS בפורט RS485 או TCP/IPכולל רכיב אפליקציה 

להעברת נתונים קומפ ע"י רגיסטר אל מרכז הבקרה באופן מושלם

1,500.00קומפקומפ' (לוח סילון, לוח מגובה מיכני ) 2.003,000.00

150,770.00סה"כ למערכת בקרה

אביזרי פיקוד והארקות 07.08.03
 כ"ס כולל כניסותHP  20חיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק 07.08.03.0010

כבל, חיבור כבלי הכח, הפיקוד (רטיבות, חמום, קליקסון או

550.00יח'טרמיסטורים) כולל צנרת מגן שרשורית פלסטית כנדרש. 2.001,100.00
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07.08.0307.08.03

חבור מושלם של מגוף ממונע או ברז חשמלי כנ"ל מסופק ומותקן07.08.03.0030

ע"י אחרים כולל חיבור כבלי הכח והפיקוד , כניסות כבל אנטיגרון ,

צנרת מגן שרשורית עם מעטה מתכת. חבור כבלי ההזנה , הפיקוד

 או מסוככים לכניסות ויציאות אנלוגיותN2X2Yוהבקרה , מטיפוס 

350.00קומפהכל מושלם קומפ' 10.003,500.00

250.00יח'  כולל ידית מצמד3X25A AC3מנתק בעומס 07.08.03.0070 4.001,000.00

250A לזרם (60X10פס השוואת פוטנציאלים ראשי מנחושת בחתך (07.08.03.0080

650.00יח'מותקן ומחובר לפי פרט . 1.00650.00

35חיבור מושלם לצנרת מים באמצעות שלה כבדה וחוט נחושת  07.08.03.0090

150.00יח'ממ"ר 8.001,200.00

חיבור כנ"ל אך לקונסטרוקציה מתכתית או תעלת פח באמצעות בורג07.08.03.0100

100.00יח' ודיסקיות פליז3/8מגולוון "  25.002,500.00

 עםIP65מפסק מגביל על שסתום אל חוזר בנוי ממפסק גבול מתכתי 07.08.03.0110

זרוע וגלגל מופעלים ע"י מגרעת בגלגל הפעלה מפליז מורכב על הציר

500.00יח'הבולט של השסתום האל חוזר דוגמתא.ר.י 2.001,000.00

התקנה וחיבור כנ"ל של רגש אולטרא סוני (עבורו משולם בסעיפים07.08.03.0120

500.00יח'נפרדים) לפי פרט בתוכנית פרטים מכל סוג שהוא. 2.001,000.00

התקנה וחיבור מושלמים של מתמר לחץ סניקה מגנטי (מסופק ע"י07.08.03.0130

אחרים ) כולל כבלי הפיקוד המסופקים ע"י אחרים מלוח החשמל עד

380.00יח'לרגש וחיבורו. 3.001,140.00

לחצן הפסקת חירום מתכתי עם זכוכית ופטישון ניפוץ, שניידר07.08.03.0140

XAS25E400.00יח' דו-קוטבי 1.00400.00

שעת עבודה של חשמלאי מוסמך לפי רג'י (רק שעות שאושרו מראש07.08.03.0150

120.00ש"עוקיבלו אישור מהמפקח בכתב) 10.001,200.00

התקנה וחיווט מושלמים של מתמר/מסכם למד זרימה מגנטי מסופק07.08.03.0160

ע"י אחרים בלוח החשמל וחיבור לרגש כולל השחלת הכבל המסופק

400.00יח'ע"י אחרים קומפ'. 2.00800.00

450.00יח'התקנה כנ"ל אך של מתמר הידרוסטטי טבול לפי פרט קומפ'.07.08.03.0170 1.00450.00

350.00יח'התקנה כנ"ל אך עבור מד לחץ דיפרנציאלי לפי פרט קומפ'.07.08.03.0180 1.00350.00

התקנה וחיבור מושלמים כנ"ל אך של אביזר או רגש הכולל מגעים07.08.03.0191

יבשים +אנלוגי כולל צנרת מגן שרשורית , כניסות כבל, וחבור כבלי

 וכבלים מסוככים, באופן מושלם קומפלטN2XYהפיקוד מטיפוס 

250.00קומפלכניסות ויציאת אנלוגית 6.001,500.00

חבור כנ"ל אך של לוח משנה מכונה או ציוד או כל לוח אחר מסופק07.08.03.0200

450.00יח'ע"י אחרים 4.001,800.00

 שלENH-10מצוף פיקוד אגס עם כבל אורגינלי באורך כנדרש ,דגם 07.08.03.0210

FLYGT. 600.00יח' או ש"ע מאושר מותקן ומחובר קומפלט 4.002,400.00

 מותקן316 מנירוסטה   0-200M , 4-20MAמתמר לחץ אנלוגי 07.08.03.0220

 או סימנס או ש"ע עם דיאפרגמהSENSORS BDומחובר תוצרת 

ייעודית למי שפכים לפי פרט הכולל תצוגה נומיריתמסוג פנל שליטה

3,400.00יח', הכל קומפלט. 2.006,800.00

מד לחץ דיפרנציאלי עם מגעים יבשים מסוג מחליף תוצרת סימנס או07.08.03.0230

SENSORS BDאו ש"ע המיועד למי שפכים מותקן ומחווט 

2,500.00יח'קומפלט. (יבואן: אלקון בע"מ). 1.002,500.00
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07.08.0307.08.03

 (מגטרון)PULSAR של BOX BLACKמד מפלס אולטראסוני דגם 07.08.03.0260

הכולל: גשש אולטראסוני- יח' מגבר/מתמר מותקנת ומחווטת בלוח

.כבלMERPROGRAהחשמל. - יח' תכנות עבור המתמר/מתאם 

קואקס באורך כנדרש בהתאם לתוכניות השטח רציף לכל אורכו

RG62U הכל תוצרת E+S  מגעים יבשים  מותקן2 או סימנס כולל 

ומחובר כולל השחלת הכבל מהגשש ועד למתמר מכוון ומופעל בשטח

7,500.00קומפקומפלט. 1.007,500.00

השלמת ובדיקת מערכת הארקת יסודות מושלמת למבנה טיפול07.08.03.0270

בבוצה, לפי תוכנית כולל טבעת גישור, יציאות חוץ מגולוונות,

אלקטרודות הארקה בכלונס יציאות לפסי השוואה,פסים מגולוונים

לחיבור בין כל חלקי מערכת הארקת יסודות לפי תוכנית כולל

 מ"מ40/4חפירות הכל מושלם קומפ'. כולל פסי גישור מגלוון בחתך  

 מ"מ טמון באדמה בעומק40/4עם מבנה חשמל ראשי מברזל מגלוון  

3,000.00קומפ ס"מ הכל קומפ'50  1.003,000.00

250.00יח' להתקנה חיצונית, מותקן ומחובר230V ,IP55תא פוטואלקטרי 07.08.03.0280 1.00250.00

 מ"מ מצופה נחושת מוחדרת19אלקטרודות הארקה מפלדה בקוטר  07.08.03.0290

40 מטר כולל שוחת ביקורת עבורה בקוטר 2אנכית לקרקע בעומק  

750.00יח'ס"מ ממולאת חצץ עם שילוט. 4.003,000.00

 כולל יחידת פיזור פנימית, יח'BTU  24000מזגן מפוצל לתפוקה של  07.08.03.0300

עיבוי חיצונית, צנרת גז וחשמל בין שתי היחידות, כולל התקנה

מושלמת , מילוי גז והפעלה קומפלט, תוצרת אלקטרה או תדיראן

9,000.00קומפמדגם אנוורטר המותאם לכמות החום הנפלטת מלוחות החשמל. 1.009,000.00

54,040.00סה"כ לאביזרי פיקוד והארקות

נקודות ואינסטלציה חשמלית 07.08.04
 מונח על סולם כבלים אוN2X2Y/FR 3X1.5נקודת מאור בכבל  07.08.04.0010

בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל כולל תעלה פלסטית

 ס''מ או צינור מרירון כלולים במחיר הנקודה ,3X2.5במידות עד 

כולל חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות.

סיום במפסק מאור (יחיד או כפול) אטום להתקנה עה"ט ניסקו או

150.00נק'ש"ע קומפ' 10.001,500.00

 ממ"ר מונח על סולםN2X2Y/FR 3X2.5נקודת חיבור קיר בכבל 07.08.04.0020

כבלים או בתעלה פלסטית או מפח משותפת מלוח חשמל, כולל

 ס"מ או צינור מרירון כלולים3X2.5תעלה פלסטית במידות עד 

במחיר הנקודה מהתעלות הראשיות, נפרדות לכבלי הנקודה, כולל

חלקה בקו המחלק החל מלוח החשמל, קופסאות הסתעפות. סיום

 אמפר להתקנה עה"ט ניסקו או תח"הט ניסקו או16בשקע ישראלי  

180.00נק'ש"ע קומפ' 2.00360.00

 ,מוגן מיםLED , LM  4450 , 35Wאו"ה של מנורת פלורסצנט מסוג 07.08.04.0041

 , גוון אורIK08,  316 עם סגרים עשויים נירוסטה IP 65פוליקרבונט   

4000K כדוגמת IBV. 420.00יח' ,  של לירד שטיינץ 6.002,520.00

IP65 , IK08 צמוד לקיר בדרגת אטימות LEDאו"ה של גוף תאורה 07.08.04.0045

4000עשוי פלדה מגולוונת צבוע פוליאסטר בתנורי טמפ' צבע  

480.00יח' (יבואן: לירד-שטיינץ) .WP01-040 דגם 40Wובהספק  4.001,920.00
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07.08.0407.08.04

 כולל זרוע הפעלה או מגנט (יבחר על פיIP67מפסק גבול מתכתי 07.08.04.0070

מבנה השער) מורכב לדלת או לשער (להתראה על פריצה) ומחובר

250.00יח'קומפלט 4.001,000.00

18.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהNHXH 3X2.5כבל חשמל 07.08.04.0080 60.001,080.00

7.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלהN2X2Y 3X1.5כבל חשמל 07.08.04.0090 200.001,400.00

9.50מ' ממ"רN2X2Y 5X1.5כבל חשמל כנ"ל אך  07.08.04.0100 100.00950.00

17.00מ' ממ"רN2X2Y 9X1.5כבל חשמל כנ"ל אך  07.08.04.0110 100.001,700.00

9.00מ' ממ"רN2X2Y 3X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 07.08.04.0120 200.001,800.00

10.80מ' ממ"רN2X2Y 4X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 07.08.04.0130 120.001,296.00

12.00מ' ממ"רN2X2Y 5X2.5כבל חשמל כנ"ל אך 07.08.04.0140 100.001,200.00

30.00מ' ממ"רN2X2Y 14X2.5כבל חשמל כנ"ל  07.08.04.0150 100.003,000.00

18.00מ' ממ"רN2X2Y 5X4כבל חשמל כנ"ל אך 07.08.04.0160 80.001,440.00

26.00מ' ממ"ר5X6N2X2Yכבל חשמל כנ"ל אך 07.08.04.0170 80.002,080.00

51.00מ' ממ"ר5X16N2X2Yכבל חשמל כנ"ל אך 07.08.04.0190 60.003,060.00

45.00מ' ממ"רN2XBY 4X6כבל חשמל כנ"ל אך 07.08.04.0200 120.005,400.00

52.00מ' ממ"רN2XBY 4X10כבל חשמל כנ"ל אך 07.08.04.0210 100.005,200.00

130.00מ' ממ"רN2X2Y 3X70+35כבל חשמל כנ"ל אך 07.08.04.0230 60.007,800.00

11.00מ' ממ"ר.16מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך   07.08.04.0250 120.001,320.00

17.00מ' ממ"ר25מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך עד  07.08.04.0260 80.001,360.00

25.00מ' ממ"ר35מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך  07.08.04.0270 60.001,500.00

