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תאור

עבודות הפירוק כוללות סילוק הפסולת
לאתר מורשה .הקבלן יידרש להציג
מבעוד מועד הסכם התקשרות עם אתר
פסולת .תעודות המשלוח לאתר יהוו
תנאי לאישור החשבונות החלקיים של
עפ''י
הקבלן.
הנחיות הפיקוח/מזמין כוללים סעיפי
הפירוק גם מסירת פריטים למזמין
שינוע ואחסון בתחום ביה''ח.
פירוק ,הריסה
וסילוק כוללים גם שינוע ידני ככל
שיידרש .לקבלן לא תנתן תוספת מחיר
ו/או פיצוי כלשהו בגין קושי בשינוע
והגעה אל תוך המתחם.
פרוק ריצוף ופינוי הפסולת
פרוק חיפוי קירות ופינוי פסולת
פרוק סנטריה קומפלט לרבות צנרת מי
דלוחין,ניקוזים וקופסאות ביקורת.
אספקה והתקנת קו מי דלוחין  40או 50
מ''מ וקו מי שופכין וחיבורם (כולל
ביטון) ,החלפת קופסאות ביקורת וקופסת
ניקוז כולל מכסים עשויים פליז מצופה
כרום .החלפת קופסא נופלת קיימת ע''ג
זקף  ''4העולה מקו ביוב ראשי.
איטום רצפה וקירות ע"י סיכה  107בשני
שכבות
אספקה והתקנת קרמיקה R11 45*45
למקלחת כולל רובה אפוקסי .הריצוף
יאושר ע''י המזמין.
אופציה -החלפת סומסומית עפ''י דרישת
המזמין
הדבקת קרמיקה  60*30כולל פס ניקל
למקלחת בהדבקה כולל רובה אפוקסי.
החיפוי יאושר ע''י המזמין.
ביצוע טייח על קירות – שכבה מיישרת
התקנת מוט פינוק תוצרת "ספאדיני"
דגם "מפל"
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קומפ'

18

קומפ'

18

מ''ר

684

מ''ר

108

קומפ'

18

מ''ר

648

מ''ר

648

יח'

18

מחיר יחידה

סה''כ

11

אספקה והתקנת אסלה תלויה +מזרם
ניסתר

יח'

12

אספקה והתקנת כיור רחצה תוצרת
"חרסה" דגם נורית בגודל  52ס''מ ללא
בירוץ עם חור לברז פרח כולל סיפון
נירוסטה וברזי ניל

יח'

18

יח'

18

יח'

18

יח'

18

יח'

18

17

בניית מסתור גבס לניאגרה סמויה (מזרם)

יח'

18

18

אספקה והתקנת ארון+כיור+מראה דגם
"אמבין" בגודל  60ס''מ של "אליאב
עיצובים בע''מ" ,עפ''י בחירת האדריכל

יח'

18
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אספקה והתקנת תקרת מגשי פח מגולוון
מכופפים בכל צדדיו וצבוע .מגשים ללא
חירור ,שוליים רחבים ,ברוחב  40ס"מ
ובעובי  0.6מ"מ ,משווק ע"י חב'
" "INNOVATEאו ש"ע עם בידוד
אקוסטי בגב המגש .כולל התקנת תריס
אוורור וחיבורו לקו היניקה ,המחיר כולל
את הפרופילים הנושאים ,אלמנטי התליה
ופרופילי הגמר ( )L+Zבעובי  1.2מ"מ ליד
הקירות( .מחיר יסוד למגשי פח 135
ש''ח/מ''ר) .גוון המגשים יבחר ע''י
המזמין .מחיר הסעיף כולל התחייבות
הקבלן לביצוע בדיקת תקינות התקרה
ע''י קונסטרוקטור ומסירת אישורים
למזמין.

מ''ר

20

אספקה והתקנת צנרת מים חמים וקרים
מסוג סקדיול  40מגולוון ומחובר
בהברגה ,בקוטר . ''1הסעיף כולל חיבור
לקווי מים קיימים וכל הנדרש לביצוע
התקנה מושלמת.

מטר

21

אספקה והתקנת צנרת מים חמים וקרים
מסוג סקדיול  40מגולוון ומחובר
בהברגה ,בקוטר  ''3/4כולל שרוול בידוד
טרמי עבור קו מים חמים .הסעיף כולל
חיבור לקווי מים קיימים וכל הנדרש
לביצוע התקנה מושלמת.

מטר
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אספקה והתקנת ברז פרח פייה בינונית
תוצרת "חמת" דגם מקס מק''ט 304143
אספקה והתקנת סט ידיות +פרזול עבור
דלת כניסה לשירותים/מקלחת
אספקה והתקנת אינטרפוץ  3דרך תוצרת
"חמת"
צביעת משקופים כולל שפשוף וניקיון
חלודה

18

108

40

50

22

צבע " נירוקריל  "OWP212על הקירות
כולל שפכטל תיקוני קיר ,בשני שכבות
לפחות עד לקבלת גוון אחיד ,הגוון יאושר
ע''י האדריכל.

מ''ר

23

דלת פלדה דו כנפית חסינת אש ל  45 -דק'
לפי ת"י  ,1212במידות  220/210ס"מ,
הכנף מורכבת משני לוחות פלדה
מגולוונים בעובי  1.5מ"מ ,מילוי צמר
סלעים ,ציפוי  P.V.Cאו צביעה בתנור,
לרבות משקוף ,מחזירי שמן מותאם
לגודל הכנף ,מתאם סגירה ,ידיות מתכת
ומנעול צילינדר תקני ,צוהר  40/80ס''מ.
לרבות ידיות בהלה .גוון הדלת יבחר
ויאושר ע''י המזמין .בגמר העבודה
תסופק תעודת יצרן לדלת ותעודת מכון
התקנים.

יח'

24

אספקה והתקנה מושלמת של גו''ת לד
 18W 4000Kעגול להתקנה בתקרת מגשי
פח ,דגם גו''ת maxlight downled 6
תוצרת אור-עד מהנדסים

יח'

36

יח'

36

יח'
שעות

19
50

25
26
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נקודת מאור מושלמת בהתקנה סמויה,
אביזר קצה תוצרת גויס מוגני מים.
התאמת מתז כולל אביזרים וצנרת
עבודות רג'י
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