32.00מ' ממ"ר50מוליך הארקה כנ"ל אך חשוף שזור בחתך  07.08.04.0280 60.001,920.00

45.00מ' ממ"ר.1X50מוליך הארקה מבודד "ט" 07.08.04.0300 40.001,800.00

 כל זוג מסוכך2X2X16/1AWGכבל מכשור מסוכך ומשוריין 07.08.04.0310

 משוריין להתקנהNYBYבנפרד+ סיכוך כללי עם מעטה 

32.00מ'תת-קרקעית מושחל בצינור ומחובר 200.006,400.00

 להתקנהNYBY R5-485כבל תקשורת מסוכך ומשוריין עם מעטה 07.08.04.0320

35.00מ'תת-קרקעית. 60.002,100.00

 מ"מ קוטר מותקן לקיר או לתקרה כולל קשתות20צינור מרירון  07.08.04.0330

7.00מ'ומופות 40.00280.00

12.00מ' מ"מ25צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  07.08.04.0340 20.00240.00

18.00מ'מ"מ32צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  07.08.04.0350 20.00360.00

 מותקן לקיר או מונח בחפירה כולל קשתות1.5צינור מים מגולוון " 07.08.04.0360

40.00מ'מופות, מגן על כבל 5.00200.00

 ס"מ כולל60 ס"מ ורוחב עד 110חפירה/חציבה של תעלה בעומק  07.08.04.0380

75.00מ'רפוד חול, בלוקים, כיסוי, סרט סימון, כיסוי בשכבות והדוק קומפלט 20.001,500.00

110צינור שרשורי דופן כפולה רב שכבתי מטיפוס קוברה בקוטר  07.08.04.0390

35.00מ' מ"מ.8מ"מ כולל חבל משיכה   40.001,400.00

 מ"מ עבור תקשורת י.ק.ע  מאושר ע"י בזק75צינור פלסטי בקוטר  07.08.04.0430

25.00מ'כולל, חוט משיכה, מונח בחפירה 20.00500.00

100/60 מ"מ במידות עד 0.8 מחורצת בעובי  E5-316תעלת נירוסטה 07.08.04.0450

מ"מ עם מכסה כולל פניות, צמתים, זרועות, קונזולות מותקנת

1.5 או ש"ע עם זרועותלקיר במרחק כל  NIEDAXקומפלט תוצרת 

140.00מ'מ' (יבואן: ארכה). 60.008,400.00
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07.08.0407.08.04

180.00מ'20/6כנ"ל אך במידות  07.08.04.0460 40.007,200.00

250.00מ'40/6כנ"ל אך במידות  07.08.04.0470 20.005,000.00

NIEDAX תוצרת E5-316סולם כבלים מטיפוס כבד עשוי נירוסטה 07.08.04.0480

 מ"מ מותקן לקיר או מתחת לתקרה כולל203-60או ש"ע, ברוחב  

מיתלים, קונזולות, מחברים וכל האביזרים הנדרשים להתקנה

275.00מ'מושלמת קומפ'. יבואן ארכה. 20.005,500.00

310.00מ' ס"מ40סולם כבלים כנ"ל ברוחב  07.08.04.0490 10.003,100.00

340.00מ' ס"מ60סולם כבלים כנ"ל אך ברוחב  07.08.04.0500 10.003,400.00

 ס"מ100 ס"מ ובגובה 125שוחת מעבר עגולה מבטון טרומי בקוטר  07.08.04.0520

40ללא תחתית עם תקרה עליונה ומכסה מסוג כבד המיועד להעמסה  

3,000.00יח' ס"מהכל קומפלט.25טון מונחת על שכבת חוצץ בעובי   1.003,000.00

 מ"מ מונח ביציקה או בקיר או25צינור מריכף חסין אש בקוטר  07.08.04.0540

ברצפה כולל חוט משיכה. הסעיף מתייחס לצנרת שאינה כלולה

8.00מ'במחיר הנקודות 100.00800.00

10.00מ' מ"מ32צינור כנ"ל אך בקוטר  07.08.04.0550 60.00600.00

 ס"מ עם20/20תיבה פלסטית משוריינת  מפוליקרבונט במידות עד  07.08.04.0560

140.00יח' מותקנת ומחוזקת כולל פס מהדקים.IP68מכסה אטומה  20.002,800.00

 עם פס מהדקים מותקנתIP67קופסאת מעבר מתכתית משוריינת 07.08.04.0570

למעבר כבלים ע"י התקני חדירה מסוג אנטיגרון מותקנת ומחוזקת

280.00יח'קומפ' 6.001,680.00

צינור מגן שרשורי משוריין, מעטה מתכתי עטוף פלסטיקה מיועד07.08.04.0575

EXלכבלים ואביזרים באווירה נפיצה  . כולל מחברים ומופות, 

 ( יבואן: קשטן)או ש"ע מותקן, מחוזק ומחובר.COOPERתוצרת 

35.00מ' מ"מ.20הצינור בקוטר   30.001,050.00

ארון מעבר למשאבה בנוי מפוליאסטר משוריין עם דלת וסגר אטום07.08.04.0580

IP65 3 כולל מפסק בטחון עדX40A ,IP65  מצבים,3 + מפסק פיקוד 

צד ימין קפיצי, צד שמאל קבוע עם אפשרות נעילה במצב אפס מותקן

על דלת הארון הכל מחווט, משולט ומותקן באופן מושלם.צמוד

550.00יח'למשאבה 2.001,100.00

ביצוע חריץ ברצפת חדר חשמל ומשאבות או כל מבנה אחר לצורך07.08.04.0582

180.00מ'העברת צנרת , וביטון בחזרה לאחר הנחת הצנרת . 2.00360.00

 בקיר או תקרת בטון כולל אספקת השרוול,6ביצוע שרוול עד  " 07.08.04.0590

ביטונו ואיטומו מפני מעבר גזים ו/או מכרסמים לאחר השחלת

350.00יח'הכבלים. 2.00700.00

איטום תקני של שרוול מעבר כבלים בפני מעבר גז ואש תקני מסוג07.08.04.0592

K.B.S. 1,500.00קומפ.הכולל איטום הלוחות 1.001,500.00

תיבת שקעים פלסטית עם תריס למאמתים לפי תוכנית פרטים07.08.04.0600

.1X16A 10KA  .3. מאמ"ת 3X25A ,10KA  .2. מאמ"ת 1הכוללת:  

 חד פאזי אטום16A. ח"ק ישראלי 4X40A 30MA  .4ממסר פחת 

.CEE 5X32A ,IP65. ח"ק תלת פאזי 5 יחידות.                     2למים   

. מקום שמור נוסףCEE ,5X16A ,IP55.          7. ח"ק תלת פזי 6 

לעוד אביזר שקעים חד פזי או תלת פזי. הכל מותקן ומחווט כולל

1,250.00יח' או בלבד.LEGRANDהתקנה לקיר וחבור להזנה דוגמאת גוויס או  2.002,500.00

 ממ"ר קו ישיר מלוח החשמלN2XY 3X4נקודת חבור למזגן  בכבל 07.08.04.0610

350.00נק' פנים מעוגלים (בריטי)20Aוסיום בשקע חד פזי  1.00350.00
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07.08.0407.08.04

 כולל מגעPT-100 כניסת 24VDCיח' תצוגה לטמפ' עבור גשש טמפ' 07.08.04.0620

600.00יח'יבש מחליף תוצרת מגטרון בחדר חשמל 1.00600.00

העברת המתקן בדיקה ואישור מהנדס בודק כולל כל הבדיקות07.08.04.0630

תשלום לבודק תיקון ליקויים עד להשלמת המתקן וקבלתו ע"י

2,500.00יח'הבודק קומפ' 1.002,500.00

 ווט (משואה)100 ליבון עד  IP55מנורה אדומה פלסטית אנטי-ונדלית 07.08.04.0640

600.00יח' מחוזק לקיר מורכבת ומחוברת2מורכבת ע"ג קונזולה עשויה צינור "  1.00600.00

 מטר ,מגולוון  מצינור פלדה מגולוון גילוון חם בקוטר3תורן בגובה  07.08.04.0650

 מטר מעל הבנין),2.5 מטר על הבנין,  1 מותקן על דופן הבנין (3" 

1,000.00קומפכולל שלות לחזוק. 1.001,000.00

פירוק מושלם של המתקן הקיים על פי הנחיית המזמין והמתכנן,07.08.04.0710

כולל כבלים, צנרת, גופי תאורה אביזרים וכל חלק אחר של המתקן

מיונם והובלתם למחסן שיורה עליו המזמין והכנת השטח לביצוע

6,000.00קומפמתקן חדש. 1.006,000.00

נישה מבטון טרומי יביל לפי פרט עבור ארון חשמל ראשי ולוח07.08.04.0720

תקשורת הכולל דלתות מתכת + מנעול כפול עם צביעת אלקטרו

סטטית והכולל גגון מבטון במידות לפי פרט הלוח . כולל ביסוס בטון

לפי אישור קונסטרוקטור הכל קומפ' הכולל הארקת רצפת המבנה

35,000.00יח'הכל קומפ'. 1.0035,000.00

160,326.00סה"כ לנקודות ואינסטלציה חשמלית

כיבוי וגילוי אש 07.08.05
350.00יח'גלאי עשן אופטי אנלוגי לרכזת ממוענת כולל כתובת ותושבת07.08.05.0010 12.004,200.00

יחידת כתובת (מגע יבש)יציאה מהרכזת להפעלת צופר, מיכל גז07.08.05.0020

180.00יח'לכיבוי, הפסקת חשמל וכו' מותקנת בקופסת פוליקרבונט 1.00180.00

יחידת כתובת כנ"ל אך כניסה ממגע יבש חיצוני עבור התראות07.08.05.0030

120.00יח'חיצוניות 1.00120.00

350.00יח'לחצן אזעקת אש מתכתי לניפוץ לרכזת ממוענת כולל כתובת07.08.05.0040 1.00350.00

100.00יח'מנורת סימון אזעקת אש07.08.05.0050 8.00800.00

250.00יח'צופר התראה להתקנה פנימית07.08.05.0060 1.00250.00

350.00יח'צופר התראה להתקנה חיצונית עם נצנץ07.08.05.0070 1.00350.00

כרטיס הרחבה עבור מבנה יביל של חדר החשמל למבנה הקדם טיפול07.08.05.0090

הכולל כל החלפים הנדרשים , הכל קומפ' כולל סינכרון וחיבור

4,000.00יח'לרכזת הראשית במבנה המנהלה . 1.004,000.00

אספקת והשחלת של כבל גילוי אש תקני אדום תת-קרקעי גידים07.08.05.0100

ומוליכים (מסובבים גמישים)עם מעטפת משוריינת נגד מכרסמים

לרכזת ממוענת מרכזת גילוי אש במבנה משרדיםדרך תשתית

35.00מ'תת-קרקעית עד למבנים משניים ולפנלי משנה 80.002,800.00

נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו') עבור רכזת ממוענת עשויה07.08.05.0110

 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים בהתאם1כבל תקני אדום  

לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש או בתעלה פלסטית עד

1.5X1.5.90.00נק' ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה הקרובה 22.001,980.00
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07.08.0507.08.05

 ק"ג עם צנרת פיזור,נחירים בגג לוח החשמל5,עד  FM-200מיכל גז 07.08.05.0120

בהתאם לנדרש, שסתום חשמלי מופעל ע"י הרכזת, מד לחץ,

פרסוסטט התראה חשמלי, ידית הפעלה ידנית, הכל מותקן בלוח

 ואישור   מכון התקניםNFPA 2001החשמל ומחובר קומפ' לפי תקן  

9,000.00יח'הישראלי קומפלט ומחובר קומפלט. 1.009,000.00

חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי וכיבוי07.08.05.0150

האש במתקן הקדם טיפול וכן העברתה בדיקה ואישור של מכון

3,500.00קומפהתקנים כולל תשלומים עבור מכון התקנים וליווי הבודק קומפ'. 1.003,500.00

חבור לוח מסופק ע"י אחרים למערך גילוי האש כולל מגעים07.08.05.0160

 עד לבקר המקומיMODBUSדיסקרטים וכן כבל תקשורת 

350.00יח'קומפלט' 1.00350.00

27,880.00סה"כ לכיבוי וגילוי אש

מערך תקשורת והעברת נתונים 07.08.06
, דלת זכוכית19), עומק "20U ") 30, גובה 19תיבת תקשורת רוחב " 07.08.06.0010

2 מדפים לנשיאת עודפי כבלים, דפנות מתפרקות,  ,N6ננעלת, שקע 

1,500.00יח'מדפים קבועים, הכל מושלם, כמפורט קומפ 1.001,500.00

 לפי הצורך לחיבורST-SP נקודות כולל מתאמים 8לוח ניתוב אופטי  07.08.06.0020

כל סיבי הכבלים האופטים, מגש לאיחסון עודפי סיבים אופטיים

850.00קומפמותקן ומחובר כמפורט קומפ 1.00850.00

 דוגמאתIP20)  תעשייתי דרגת הגנה switch managedמתג מנוהל(07.08.06.0030

ConneXium 'של שניידר מס' קט TCSESB083F2CU0,  8 בעל

5,500.00יח'ltimodemu ושתי מבואות אופטיים RJ-45מבואות נחושת  1.005,500.00

60.00יח' מטר כמפורט קומפ.2 באורך   ST-SCמגשר אופטי 07.08.06.0050 2.00120.00

38.00יח' מטר תקעים כנדרש1מגשר נחושת באורך   07.08.06.0060 6.00228.00

07.08.06.0070 GBIC  100MB.250.00יח' תואם למתג הנבחר 4.001,000.00

התקנה מושלמת של כל ציוד התקשורת במבנה קדם, חווט והפעלה,07.08.06.0080

2,500.00קומפהכל מושלם, כמפורט קומפ. 1.002,500.00

30.00יח'קונקטור אופטי לקצה סיב, מותקן ומחובר כמפורט קומפ07.08.06.0090 6.00180.00

TUBE LOOS MINI סיבים מולטי מוד מסוג 6כבל אופטי משוריין  07.08.06.0110

 מ"מ - מבנה14.50 - קוטר חיצוני  62.5M- קוטר ליבת הסיב 

CABLE MINI TUBE LOOS עם JEL צבע שונה לכל סוג ,MINI

CABLE מעטה פנימי LSOH,עטוף חומר חוסם לחות, שריון פלדה ,

 אוDATWYLERמעטה חיצוני פוליאסטר שחור כדוגמת: תוצרת 

32.00מ'ש"ע 140.004,480.00

 CAT7,GIGA-DORאספקה והתקנה של כבל תקשורת מוסכך 07.08.06.0120

 משוריין נגד מכרסמיםNYBYמאושר ע"י המזמין, כולל מעטה 

28.00מ'להתקנה תת-קרקעית. 100.002,800.00

19,158.00סה"כ למערך תקשורת והעברת נתונים

סה"כ לעבודות חשמל 
161,356.00לוח מתח נמוך01

150,770.00מערכת בקרה02
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07.08.0607.08.06

54,040.00אביזרי פיקוד והארקות03

160,326.00נקודות ואינסטלציה חשמלית04

27,880.00כיבוי וגילוי אש05

19,158.00מערך תקשורת והעברת נתונים06

573,530.00סה"כ

סה"כ לעבודות למתקן לניטרול ריחות בטיפול הקדם 
608,300.00עבודות למתקן לנטרול ריחות בטיפולי הקדם01

573,530.00עבודות חשמל08

1,181,830.00סה"כ
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 מ"ק10,000בריכת ויסות בנפח  

08

 מ"ק 10,000בריכת ויסות בנפח   08

עבודות עפר ופיתוח 08.01

08.01.01

עבודות עפר ופיתוח 08.01.01
3.00מ"ר ס"מ כולל הסרת צמחיה.20חישוף שטח העבודה בעומק  08.01.01.0005 9,500.0028,500.00

חפירה כולל חפירת תעלות לצינורות כניסה ויציאה ,צינור ניקוז08.01.01.0010

ומגלש חרום, כולל החלקת איזור החפירה, שימוש בחומר החפור

למילוי  לא מבוקר בסוללות ו/או עירום מחוץ לאתר. המחיר כולל

בירור החומר החפור לסוגיו, עירום החומר המובחר מחוץ לאתר

 ס"מ, החלקת30העבודה, מילוי החומר בשכבות אופקיות בעובי  

30.00מ"קדפנות המאגר ובדיקות קרקע. 14,000.00420,000.00

 מעברים לפחות + חפיפה של10הידוק שתית לאחר הרטבה ע"י  08.01.01.0020

10.00מ"רמכבש ויברציוני כבד בשטח מאגר בלבד.  6,000.0060,000.00

10.00מ"קהידוק מבוקר של המילוי בקרקעית ומסביב לסוללות המאגר08.01.01.0030 8,200.0082,000.00

במצע סוג א' לפיתוח שטח ,כבישים ,ראש סוללת המאגר ומשטחי08.01.01.0040

135.00מ"קבטון  בשכבות. 800.00108,000.00

2.00מ"רריסוס שטחים אחרי עבודות עפר בחומר הדברה 08.01.01.0050 6,000.0012,000.00

40.00מ"קמילוי חרסיתי מובא לאיטום מאגר08.01.01.0060 2,000.0080,000.00

יישור והידוק מלא של קרקעית וראש סוללת המאגר לאחר עבודות08.01.01.0070

5.00מ"ר ס"מ. 20עפר (צורת דרך) לעומק   2,000.0010,000.00

800,500.00סה"כ לעבודות עפר ופיתוח

סה"כ לעבודות עפר ופיתוח 
800,500.00עבודות עפר ופיתוח01

800,500.00סה"כ

מתקנים שונים 08.02

תאים ומתקנים 08.02.01
 אינש שיאושר ע"י המהנדס, כולל24מגלש חירום כדוגמת פיברטק   08.02.01.0010

25,000.00קומפ.סבכה עשוי מפוליאסטר משוריין לפי פרט שבתכניות, סף גלישה 1.0025,000.00

 מ' עם קשתות4.50 בגובה 4מד מפלס עשוי מצינור פלב"מ בקוטר " 08.02.01.0030

 ס"מ + שלט50 מ"מ כל 10פלדה מרותכות ממוטות פלב"מ בקוטר  

 מ' לציון העומק. כולל בסיס בטון וכבלי עיגון1 כולל 20/20מלוח פח  

3,500.00קומפמפלב"מ מעוגנים בקרקע מותקן בשלמות לפי פרט שבתוכניות.  1.003,500.00

 ס"מ לפי20חציצי בטון לצנרת יציאת קולחים צורה תרפזית, בעובי  08.02.01.0040

פרט כולל הבטון והזיון. היציקה כנגד החפירה וללא תבניות כולל כל

1,000.00יח'העבודה והחומר בשלמות. 10.0010,000.00

מתקן יציאה מתחתית תא בקרה מלבני טרומי במידות פנים08.02.01.0050

150x150  ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע כולל170 ס"מ בגובה עד 

15,000.00יח' .תיקרה וסבכה 1.0015,000.00

32צינור יציאת  קולחים מהמאגר לתחנת שאיבה בקוטר בקוטר " 08.02.01.0060

  מצינורות פלדה כולל חציצי בטון,  לרבות כל1/4עובדי דופן " 

העבודות ואביזרי הריתוך, עטיפת חול חוזר, מונח  בחפירה  מתחת

550.00מ'לסוללה או  מחוץ לסוללה לפי פרט שבתכניות כולל עטיפת בטון  25.0013,750.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

88עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 מ"ק10,000בריכת ויסות בנפח  

08.02.0108.02.01

 מצינורות פלדה כולל חציצי בטון,32צינור כניסת קולחים בקוטר " 08.02.01.0080

לרבות כל העבודות ואביזרי הריתוך, עטיפת חול חוזר,מונחים

בחפירה מתחת לסוללה, כולל חיבור הצינור אל צינור הולכת שפכים

1,500.00מ'לאגני השיקוע הראשוני, או מחוץ לסוללה לפי פרט שבתוכניות. 160.00240,000.00

2-5 מ"מ עטוף בבד גיאוטכני ובחצץ בגודל 160צינור שרשורי בקוטר  08.02.01.0090

35.00מ'ס"מ 340.0011,900.00

תכנון וביצוע לאספקה התקנה והפעלה של מערכת עירבול, לעירבול08.02.01.0100

250,000.00קומפמושלם של בריכת הוויסות לפי הנדרש במפרט המיוחד 1.00250,000.00

 40מתקן גלישה בין מאגר קיים ומאגר מתוכנן כולל: צינור פלדה " 08.02.01.0110

1.4, מתקן גלישה מורכב מתאי כניסה ויציאה בגודל 1/4עובי דופן " 

X  1.2מ' עם סבכת נירוסטה. העבודה כוללת גם עטיפת בטון לצינור 

35,000.00קומפ.  1.0035,000.00

604,150.00סה"כ לתאים ומתקנים

סה"כ למתקנים שונים 
604,150.00תאים ומתקנים01

604,150.00סה"כ

עבודות איטום 08.03

עבודות איטום 08.03.01
 מ"מ לפחות ברוחב4.5 - בעובי  TENAXNT - 450יריעת ניקוז מסוג  08.03.01.0010

 מ' לפחות דוגמת תוצרת "אדמיר" או ש"ע כולל חומר ועבודה1.50 

 מ'1.5מונח בקרקעית המאגר ובדפנות המאגר ברצועות ברוחב  

24.00מ"ר מ' 20בתדירות כ-   3,200.0076,800.00

 מ"מ כולל ריתוך1.5 בעובי  HDPEהספקה, הובלה והנחת יריעות 08.03.01.0020

40.00מ"רבין היריעות לצורך יצירת משטח אטום שלם כולל בדיקת אטימות.  6,500.00260,000.00

עיגון שולי היריעות הניקוז והפיליאתילן בתעלת עיגון כולל חפירה08.03.01.0030

ומילוי וכולל היריעה בתוך התעלה לפי פרט, כולל התעלה חפורה

ומילויה לפי שלבים בעבודות עפר לפי פרט כולל היריעות השונות,

50.00מ'הרטבת המילוי והידוק. 400.0020,000.00

"תעלת כניסה" עשויה מיריעת פוליאתילן כפולה כולל איטום סביב08.03.01.0040

52.00מ"רצינור הכניסה. 20.001,040.00

איטום סביב מתקני בטון (משטח כניסה, בסיס מתקן יציאה צף,08.03.01.0050

 בשולי יציקתE.Pגלישת חירום) כולל אספקה והתקנת רצועות 

40.00מ'הבטון וריתוכן ליריעות  60.002,400.00

100.00יח'פתחי שחרור גזים מיריעה כפולה עם שסתום אל חוזר08.03.01.0060 14.001,400.00

300.00יח'שסתום שחרור גזים לפי פרט08.03.01.0070 14.004,200.00

גיאוטכניות מבד אל -ארוג במשקל הספקה, הובלה והנחת יריעות 08.03.01.0080

HDPE ג"ר למ"ר ,לרבות עיגון בין שתית חרסית ויריעת 250 

35.00מ"רבדפונות ותחתית המאגר.  6,500.00227,500.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

89עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 מ"ק10,000בריכת ויסות בנפח  

08.03.0108.03.01

 מ'1.0 מתופות כפולה ברוחב רצועה  HDPEסולם מילוט מיריעות 08.03.01.0090

 מ"מ מחוברת ליריעות מאגר בריתוך ע"י אקסטרוזיה1.5בעובי של  

 מ"מ כולל חבל מילוט מחומר למעקה75 בקוטר  HDPEמחצי צינור 

2,750.00קומפמעוגן בראש הסוללה לפי פרט מותקן בשלמות  4.0011,000.00

604,340.00סה"כ לעבודות איטום

סה"כ לעבודות איטום 
604,340.00עבודות איטום01

604,340.00סה"כ

 מ"ק 10,000סה"כ לבריכת ויסות בנפח   
800,500.00עבודות עפר ופיתוח01

604,150.00מתקנים שונים02

604,340.00עבודות איטום03

2,008,990.00סה"כ

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

90עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תחנת שאיבה להזנת שפכים לאגני השיקוע

09

תחנת שאיבה להזנת שפכים לאגני השיקוע 09

עבודות עפר  09.01

09.01.01

עבודות עפר 09.01.01
6.00מ"רחישוף השטח09.01.01.0010 270.001,620.00

 ס"מ50חפירה כללית שלב א' בשטח לעומק כלשהוא עד מפלס  09.01.01.0020

25.00מ"קמעל פני מי תהום 220.005,500.00

חפירה למבנה תת"ק בהיקף פנימי של קירות סלארי09.01.01.0030

55.00מ"ק(דיאפרגמה) בעומק כלשהוא, שלב ב' 400.0022,000.00

הידוק שתית ע"ג שברי אבן (מחצבה) לרבות פיזור והידוק, לפי09.01.01.0040

140.00מ"קהנחיות יועץ הקרקע. 20.002,800.00

 דקים שיורטב ויהודק לצפיפות של18-25%מילוי נברר עם 09.01.01.0050

82.00מ"ק ס"מ20 בשכבות של  98% 40.003,280.00

 חומר דק10%מילוי חוזר מחומר גרנולרי מנקז המכיל עד 09.01.01.0060

 ס"מ20מהודק על ידי מכבש ויברציוני ידני בשכבות בעובי  

85.00מ"ק מודיפייד א.א.ש.הו.98%לצפיפות של  50.004,250.00

350.00מ"ק בתעלת צינור הכניסה למכון השאיבה.CLSMמילוי בטון 09.01.01.0070 20.007,000.00

46,450.00סה"כ לעבודות עפר

סה"כ לעבודות עפר  
46,450.00עבודות עפר01

46,450.00סה"כ

עבודות בטון יצוק באתר 09.02

עבודות בטון יצוק באתר 09.02.01
50.00מ"רמצע בטון רזה בעובי משתנה מתחת למרצפי בטון.09.02.01.0010 50.002,500.00

 ס"מ מתחת לקורות יסוד20מצע ארגזי פוליביד חתך סכין בגובה  09.02.01.0020

28.00מ' ס"מ.20רוחב   60.001,680.00

20מצע "ארגז חלול" של פוליביד או ש"ע מפוליסטרן מוקצף בגובה  09.02.01.0030

63.00מ"רס"מ מתחת למרצפים. 95.005,985.00

 ס"מ יצוקים על מצע, כולל מוספים,40 בעובי 40מרצפי בטון ב- 09.02.01.0040

880.00מ"קכמתואר במפרט המיוחד. 22.0019,360.00

210.00מ"ר ס"מ יצוקים על מצע "ארגז חלול".25 בעובי 30מרצפי בטון ב- 09.02.01.0050 90.0018,900.00

 יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע, רוחב30קורות יסוד בטון ב- 09.02.01.0060

1,170.00מ"ק ס"מ.20הקורות   5.506,435.00

 ס"מ, כולל מוספים כמתואר במפרט30 בעובי 40קירות בטון ב- 09.02.01.0070

1,230.00מ"קהמיוחד. 15.0018,450.00

1,370.00מ"ק ס"מ.20כנ"ל, אך בעובי  09.02.01.0090 8.0010,960.00

 כולל מוספים לפי מפרט, יצוקים נגד קירות דיפון,30קירות בטון ב- 09.02.01.0100

1,290.00מ"ק ס"מ.20בעובי   61.0078,690.00

320.00מ"ר ס"מ25 בעובי 30תקרות בטון ב- 09.02.01.0110 70.0022,400.00

262.00מ"ר ס"מ20 בעובי 30תקרות בטון ב- 09.02.01.0115 12.003,144.00

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

91עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תחנת שאיבה להזנת שפכים לאגני השיקוע

09.02.0109.02.01

1,320.00מ"ק ס"מ20 יצוקות מעל קירות בניה ברוחב 30קורות תחתונות בטון ב- 09.02.01.0120 1.201,584.00

 ס"מ לרבות שקע ברוחב20 ברוחב 30קורות עליונות ומעקות בטון ב- 09.02.01.0130

1,320.00מ"ק ס"מ לרולקות2  1.201,584.00

2,060.00מ"ק מעל  לפתחים במידות שונות.30בליטות אופקיות בטון ב- 09.02.01.0140 1.002,060.00

1,200.00מ"ק, במידות שונות.30בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב- 09.02.01.0150 2.202,640.00

20.00מ'.1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 09.02.01.0170 20.00400.00

4,870.00טוןמוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון.09.02.01.0180 16.0077,920.00

15,400.00טוןפחי פלדה מגולוונים מבוטנים, לרבות קוצים מרותכים.09.02.01.0190 0.507,700.00

 תוצרתFBS10/55ברגי עיגון רשתות זיון לכלונסאות דיפון דוגמת 09.02.01.0200

"FISHER"11.00יח' או ש"ע 840.009,240.00

291,632.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר 
291,632.00עבודות בטון יצוק באתר01

291,632.00סה"כ

עבודות בניה 09.04

עבודות בניה 09.04.01
156.00מ"ר ס"מ20 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים  09.04.01.0010 30.004,680.00

4,680.00סה"כ לעבודות בניה

סה"כ לעבודות בניה 
4,680.00עבודות בניה01

4,680.00סה"כ

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

92עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תחנת שאיבה להזנת שפכים לאגני השיקוע

09.05

עבודות איטום, טיח, ריצוף וצבע 09.05

09.05.01

עבודות איטום 09.05.01
GS474איטום בטון רזה במריחות חמות. מריחת פריימר ביטומני 09.05.01.0010

25/75 שכבות של ביטומן אספלטי מנופח חם 3 גר'/מ"ר, 250בכמות  

 רשתות זכוכית2 ק"ג/מ"ר, 4.5במריחות חמות בכמות כוללת של  

4אינטרגלס והגנה על שכבות האיטום ע"י שכבת לבד ביטומני מס'  

60.00מ"ר במפרט המיוחד4.05או ש"ע, הכל לפי סעיף   60.003,600.00

איטום קירות בטון תת קרקעיים במריחות חמות. פריימר ביטומני09.05.01.0020

GS474  שכבות של ביטומן אספלטי מנופח3 גר'/מ"ר, 250 בכמות של 

 שכבות2 ק"ג/מ"ר, 4.5 במריחות חמות בכמות כוללת של  25/75חם 

 ס"מ3רשתות זכוכית אינטרגלס והגנה ע"י לוחות "קל קר" בעובי  

 של המפרט4.05מסביב שיודבק בביטומן החם והכל לפי סעיף  

82.00מ"רהמיוחד 100.008,200.00

 פנימיP.V.Cאיטום תפרי הפסקת יציקה לקירות ב"קיקר" ברצועות 09.05.01.0030

70.00מ' של סיקה או ש"עV-24Lמסוג  70.004,900.00

95.00מ' או ש"ע2507כנ"ל בהצמדה עצר כימי מסוג סוול  09.05.01.0040 70.006,650.00

 או ש"ע לניקוי קירות"ENKADRAIN"יריעות פוליאתילן דגם 09.05.01.0050

55.00מ"רדיפון 380.0020,900.00

ציפוי רצפות, קירות בטון פנימיים באפוקסי צמנט, מיוחד מסוג09.05.01.0060

 או107 או בטיח צמנטי מסוג סיקה טופ סיל  EC720סיקה גארד 

 ק"ג/מ"ר לקבלת4ש"ע מתוצרת סיקה או ש"ע בכמות כוללת של  

120.00מ"ר מ"מ.2עובי ציפוי של   520.0062,400.00

איטום גגות שטוחים בשתי שכבות יריעות אלסטומריות משובחות09.05.01.0070

 מ"מ עם שריון לבד פוליאסטר4 או ש"ע בעובי  SBS/4Rבפולימר 

" מתוצרת101וציפוי עליון מחול. פריימר ביטומני "פריימקום  

"ביטום" או ש"ע, היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית

והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, הכל

84.00מ"רלפי סעיף במפרט המיוחד 12.001,008.00

SBS/4/Rאיטום רולקות בשתי שכבות חיזוק/חיפוי מהיריעות מסוג 09.05.01.0080

52.00מ' ס"מ והכל לפי סעיף במפרט המיוחד25רוחב הרצועה   12.00624.00

108,282.00סה"כ לעבודות איטום

עבודות טיח 09.05.02
71.00מ"רטיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים09.05.02.0010 45.003,195.00

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח09.05.02.0020

70.00מ"רמיישרת (ללא שליכטה שחורה)  50.003,500.00

טיח פיגמנטי- ציפוי דקורטיבי גמיש, בעל מראה טבעי חול ואבן09.05.02.0030

 ס"מ ע"ג טיח חוץ צמנטי על1עתיקה מסוג "דקוליין" או ש"ע בעובי  

115.00מ"רפי הנחיות היצרן. (גוון לפי בחירת האדריכל). 50.005,750.00

78.00מ"רטיח צמנטי במעקות בשתי שכבות09.05.02.0040 8.00624.00

13,069.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף 09.05.03
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 ס"מ, כולל שיפולים במידות30/30ריצוף באריחי טרצו במידות  09.05.03.0010

30x7ס"מ על בסיס צמנט לבן עם אגרגט שומשום (שפריץ) מחיר 

227.00מ"ר ש"ח /מ"ר90יסוד   12.002,724.00

2,724.00סה"כ לעבודות ריצוף

עבודות צבע 09.05.04
16.00מ"רסיוד ב"פוליסיד" (סיד סיננטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות.09.05.04.0010 45.00720.00

צבע "סופרקריל" או ש"ע בקירות של חדר משאבות מעל חיפוי על09.05.04.0020

טיח פנים, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" ושתי שכבות סופרקיל או

25.00מ"רש"ע. 50.001,250.00

1,970.00סה"כ לעבודות צבע

סה"כ לעבודות איטום, טיח, ריצוף וצבע 
108,282.00עבודות איטום01

13,069.00עבודות טיח02

2,724.00עבודות ריצוף03

1,970.00עבודות צבע04

126,045.00סה"כ

אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני חשמלי 09.06

אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני חשמלי 09.06.01
אספקה, הובלה והתקנה של משאבה אנכית מטיפוס משאבה ומנוע09.06.01.0010

טבולים, מיועדות להתקנה ברטוב, נקודות עבודה על העקום, ספיקה

85,000.00יח' מ', מותקן בשלמות15 מק"ש, עומד 500  3.00255,000.00

 למדידת16אספקה והתקנה של מד זרימה אלקטרו מגנטי בקוטר " 09.06.01.0020

 אטמ'16 מק"ש, מתאים ללחץ של  0-1500ספיקות בתחום של בין 

50,000.00יח'מותקן בשלמות על קו הסניקה, כולל אוגנים נגדיים 1.0050,000.00

 טון כמפורט, כולל1.5אספקה והתקנה של מתקן הרמה לעומס של  09.06.01.0030

45,000.00קומפקורות מפלדה 1.0045,000.00

350,000.00סה"כ לאספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני חשמלי

סה"כ לאספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני חשמלי 
350,000.00אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני חשמלי01

350,000.00סה"כ

צנרת אביזרים וסגרים 09.07

צנרת אביזרים וסגרים 09.07.01
 עם3/16 עובי דופן "3צינור פלדה להתקנה גלויה בריתוך בקוטר " 09.07.01.0010

250.00מ'ציפוי פנימי של צמנט אלומינה וצביעה חיצונית לפי מפרט ביהח"ר 10.002,500.00
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600.00מ'3/16 עובי דופן "12צינור פלדה כנ"ל, אך בקוטר " 09.07.01.0020 10.006,000.00

850.00מ' 16צינור פלדה כנ"ל, אך בקוטר " 09.07.01.0030 15.0012,750.00

 עם ציפוי פנימי של צמנט אלומינה וציפוי24צינור כנ"ל, אך בקוטר " 09.07.01.0040

חיצוני של פוליאתילן שחול, מונח בקרקע בכל עומק שהוא, כולל

עטיפת חול, מילוי חוזר ותיקון אספלט וחיבור אל שוחת כניסה

1,350.00מ'לאגני השיקוע הראשוניים. 110.00148,500.00

 ציפוי פנימי צמנט12 בקוטר "40 מעלות לריתוך סקדיול 90קשת  09.07.01.0060

1,500.00יח'אלומינה, צביעה חרושתית לפי מפרט ביהח"ר 4.006,000.00

1,000.00יח'12 מעלות כנ"ל, אך בקוטר "45קשת  09.07.01.0070 2.002,000.00

, תוצרת רפאל או ש"עPN-16  TRS דגם 3מגוף טריז בקוטר " 09.07.01.0080

1,950.00יח'ואיכות, כולל אוגנים נגדיים 3.005,850.00

10,000.00יח'12מגוף טריז כנ"ל, אך בקוטר " 09.07.01.0090 5.0050,000.00

 תוצרת א.ר.י.NR-040F דגם PN-16 12שסתום אל חוזר בקוטר " 09.07.01.0100

18,000.00יח'עם פתח עליון מתאים לשפיכם, כולל אוגנים נגדיים 3.0054,000.00

 תוצרתD-020 משולב לביוב דגם PN-16  2שסתום אוויר בקוטר " 09.07.01.0110

4,000.00יח'2א.ר.י., כולל ברז כדורי "  4.0016,000.00

3,000.00יח'2001 מטיפוס קראוס 12מחבר אוגן מעוגן בקוטר " 09.07.01.0120 3.009,000.00

1,000.00יח'3מחבר אוגן מעוגן כנ"ל, אך בקוטר " 09.07.01.0130 3.003,000.00

 מ"מ, כולל מסילות, מדף, ציר,800סגר קיר לפתח עגול בקוטר  09.07.01.0140

32,000.00יח'משטחי אטימה, הפעלה ידנית 1.0032,000.00

500.00יח'מנומטר כולל ברז09.07.01.0150 3.001,500.00

100,000.00קומפמתקן הרמה למשאבות09.07.01.0160 1.00100,000.00

449,100.00סה"כ לצנרת אביזרים וסגרים

סה"כ לצנרת אביזרים וסגרים 
449,100.00צנרת אביזרים וסגרים01

449,100.00סה"כ

תח"ש להזנות שפכים 09.08

הערות

מחיר הסעיפים להלן כולל גם חיצוב מעברים בקירות בלוקים או

בטון לצנרת או תעלות, תיקוני טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות

להחזרת המצב לקדמותו. כן ישולם בסעיף נפרד עבור ביצוע חיצוב

ו/או מעברים בתקרות בלבד כמפורט להלן.

לוחות חשמל 09.08.01

898 לפי תקן  10KAהערות: א. כושר ניתוק של המאמ"תים יהיה 

IECב. עבור מפסקי זרם חצי- אוטומטיים יש להבטיח שכושר .

. ג. בווסתי המהירות וביחידות מדידה אוICS=ICUהניתוק יהיה 

ציוד אלקטרוני יש לצפות בלקה את הכרטיסים האלקטרוניים

ובבדיל את חלקי הנחושת.
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 שלN.S.X דוגמאת 3X400A ,36KAמפסק זרם חצי אוטומטי 09.08.01.0010

שניידר יח' הגנה אלקטרונית כולל בלוק מגעי עזר ידית מצמד, סליל

3,800.00יח'הפלה, הכל מושלם קומפ'. 1.003,800.00

5,000.00יח'.3X500Aמפסק זרם חצי אוטומטי כנ"ל אך 09.08.01.0015 1.005,000.00

N.S.X, כושר ניתוק גבוה דוגמת 3X100Aמפסק זרם חצי אוטומטי 09.08.01.0020

 להגנת מנוע  (יחידת הגנה מותאמתA.B של KTA או M.Gשל 

2,000.00יח'להגנת מנוע) כולל בלוק מגעי עזר וסליל הפלה 3.006,000.00

800.00יח'.3X63A ,25KAמפסק זרם חצי אוטומטי  09.08.01.0025 2.001,600.00

 , של מולר, כושר ניתוק3X6A, PKZM1-6מנתק מעגל אוטומטי 09.08.01.0030

25KA  250.00יח' מגעי עזר3 כולל בלוק 3.00750.00

350.00יח'.3X10A ,25KAמנתק מעגל כנ"ל אך 09.08.01.0035 5.001,750.00

50.00יח'1X25A , 10KAמאמ"ת חד פאזי עד 09.08.01.0040 15.00750.00

100.00יח', או חד קוטבי עם ניתוק האפס2X25A ,10KAמאמ"ת דו קוטבי 09.08.01.0050 25.002,500.00

180.00יח'3X25A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי עד 09.08.01.0060 3.00540.00

200.00יח'3X32A ,10KAמאמ"ת תלת פאזי עד 09.08.01.0070 1.00200.00

תוספת למחיר מאמ"ת בכל גודל שהוא עבור בלוק מגעי עזר וסליל09.08.01.0078

300.00יח'הפסקה . 1.00300.00

200.00יח'2X25A 30MA" ,A "TYPEממסר פחת 09.08.01.0080 1.00200.00

100.00יח', כושר ניתוק גבוה.3X25Aמנתק נתיכים זעירים 09.08.01.0090 1.00100.00

CONATACLIPמהדק נתיך למתחים שונים עם או בלי נורת סימון 09.08.01.0095

35.00יח'או ש"ע. 50.001,750.00

180.00יח' כולל מגעי עזר כנידרש3X25A ,AC3מגען תלת פאזי עד 09.08.01.0100 2.00360.00

200.00יח' תלת פזי כולל מגעי עזר כנדרש.,5.5HP ,AC3מגען למנוע 09.08.01.0105 5.001,000.00

1,200.00יח' תלת פאזי כולל מגעי עזר כנידרש,AC3 כ"ס, 60מגען למנוע  09.08.01.0110 3.003,600.00

 כ"ס כולל:60ווסת מהירות אלקטרוני דיגיטלי,למנוע בהספק  09.08.01.0140

מאוורר פנימי, משנק טורי בכניסה למניעת הרמוניות , הגנות, מגעים

18,000.00יח' או סימנס או ש"עABBיבשים, צג דיגיטלי, תוצרת  3.0054,000.00

60.00יח', ישראלי מותקן בלוח.3X16Aשקע חד פזי 09.08.01.0145 3.00180.00

 תוצרת 24V, או 230V סליל עבודה 6A AC3 מגעים 4ממסר פיקוד  09.08.01.0150

A.B או IZUMI'200.00יח 50.0010,000.00

250.00יח' מגעים8ממסר פיקוד כנ"ל אך  09.08.01.0160 8.002,000.00

300.00יח' מתכוונן כולל מגע מחליף .DC 0-25Vממסר מתח 09.08.01.0165 1.00300.00

ממסר השהייה בחיבור אלקטרוני נישלף כולל בסיס, מגע מחליף,09.08.01.0170

נורות סימון, לתחומים שונים  כולל ממסר פולס תוצרת טלמכניק או

A.B'350.00יח 3.001,050.00

400.00יח'ממסר השהייה כנ"ל אך מהבהב שני זמנים נפרדים.09.08.01.0175 1.00400.00

100.00יח' מגעים2לחצן פיקוד  09.08.01.0190 15.001,500.00

60.00יח' עם נגד הפלת מתח.LEDנורת סימון, מטיפוס 09.08.01.0200 55.003,300.00

160.00יח'1-0-2 מצבים 3 מטיפוס פקט, בורר  2X10Aמנתק הספק בעומס 09.08.01.0210 6.00960.00

250.00יח' מצבים2, בורר  2X16Aמנתק הספק בעומס 09.08.01.0215 1.00250.00

 מצבים עם או בלי3 מטיפוס פקט חד קוטבי  6Aמפסק פיקוד סיבובי 09.08.01.0220

150.00יח'אפס 2.00300.00

200.00יח' קוטבי3 מצבים 3מפסק פיקוד כנ"ל אך  09.08.01.0230 1.00200.00
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350.00יח' קוטבי5 מצבים 4מפסק פיקוד כנ"ל אך  09.08.01.0232 3.001,050.00

120.00יח'.2X16Aמפסק פקט דו-קוטבי 09.08.01.0235 1.00120.00

150.00יח'0-16Aאמפרמטר ישיר לקו 09.08.01.0245 2.00300.00

280.00יח' כולל משנה זרם עבורו1X125/5Aאמפרמטר 09.08.01.0248 3.00840.00

רב-מודד דיגטלי עם תצוגת זרם, מתח, הספק, אחוז הרמוניות וכו'09.08.01.0250

 עבורו3X400/5A כולל משני זרם 130E PM דגם SATECתוצרת 

3,500.00יח'מותקן ומחובר. 1.003,500.00

250.00יח'230Vמונה שעות עבודה 09.08.01.0260 3.00750.00

250.00יח' שעות72 שעות, עם רזרבה ל-24שעון פיקוד מיכני יומי  09.08.01.0270 1.00250.00

 לזרם ישר כולל נתיכי הגנה, נורת סימוןDC 24V ,15Aספק מיוצב, 09.08.01.0280

2,000.00יח'כולל תצוגה דיגטלית לזרם ומתח. תוצרת "למדה" 1.002,000.00

 כולל נתיכי הגנה עבורם400V , 100KAרביעית מגיני ברק למתח 09.08.01.0290

B+C CLASS דגם VENTILLE DEHN'3,000.00יח 1.003,000.00

מאוורר (ונטה) להתקנה בלוח בקוטר כנידרש (באחריות היצרן09.08.01.0300

חישוב קוטר הוונטה הנידרשת בהתאם לנפח הלוח המוצע) כולל

מסנן  לכניסת אויר המותקן בקצה השני, טרמוסטט אורגינלי

750.00יח'HIMELלהפעלה תוצרת  2.001,500.00

900.00יח'.2000VA דו פאזי בהספק 400/230Vשנאי יצוק 09.08.01.0310 1.00900.00

150.00יח'150VA עד 230/24Vשנאי כנ"ל אך 09.08.01.0315 1.00150.00

100.00יח'230/24V ,50VAשנאי כנ"ל אך 09.08.01.0320 1.00100.00

 של אמבלDC VF דוגמת DC 24Vמגן מתח יתר מודולרי חד קוטבי 09.08.01.0330

800.00יח'או ש"ע 4.003,200.00

80.00יח' מותקנת ומחוברת3A , 100Vדיודה לזרם 09.08.01.0340 2.00160.00

, מותקן בתא הפיקוד כולל הגנה עבורו400Vמגן מתח יתר למתח 09.08.01.0350

500.00יח'E441 ABBדגם  5.002,500.00

ממסר זליגה ראשי מתכוונן , כולל משנה זרם מסכם, מגע יבש09.08.01.0355

600.00יח'מותקן ומחובר תוצרת הופמן או ש"ע . 1.00600.00

 הכולל: גששRANGER MINIמד מפלס אולטראסוני דגם 09.08.01.0360

אולטראסוני- יח' מגבר/מתמר מותקנת ומחווטת בלוח החשמל. - יח'

.כבל קואקס באורךPROGRAMERתכנות עבור המתמר/מתאם 

 הכלRG62Uכנדרש בהתאם לתוכניות השטח רציף לכל אורכו 

 מגעים יבשים  מותקן ומחובר כולל2 או סימנס כולל  E+Sתוצרת 

8,000.00קומפהשחלת הכבל מהגשש ועד למתמר מכוון ומופעלבשטח קומפלט. 1.008,000.00

התקנה וחיווט מושלמים של מתמר/מסכם למד זרימה מגנטי מסופק09.08.01.0370

ע"י אחרים בלוח החשמל וחיבור לרגש כולל השחלת הכבל המסופק

600.00קומפע"י אחרים קומפ'. 1.00600.00

ממסר חוסר מתח או  פזה תלת- פזי כולל כיוון ומגע עזר כפול09.08.01.0375

300.00יח'A.B או IZUMIתוצרת  1.00300.00

 להתקנה בלוח6A, מגע פיקוד 230Vממסר התראת רטיבות מנוע 09.08.01.0390

) או03-5620791 טל:  E.I.D (יבואן: SLIMLINE של SC-100דגם 

750.00יח'ש"ע מאושר מותקן ומחווט בלוח קומפלט. 8.006,000.00

100.00יח'פוטציומטר ליניארי, התנגדות לפי דגם ווסת מותקן ומחובר09.08.01.0395 3.00300.00
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09.08.0109.08.01

מבנה לוח חשמל ופיקוד ראשי (כולל תא בקר) מפח דקופירט צבוע09.08.01.0400

  עומד בדרישותIP54אפוקסי בתנור להעמדה על הרצפה אטום 

) תוצרת מולר דגםIEC  ( 1419 61439התקן הישראלי ת"י  

X-ENERGY או ELSTEEL של שניידר או ABB  דגם RTUאו 

 כולל מחיצות בין התאים, דלתות מלאות2Bש"ע, רמת מידור 

פלטות פנימיות כולל הרכבת הציוד, חיווט,פסי צבירה, שילוט,

35,000.00קומפמהדקים וכל החומרים והעבודות הנדרשים להשלמת הלוח קומפלט. 1.0035,000.00

הובלה, התקנה וחיבור מושלמים של לוח חשמלי ראשי לרבות כל09.08.01.0420

קוי ההזנה, הפיקוד והבקרה קומפלט כולל כל הכבלים בין תא

7,500.00קומפהבקרה ולוח הכח וכן כל הכבלים בין הלוח והווסתים. 1.007,500.00

מערכת כבלי גישור מושלם בין לוח כח ומתנעים ראשי ובין תא בקרה09.08.01.0430

2,000.00קומפמכל גודל מונחים ומחווטים קומפ' 1.002,000.00

 עבור התקנה בלוח ראשי  כולל3X500Aתוספת למחיר מפסק זרם 09.08.01.0440

פסי צבירה , שילוט, מהדקים חבור וכל העבודות וחומרי עזר

2,500.00קומפהנדרשים קומפ'. 1.002,500.00

187,760.00סה"כ ללוחות חשמל

בקר מתוכנת 09.08.02
 ,KOYO של P3000 דגם 64Kבקר מתוכנת בעל זיכרון 09.08.02.0010

CPU-P3-550  4 כרטיסים כולל 11 כולל ספק כח ובסיס להתקנת

,PCשקעי תקשורת אינטגרליים או כהרחבה (יחידת תצוגה, מחשב 

תקשורת טורית ושקע שמור) מותקן ומחווט כמפורט קומפלט (לא

8,000.00יח'כולל כרטיסים) 1.008,000.00

 כרטיסים כולל ספק כח עבורו וכן כבל תקשורת בין8בסיס הרחבה ל  09.08.02.0015

3,000.00קומפשני הבסיסים מותקן באופן מושלם. 1.003,000.00

3,500.00יח' כניסות אנלוגיות  לבקר כולל התקנה כמפורט קומפלט4כרטיס  09.08.02.0020 2.007,000.00

3,800.00יח' יציאות אנלוגיות  לבקר כולל התקנה כמפורט קומפ'2כרטיס  09.08.02.0025 2.007,600.00

 לבקר כולל התקנה כמפורט24VDC כניסות דיסקרטיות, 16כרטיס  09.08.02.0030

2,000.00יח'קומפלט 5.0010,000.00

, לבקר כולל230V יציאות ממסר דיסקרטיות נפרדות, 8כרטיס  09.08.02.0040

2,000.00יח'התקנה כמפורט קומפלט 3.006,000.00

  של טופקו  מטיפוס  מגעETOP 10.6יחידת תצוגה לבקר הנ"ל ,'' 09.08.02.0060

)PANEL TOUCHצבעונית בשפה עברית כולל כבל אורגנלי עבורה (

7,000.00יח'כולל התקנה כמפורט 1.007,000.00

2,000.00יח' לבקר כולל חיווטCMMכרטיס תקשורת טורית 09.08.02.0065 1.002,000.00

חבור רב מודד קיים בלוח אל הבקר כולל שקעי התחברות תוכנות09.08.02.0068

אפליקציה והצגת נתוני הרב מודד ביחידת התצוגה כולל הכנה

750.00יח'לשידור למרכז בקרה 1.00750.00

כתיבת תוכנה לבקר כולל הפעלתו בשטח וכן הפעלת המתקן והרצתו09.08.02.0070

באתר. התשלום יבוצע ישירות ע"י הקבלן לחברת התוכנה של מט"ש

 לא כולל מע"מ. המחיר שיצויין30,000טופקו במחיר יסוד של  

בהצעת הקבלן יכלול את כל התיאומים וההכנות הנדרשות ע"י

35,000.00קומפהמתכנן. 1.0035,000.00
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09.08.0209.08.02

ביצוע תוכנה ישומית לקליטת התחנה החדשה במערך הפיקוד של09.08.02.0080

 מסכי5המט"ש כולל שילוב בבסיס נתונים, מסכי הפעלה, הכנת  

,הסטורית ארועים,SMSתפעול, שילוב במערכת ההתראות, הודעות 

גרפים כולל אינטגרציה והפעלה מושלמת באמצעות חברת הבקרה

25,000.00קומפ ש"ח22,000של המט"ש טומקו במחיר יסוד של   1.0025,000.00

111,350.00סה"כ לבקר מתוכנת

אביזרי פיקוד והארקות 09.08.03
 כ"ס כולל כניסות כבל,60HPחיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק 09.08.03.0010

חיבור כבלי הכח, הפיקוד (רטיבות, חמום, קליקסון או

600.00יח'טרמיסטורים) כולל צנרת מגן שרשורית פלסטית כנדרש. 3.001,800.00

300.00יח'7.5HPחיבור חשמל ומושלם כנ"ל למנוע  עד 09.08.03.0015 2.00600.00

 (מערבל צף) כולל5.5HPחיבור חשמלי מושלם של מנוע בהספק 09.08.03.0020

 תוצרתIP67 מגעי עזר), 2 (בלוק  3X16A+2X10Aמפסק ביטחון 

PALAZOLLI דגם ,CAMמותקן בתוך תיבה מארון פוליאסטר 

 כולל דלת וסוגר עבור חיבור המערבל כולל כניסות כולIP55משוריין 

750.00יח'אנטיגרון, חיבור כל הכבלים וצינור מגן שרשורי. 5.003,750.00

 מותקן בפילרIP55 עם תיבה פלסטית אטומה 3X16Aמפסק סיבובי 09.08.03.0025

150.00יח'מעבר ומחובר קומפלט. 1.00150.00

 ס"מ לזרם60/8פס השוואת פוטנציאלים ראשי מנחושת בחתך  09.08.03.0040

500A500.00יח' מותקן ומחובר לפי פרט בחדר חשמל 1.00500.00

35חיבור מושלם לצנרת מים באמצעות שלה כבדה וחוט נחושת עד  09.08.03.0060

150.00יח'ממ"ר 8.001,200.00

חיבור כנ"ל אך לקונסטרוקציה מתכתית או תעלת פח באמצעות בורג09.08.03.0070

100.00יח' ודיסקיות פליז3/8מגולוון "  12.001,200.00

 עםIP65מפסק מגביל על שסתום אל חוזר בנוי ממפסק גבול מתכתי 09.08.03.0090

זרוע וגלגל מופעלים ע"י מגרעת בגלגל הפעלה מפליז מורכב על הציר

800.00יח'הבולט של השסתום האל חוזר דוגמתא.ר.י 3.002,400.00

התקנה וחיבור מושלמים של רגש מד זרימה מגנטי (מסופק ע"י09.08.03.0100

אחרים ) כולל כבלי הפיקוד המסופקים ע"י אחרים מלוח החשמל עד

600.00יח'לרגש וחיבורו. 1.00600.00

התקנה וחיבור כנ"ל של רגש אולטרא סוני (עבורו משולם בסעיפים09.08.03.0105

500.00יח'קודמים) לפי פרט בתוכנית פרטים מכל סוג שהוא. 2.001,000.00

350.00יח' להתקנה חיצונית, מותקן ומחובר230V ,IP55תא פוטואלקטרי 09.08.03.0110 1.00350.00

לחצן הפסקת חירום מתכתי עם זכוכית ופטישון ניפוץ, טלמכניק09.08.03.0120

XAS25E400.00יח' דו-קוטבי 2.00800.00

שעת עבודה של חשמלאי מוסמך לפי רג'י (רק שעות שאושרו מראש09.08.03.0130

100.00ש"עוקיבלו אישור מהמפקח בכתב) 30.003,000.00

 גידים כולל כניסת כבל וצינור5חיבור חשמלי של אביזר פיקוד  09.08.03.0140

200.00יח'שרשורי מגן פלסטי תקני. 20.004,000.00

חבור כנ"ל אך של לוח משנה מכונה או ציוד או כל לוח אחר מסופק09.08.03.0145

300.00יח'ע"י אחרים 1.00300.00

 שלENH-10מצוף פיקוד אגס עם כבל אורגינלי באורך כנדרש ,דגם 09.08.03.0150

FLYGT. 750.00יח' או ש"ע מאושר מותקן ומחובר קומפלט 6.004,500.00
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09.08.0309.08.03

 מנירוסטה מותקן ומחובר0-200M , 4-20MAמתמר לחץ אנלוגי 09.08.03.0155

3,500.00יח' או סימנס או ש"ע.ESתוצרת  1.003,500.00

 כולל רגש ,יח' תצוגה ומגע יבש מותקן24VDCטרמוסטט דיגטלי 09.08.03.0168

400.00יח'ומחובר. 1.00400.00

 כולל יחידת פיזור פנימית, יח'BTU  16,000מזגן מפוצל לתקופה של  09.08.03.0170

עיבוי חיצונית, צנרת גז וחשמל בין שתי היחידות, כולל התקנה

6,000.00קומפמושלמת , מילוי גז והפעלה קומפלט, תוצרת אלקטרה או תדיראן 1.006,000.00

מד מפלס הידרוסטטי להתקנה בבור רטוב מותאם לשפכים עשוי09.08.03.0180

מנירוסטה מותקן באופן מושלם כולל כל האביזרים וחומרי העזר

3,000.00יח'WFMX167 דגם E+Sהדרושים תוצרת  1.003,000.00

15גלאי נפח (מקלט אינפרא אדום) לקליטה בזוית של מעלות ומרחק  09.08.03.0190

מטר כולל מפסק גבול פנימי לאבטחה נגד פרוק, אבטחה נגד נתק

בקוים (קוים מאובטחים נגד נתק/קצר) מותקן ומחובר תוצרת

350.00יח'ויסוניק או ש"ע, כולל חיווט עד הרכזת 1.00350.00

450.00יח'.IP55גילוי נפח כנ"ל או חיצוני אטום 09.08.03.0200 1.00450.00

39,850.00סה"כ לאביזרי פיקוד והארקות

נקודות ואינסטלציה חשמלית 09.08.04
 מונח בתעלת או2.5N2XY או 3X1.5N2XYנקודת מאור בכבל 09.08.04.0010

מושחל בצינור מרירון כולל חלקה בקו מלוח החשמל . סיום במפסק

130.00יח' אטום למים להתקנה על הטיח.10Aמאור  15.001,950.00

50.00נק'תוספת למחיר נק. מאור עבור מוליך נוסף לתאורה דו-תכליתית09.08.04.0015 2.00100.00

 מונח בתעלה או מושחל בצינור 2.5N2XYנקודת חיבור קיר בכבל 09.08.04.0020

16Aמרירון כולל חלקה בקו המחלק מלוח החשמל . סיום בשקע 

160.00יח' להתקנה על הטיח.IP55אטום  4.00640.00

 ממ"ר קו ישיר מלוח החשמל3X2.5N2XYנקודת חבור למזגן  בכבל 09.08.04.0025

250.00נק' פנים מעוגלים (בריטי)16Aוסיום בשקע חד פזי  1.00250.00

 דגםIP65 אטומה הרמטי מפיבר (2X28W) T5מנורת פלורסצנט 09.08.04.0030

280.00יח'סילייט של געש כולל נורות וציוד 6.001,680.00

150.00יח'  פס אמירקאי של געש.(2X28W) T5מנורת פלורסצנט 09.08.04.0040 2.00300.00

180.00יח'תוספת למחיר המנורה הנ"ל עבור ממיר דו תכליתי בתאורת חרום09.08.04.0050 2.00360.00

זרקור הצפה יציקת פוליקרבונט וחומרים מורכבים, רפלקטור09.08.04.0065

 כולל נורות2XPL32W , IP65אלומיניום מלוטש, שמשה מחוסמת 

 או ש"ע (יבואן: לירד-שטייניץ)GB דגם TRACוציוד תוצרת  

600.00יח'מותקן ומחובר 7.004,200.00

 כולל זרוע הפעלה מורכב לדלת או לשערIP67מפסק גבול מתכתי 09.08.04.0070

250.00יח'(להתראה על פריצה) ומחובר קומפלט 1.00250.00

6.00מ' ממ"ר מושחל בצינור או מונח בתעלה3X1.5N2XYכבל חשמל 09.08.04.0090 50.00300.00

8.00מ' ממ"ר5X1.5N2XYכבל חשמל כנ"ל אך 09.08.04.0100 20.00160.00

7.00מ' ממ"ר3X2.5N2XYכבל חשמל כנ"ל אך 09.08.04.0110 80.00560.00

15.00מ' ממ"ר5X2.5N2XYכבל חשמל כנ"ל אך 09.08.04.0115 50.00750.00

30.00מ' ממ"ר14X2.5N2XYכבל חשמל כנ"ל  09.08.04.0120 20.00600.00

16.00מ' ממ"ר3X4N2XYכבל חשמל כנ"ל 09.08.04.0122 300.004,800.00
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09.08.0409.08.04

30.00מ' ממ"ר5X6N2XYכבל חשמל כנ"ל אך 09.08.04.0128 25.00750.00

300.00מ' ממ"ר3X120+70N2XYכבל חשמל כנ"ל אך 09.08.04.0130 500.00150,000.00

250.00מ' ממ"ר3X70+35NYBYכבל חשמל כנ"ל אך משוריין 09.08.04.0132 50.0012,500.00

9.00מ'  ממ"ר.3X1.5NYBYכבל חשמל כנ"ל אך 09.08.04.0135 900.008,100.00

11.00מ' ממ"ר.3X2.5NYBYכבל חשמל כנ"ל אך 09.08.04.0140 900.009,900.00

25.00מ' ממ"ר.4X4NYBYכבל חשמל כנ"ל אך 09.08.04.0150 800.0020,000.00

10.00מ' ממ"ר.16מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך   09.08.04.0155 40.00400.00

15.00מ' ממ"ר25מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך עד  09.08.04.0160 30.00450.00

20.00מ' ממ"ר35מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך  09.08.04.0165 80.001,600.00

40.00מ' ממ"ר95מוליך הארקה כנ"ל חשוף שזור בחתך  09.08.04.0168 25.001,000.00

50.00מ' ממ"ר.1X95מוליך הארקה מבודד "ט" 09.08.04.0178 10.00500.00

 כל זוג מסוכך בנפרד+2X2X16AWGכבל מכשור מסוכך ומשוריין  09.08.04.0180

 להתקנה תת-קרקעית מושחל בצינורNYYסיכוך כללי עם מעטה 

20.00מ'ומחובר 60.001,200.00

 מ"מ קוטר מותקן לקיר או לתקרה כולל קשתות16צינור מרירון  09.08.04.0200

6.00מ'ומופות 20.00120.00

10.00מ' מ"מ23צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  09.08.04.0202 10.00100.00

15.00מ' מ"מ29צינור מרירון כנ"ל אך בקוטר  09.08.04.0203 15.00225.00

 מותקן לקיר או מונח בחפירה כולל קשתות1.5צינור מים מגולבן " 09.08.04.0205

40.00מ'מופות, מגן על כבל 10.00400.00

 ס"מ כולל60 ס"מ ורוחב עד 110חפירה/חציבה של תעלה בעומק  09.08.04.0220

רפוד חול, בלוקים, כיסוי, סרט סימון, כיסוי בשכבות והדוק

65.00מ'קומפלט.החפירה תבוצע במקביל לתשתית קיימת. 570.0037,050.00

 מ"מ תת קרקעי מטיפוס מרילן כולל חוט50צינור פלסטי בקוטר  09.08.04.0230

12.00מ'משיכה 60.00720.00

14.00מ' מ"מ75צינור כנ"ל אך בקוטר  09.08.04.0235 20.00280.00

65.00מ'8 דרג 6 קשיח בקוטר " P.V.Cצינור כנ"ל אך מ 09.08.04.0240 550.0035,750.00

55.00מ'.8 דרג 4 קשיח בקוטר '' PVCצינור כנ"ל אך מ 09.08.04.0242 450.0024,750.00

 מ"מ כולל חוט100צינור שרשורי דופן כפולה מטיפוס קוברה בקוטר  09.08.04.0245

40.00מ'משיכה. 300.0012,000.00

30.00מ' מ"מ.80צינור כנ"ל אך בקוטר  09.08.04.0247 75.002,250.00

 מאושר ע"י13.5 מ"מ עבור תקשורת י.קע 50צינור פלסטי בקוטר  09.08.04.0250

15.00מ'בזק כולל, חוט משיכה, מונח בחפירה 60.00900.00

40.00מ' מ"מ לתקשורת100צינור כנ"ל אך בקטר  09.08.04.0252 250.0010,000.00

 ס"מ עם מכסה כולל10/6 מ"מ עובי במידות עד 2תעלת פח מגולוון  09.08.04.0255

75.00מ'פניות, צמתים, זרועות, קונזולות מותקנת קומפלט. 30.002,250.00

סולם כבלים מטיפוס כבד מגולוון גילוון חם תוצרת נאור או09.08.04.0260

OBO-BETTERMAN  ס"מ מותקן לקיר או10 או ש"ע ברוחב 

לרצפה כולל מיתלים, קונזולות, מחברים וכל האביזרים הנדרשים

להתקנה מושלמת קומפ'.המחיר כולל גם כיסוי פח עליון עבורו

100.00מ'להגנה מפני שמש/גשם. 30.003,000.00

120.00מ' ס"מ20סולם כבלים כנ"ל אך ברוחב  09.08.04.0262 10.001,200.00

160.00מ' ס"מ.50סולם כבלים כנ"ל אך ברוחב  09.08.04.0265 15.002,400.00
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 ס"מ מותקנת מתחת10/8תעלת רשת מגולוונת גילוון חם במידות  09.08.04.0268

לסככה כולל קונזולת , מתלים, חזוקה , נקודת הארקה הכל מושלם

70.00מ'קומפ' . 15.001,050.00

מערכת הארקת יסודות מושלמת  לחדר חשמל , בור משאבות, תא09.08.04.0270

כניסה לפי תוכנית כולל טבעת גישור, יציאות חוץ מגולוונות,

אלקטרודות הארקה בכלונס יציאות לפסי השוואה,פסים מגולוונים

לחיבור בין כל חלקי מערכת הארקת יסודית לפי תוכנית כולל

5,000.00קומפחפירות הכל מושלם קומפ'. 1.005,000.00

 ס"מ כולל טבעת120 ס"מ עומק 100שוחת מעבר עגולה בקוטר  09.08.04.0275

3,500.00יח' טון40עליונה ותחתונה ומכסה מתכתי מיועד לכביש למשקל   6.0021,000.00

3,000.00יח' טון כולל מכסה.40 ס"מ למשקל 80שוחה כנ"ל אך בקוטר  09.08.04.0276 6.0018,000.00

2,500.00יח' טון כולל מכסה.40 ס"מ למשקל 60שוחה כנ"ל אך בקוטר  09.08.04.0277 3.007,500.00

 ס"מ100/50/120נישה מבטון לפי פרט עבור מעבר כבלים במידות  09.08.04.0278

3,000.00יח'לפי פרט כולל כיסוי מדלת פח מושלמת קומפ'. 1.003,000.00

כיסוי פח מרוג, מגולוון וצבוע לתעלת כבלים (במקומות שלא יותקנו09.08.04.0282

300.00מ"רבהם לוחות חשמל) מתאים למשקל אדם. 0.50150.00

 ווט (משואה)100 ליבון עד  IP55מנורה אדומה פלסטית אנטי-ונדלית 09.08.04.0290

600.00יח' מחוזק לקיר מורכבת ומחוברת2מורכבת ע"ג קונזולה עשויה צינור "  1.00600.00

העברת המתקן בדיקה ואשור מהנדס בודק כולל כל הבדיקות09.08.04.0295

תשלום לבודק תיקון ליקויים עד להשלמת המתקן וקבלתו ע"י

1,500.00יח'הבודק קומפ' 1.001,500.00

 ס"מ עם מכסה אטומה20/20קופסאת מעבר מפוליקרבונט במידות  09.08.04.0320

IP65.100.00יח' מותקנת ומחוזקת 1.00100.00

קופסאת מעבר כנ"ל אך כולל פס מהדקים משוריינת אטומה09.08.04.0330

400.00קומפ עבור מצופים.IP67משוריינת   1.00400.00

מבנה לוח פילר מעבר למשאבת ולאביזרי בקרה מארון פוליסטאר09.08.04.0350

 או ענבר במידותG.E או  HIMEL דוגמאת IP65משוריין אטום 

 ס"מ לפחות עם דלתות, גגון, נעילה לדלתות פלטה80/110/32 

3+ מפסק פיקוד  3X100A מ"מ,כולל מפסק בטחון 3מגולוונת  

"+פסי מהדקים למעבר וכל אביזרי0מצבים עם נעילה במצב " 

הפיקוד התקנת הציוד וחיווט , שילוט, מהדקים וכל העבודות

וחומרי העזר הדרושים להשלמת הלוח כולל מעמד,בסיס (סוקל)

מפוליאסטר משוריין או קוסנטרוקציה מתכתית מהווה תא כניסה

לכבלים רגליות להתקנהלרצפה קומפלט. המחיר כולל גם הובלה,

3,000.00יח'התקנה וחיבור מושלמים על תקרת בור משאבה. 3.009,000.00

תיבת שקעים פלסטית עם תריס למאמתים לפי תוכנית פרטים09.08.04.0370

.          1X16A 6KA. מאמ"ת 3X16A ,6KA  .2. מאמ"ת 1הכוללת:  

 חד פאזי16A. ח"ק ישראלי 4X40A 30MA  .4. ממסר פחת 3        

.CEE 5X32A ,IP65.  6. ח"ק תלת פאזי 5 יחידות. 2אטום למים   

. מקום שמור נוסף לעודCEE ,5X16A ,IP55.          7ח"ק תלת פזי 

אביזר שקעים חד פזי או תלת פזי. הכל מותקן ומחווט כולל התקנה

1,200.00יח' או בלבד.LEGRANDלקיר וחבור להזנה דוגמאת גוויס או  1.001,200.00

 בתקרת בור רטוב כולל אספקה והתקנת4ביצוע שרוול בקוטר '' 09.08.04.0380

100.00קומפהשרוול בזמן יציקה ואיטום לאחר העברת הכבלים קומפ'. 10.001,000.00
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 ס"מ מותקן140 ס"מ בגובה  8X12 מגולוון חם Uעמודון מפרופיל 09.08.04.0390

כולל יסוד בטון עבורו לפי פרט כולל פלטה לחיזוק לבסיס בטון,

חזוק שרוולי העליה לארון חיבור משאבה, כיסוי פח על הפרופיל

1,000.00קומפהכול מושלם קומפלט. 5.005,000.00

 למניעת חדירת מכרסמים/עכברים כולל6איטום שרוול בקוטר עד '' 09.08.04.0410

שכבת נייר וכן חומר איטום וכן סדור לפתיחת השרוול במידת

50.00יח'הצורך. 35.001,750.00

432,945.00סה"כ לנקודות ואינסטלציה חשמלית

כיבוי וגילוי אש 09.08.05
350.00יח'גלאי עשן אופטי לרכזת אזורים כולל תושבת09.08.05.0010 6.002,100.00

200.00יח'לחצן אזעקת אש מתכתי לניפוץ לרכזת אזורים.09.08.05.0070 2.00400.00

120.00יח'מנורת סימון אזעקת אש09.08.05.0080 6.00720.00

350.00יח'צופר התראה להתקנה חיצונית עם נצנץ09.08.05.0090 1.00350.00

 אזורים, תצוגה8 אזורים עם אפשרות להרחבה ל' 4רכזת גילוי אש  09.08.05.0100

דיגטלית וכל יתר האביזרים המפורטים כולל חייגן אוטומטי

4,000.00יח' טלפונים5אינטגרלי ברכזת ל   1.004,000.00

נקודת גילוי אש (גלאי, לחצן, מנורה וכו) עבור רכזת אזורים עשויה09.08.05.0110

 ממ"ר (מסובבים גמישים), מספר גידים בהתאם1כבל תקני אדום  

לצורך, מושחלים בצינור מריכף חסין אש או בתעלה פלסטית עד

1.5X1.5130.00נק' ס"מ או בצינור מרירון גלוי מהרכזת או מהנקודה הקרובה 15.001,950.00

 ק"ג עם צנרת פיזור, נחירים בגג לוח החשמלFM-200,  ,5מיכל גז 09.08.05.0130

בהתאם לנדרש, שסתום חשמלי מופעל ע"י הרכזת, מד לחץ,

פרסוסטט התראה חשמלי, ידית הפעלה ידנית, הכל מותקן בלוח

FM\UL ואישור NFPA 2001החשמל ומחובר קומפ' הכל לפי תקן  

6,000.00יח'וכן אישור מכון התקנים הישראלי קומפ'. 1.006,000.00

חיווט מושלם כולל הרצה והפעלה מושלמת של מערכת גילוי וכיבוי09.08.05.0150

האש כולל קו חבור תת-קרקעי בין מבנה חדר חשמל וגנרטור ומבנה

חדר משאבות וכן העברתה בדיקה ואישור של מכון התקנים כולל

3,000.00קומפתשלומים עבור מכון התקנים קומפ' 1.003,000.00

18,520.00סה"כ לכיבוי וגילוי אש

מערכת תקשורת 09.08.06
, דלת זכוכית19), עומק "20U ") 30, גובה 19תיבת תקשורת רוחב " 09.08.06.0010

2 מדפים לנשיאת עודפי כבלים, דפנות מתפרקות,  ,N6ננעלת, שקע 

1,300.00יח'מדפים קבועים, הכל מושלם, כמפורט קומפ 1.001,300.00

1,500.00יח' לפחותIP55 אטום עם מאווררים 10Uתיבה כנ"ל אך בגובה 09.08.06.0020 1.001,500.00

 לפי הצורךST-SP נקודות כולל מתאמים 16לוח ניתוב אופטי  09.08.06.0030

לחיבור כל סיבי הכבלים האופטים, מגש לאיחסון עודפי סיבים

300.00קומפאופטיים מותקן ומחובר כמפורט קומפ 2.00600.00

 דוגמאתIP55)  תעשייתי דרגת הגנה switch managedמתג מנוהל(09.08.06.0040

ConneXium 'של שניידר מס' קט TCSESB083F2CU0,  14 בעל

3,500.00יח'odemultim ושתי מבואות אופטיים RJ-45מבואות נחושת  2.007,000.00
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 מבואות2 לפחות ו  multimode מבואות אופטיים 6מתג מנוהל בעל  09.08.06.0050

RJ45  6400 דוגמאת OmniSwitch מתוצרת ALCATELאו ש"ע 

7,000.00יח'מאושר 1.007,000.00

60.00יח' מטר כמפורט קומפ.2 באורך   ST-SCמגשר אופטי 09.08.06.0060 8.00480.00

8.00יח' מטר תקעים כנדרש1מגשר נחושת באורך   09.08.06.0070 8.0064.00

18.00יח' מטר תקעים כנדרש כמפורט קומפ.3מגשר נחושת באורך   09.08.06.0080 1.0018.00

09.08.06.0090 GBIC  100MB  250.00יח'08.3.150 תואם למתג הנבחר בסעיף 4.001,000.00

התקנה מושלמת של כל ציוד התקשורת במכון, חווט והפעלה, הכל09.08.06.0100

6,000.00קומפמושלם, כמפורט קומפ. 1.006,000.00

20.00יח'קונקטור אופטי לקצה סיב, מותקן ומחובר כמפורט קומפ09.08.06.0110 15.00300.00

 - קוטרTUBE LOOS MINI סיבים מסוג 6כבל אופטי משוריין  09.08.06.0120

CABLE מ"מ - מבנה 14.50 - קוטר חיצוני  62.5Mליבת הסיב 

MINI TUBE LOOS עם JEL צבע שונה לכל סוג ,CABLE MINI

, עטוף חומר חוסם לחות, שריון פלדה, מעטהLSOHמעטה פנימי 

18.00מ' או ש"עDATWYLERחיצוני פוליאסטר שחור כדוגמת: תוצרת  500.009,000.00

34,262.00סה"כ למערכת תקשורת

סה"כ לתח"ש להזנות שפכים 
187,760.00לוחות חשמל01

111,350.00בקר מתוכנת02

39,850.00אביזרי פיקוד והארקות03

432,945.00נקודות ואינסטלציה חשמלית04

18,520.00כיבוי וגילוי אש05

34,262.00מערכת תקשורת06

824,687.00סה"כ

עבודות מסגרות פלב"מ, פלדה, אלומיניום ונגרות 09.09

עבודות מסגרות 09.09.01
3/16 עובי דופן "12 בקוטר " 316Lאספקה והתקנה של צינור פלב"מ 09.09.01.0010

700.00מ'להתקנה גלויה בתא רטוב 20.0014,000.00

1,250.00יח'3/16 פלב"מ עובי דופן " "12/"8אספקה והתקנה של מעבר קוטר 09.09.01.0020 1.001,250.00

1,000.00יח' כנ"ל45אספקה והקתנה של קשת  09.09.01.0030 6.006,000.00

 בעובי של316Lאספקה והתקנה של מכסה חד כנפי מלוחות פלב"מ 09.09.01.0040

1,050.00יח' מ'X  0.85 מ' 1.25 מ"מ במידות 4  6.006,300.00

630.00יח' ס"מX  0.6 ס"מ 0.6מכסה כנ"ל, אך במידות  09.09.01.0050 2.001,260.00

316Lאספקה והתקנה של סולם עשוי מפרופילי ומשטחי פלב"מ 09.09.01.0060

525.00מ'עפ"י מידות כדוגמת המסופק ע"י חב' "סקופ" עם או בלי כלוב הגנה 15.007,875.00

158.00יח'אספקה והתקנה של עמוד תמיכה לצינור לפי פרט סטנדרטי מצורף09.09.01.0070 6.00948.00

 ס"מ עם ציפוי פח90/230דלת פח חד כנפית פתיחה צירית במידות 09.09.01.0080

 מ"מ, מנעול צילינדר1.5בצד אחד, לרבות משקוף מגולוון בעובי  

2,100.00יח'וידיות מתכת 1.002,100.00
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

104עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תחנת שאיבה להזנת שפכים לאגני השיקוע

09.09.0109.09.01

39,733.00סה"כ לעבודות מסגרות

סה"כ לעבודות מסגרות פלב"מ, פלדה, אלומיניום ונגרות 
39,733.00עבודות מסגרות01

39,733.00סה"כ

מסגרות חרש 09.19

מסגרות חרש (תחנת שאיבה) 09.19.01
קונסטרוקצית פלדה למתקן הרמה מגולוונת מפרופילי מתכת09.19.01.0010

18,375.00טוןבחתכים שונים, לרבות ריתוכים, פחי קשר, פחי עיגון וברגים 2.0036,750.00

1,470.00טוןתוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה הנ"ל בצבע סינטטי09.19.01.0020 2.002,940.00

 ס"מ כולל עוגן פלדה ופח מפלדה100 באורך 32צינור פלדה בקוטר " 09.19.01.0050

12,000.00יח' מ"מ1300x1300x12במידות  1.0012,000.00

51,690.00סה"כ למסגרות חרש (תחנת שאיבה)

סה"כ למסגרות חרש 
51,690.00מסגרות חרש (תחנת שאיבה)01

51,690.00סה"כ

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנה ודיפון 09.23

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנה ודיפון 09.23.01
 ס"מ60קיר שיגומים (דיפון) בקידוח עם תמיסת בנטונייט בקוטר  09.23.01.0050

 מ'. המחיר כולל קידוח לכלונס, לרבות20 מ' ועד 10בעומק מעל  

355.00מ'הכנסת הזיון, הבטון ויציקתו למ"א כלונס 550.00195,250.00

 יצוקים עם תמיסת בנטונייט, קידוח ויציקה30כלונסאות בטון ב- 09.23.01.0060

336.00מ' מ'20 מ' ועד 10 ס"מ ובעומק מעל 60קוטר   45.0015,120.00

1,310.00מ"ק במידות שונות30ראשי כלונסאות בטון ב- 09.23.01.0070 18.0023,580.00

5,480.00טוןכלובי זיון לכלונסאות, בכל הקטרים09.23.01.0080 32.00175,360.00

מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון בטון ראשי09.23.01.0090

5,020.00טוןכלונסאות 2.0010,040.00

 סגור בתחתית ומקובע2צינורות לבדיקה אולטראסונית בקוטר " 09.23.01.0100

40.00מ'לכלוב זיון, לפי המפרט הכללי.  500.0020,000.00

439,350.00סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנה ודיפון

סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנה ודיפון 
439,350.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנה ודיפון01

439,350.00סה"כ

04-8509595הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה  
 http://www.dekel.co.il :אתר דקל



שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

105עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תחנת שאיבה להזנת שפכים לאגני השיקוע

09.23.0109.23.01

סה"כ לתחנת שאיבה להזנת שפכים לאגני השיקוע 
46,450.00עבודות עפר 01

291,632.00עבודות בטון יצוק באתר02

4,680.00עבודות בניה04

126,045.00עבודות איטום, טיח, ריצוף וצבע05

350,000.00אספקה והתקנת ציוד אלקטרומכני חשמלי06

449,100.00צנרת אביזרים וסגרים07

824,687.00תח"ש להזנות שפכים08

39,733.00עבודות מסגרות פלב"מ, פלדה, אלומיניום ונגרות09

51,690.00מסגרות חרש19

439,350.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנה ודיפון23

2,623,367.00סה"כ
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שיקום מט"ש תימורים
מט"ש תימורים

106עמוד   18/12/2018 ת.ל.מ. מהנדסים

דו"ח מכרז

סה"כ לשיקום מט"ש תימורים

סה"כ לשיקום מט"ש תימורים 
2,298,735.00עבודות לשיקום מערך טיפול הקדם01

1,368,931.00עבודות לשיקום מערך השיקוע הראשוני02

4,663,460.00עבודות לשיקום מערך אגני האיוור03

1,236,869.00עבודות לשיקום מערך המצללים השניוניים04

3,377,697.00עבודות לשיקום מערך הטיפול ועיכול הבוצה05

518,790.00עבודות לשיקום מערך המכשור בכל חלקי המט"ש06

1,181,830.00עבודות למתקן לניטרול ריחות בטיפול הקדם07

2,008,990.00 מ"ק10,000בריכת ויסות בנפח  08

2,623,367.00תחנת שאיבה להזנת שפכים לאגני השיקוע09

19,278,669.00סה"כ

17.00%3,277,373.73מע"מ

22,556,042.73סה"כ כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 
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