ביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

09/01/2022

עמוד 1

מכרז  02/22לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01כללי
01.01

פרק 01

 01.01.001תת פרק 01

02

סה"כ לתת פרק 01

0.00

סה"כ לפרק 01

0.00

סה"כ לכללי

0.00

שם ישוב :גבע בנימין

 02.01גן ניצנים
 02.01.001דשא סינטטי
02.01.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

02.01.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

02.01.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

170.00

180.00

30,600.00

02.01.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

14.00

60.00

840.00

02.01.001.0060

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

02.01.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

10.00

60.00

600.00
35,260.00

סה"כ לדשא סינטטי

 02.01.002מתקני משחק
02.01.002.0040

אספקת והתקנת דמות קפיץ ממתכת דוגמת מק"ט
MP2201מתקני פסגות או ש"ע.
סה"כ למתקני משחק

2,200.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

קומפ

1.00

2,200.00

2,200.00

מספר פנימי21662 :

ביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

09/01/2022

עמוד 2

מכרז  02/22לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ לגן ניצנים

37,460.00

סה"כ לשם ישוב :גבע בנימין

37,460.00

 03שם ישוב :גני מודיעין
 03.01גן רימון
 03.01.001דשא סינטטי
03.01.001.0010

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

12.00

60.00

720.00

03.01.001.0015

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

03.01.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

03.01.001.0025

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

03.01.001.0030

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

10.00

60.00

600.00

03.01.001.0040

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

160.00

180.00

28,800.00

סה"כ לדשא סינטטי

33,340.00

סה"כ לגן רימון

33,340.00

סה"כ לשם ישוב :גני מודיעין

33,340.00

 04שם ישוב :חשמונאים
04.01

גן שפה גפן

 04.01.001דשא סינטטי

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי21662 :

ביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

09/01/2022

עמוד 3

מכרז  02/22לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

04.01.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

04.01.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

04.01.001.0025

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

3.00

35.00

105.00

04.01.001.0030

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

6.00

60.00

360.00

04.01.001.0040

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

340.00

180.00

61,200.00

04.01.001.0050

אבן שפה מסגרת לארגז חול ברוחב 1מ' ,אבן גן ,
30/40/15גוון אדום ,אקרשטיין מק"ט 4019כולל יסוד וגב
בטון לפי פרט .מדידה לפי מ"א.

מ'

15.00

95.00

1,425.00

66,240.00

סה"כ לדשא סינטטי

 04.01.002מתקני משחק
04.01.002.0040

אספקת והתקנת גיפ הגאים דגם חיפושית דוגמת מק"ט
MP-2541מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

1.00

4,300.00

4,300.00

04.01.002.0070

פירוק מתקן משחק בודד עשוי מתכת/עץ והעברתו למחסן
של הרשות.

קומפ

1.00

295.00

295.00

סה"כ למתקני משחק

4,595.00

סה"כ לגן שפה גפן

70,835.00

 04.02גן רימון
 04.02.001דשא סינטטי
04.02.001.0010

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי21662 :

מ'

16.00

60.00

960.00

ביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

09/01/2022

עמוד 4

מכרז  02/22לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

04.02.001.0015

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

04.02.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

04.02.001.0025

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

04.02.001.0030

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

20.00

60.00

1,200.00

04.02.001.0040

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

160.00

180.00

28,800.00

04.02.001.0070

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6ס"מ ,מלבניות במידות
10/20ס"מ או רבועיות במידות 20/20ס"מ ,לרבות חול
5ס"מ (לא כולל מצע) ,גוון אפור

מ"ר

120.00

102.00

12,240.00

סה"כ לדשא סינטטי

46,420.00

סה"כ לגן רימון

46,420.00

סה"כ לשם ישוב :חשמונאים

117,255.00

 05שם ישוב :נחליאל
 05.01גן הרב דורון
 05.01.001דשא סינטטי
05.01.001.0010

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

16.00

60.00

960.00

05.01.001.0015

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

05.01.001.0040

ניוד ופינוי חול ים עודף ,יישור והידוק שטח התקנה

קומפ

1.00

1,500.00

1,500.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי21662 :

ביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

09/01/2022

עמוד 5

מכרז  02/22לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

05.01.001.0045

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

180.00

180.00

32,400.00

05.01.001.0070

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6ס"מ ,מלבניות במידות
10/20ס"מ או רבועיות במידות 20/20ס"מ ,לרבות חול
5ס"מ (לא כולל מצע) ,גוון אפור

מ"ר

70.00

102.00

7,140.00

43,350.00

סה"כ לדשא סינטטי

 05.01.002מתקני משחק
05.01.002.0040

אספקת והתקנת בית בובות צבעוני 1.5/1.5דוגמת מק"ט
MP2501מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

1.00

4,100.00

4,100.00

05.01.002.0070

אספקת והתקנת מתקן משולב דגם נתניה " MP-",
10100משווק ע"י חב' "פסגות"

קומפ

1.00

16,000.00

16,000.00

05.01.002.0075

פירוק מתקן משחק בודד עשוי מתכת/עץ והעברתו למחסן
של הרשות.

קומפ

1.00

295.00

295.00

05.01.002.0080

פירוק מתקן משחקים משולב עשוי מתכת/עץ והעברתו
למחסן של הרשות

קומפ

1.00

1,445.00

1,445.00

06

סה"כ למתקני משחק

21,840.00

סה"כ לגן הרב דורון

65,190.00

סה"כ לשם ישוב :נחליאל

65,190.00

שם ישוב :כוכב השחר

 06.01טל ילדות נווה
 06.01.001דשא סינטטי
06.01.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

06.01.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי21662 :

ביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

09/01/2022

עמוד 6

מכרז  02/22לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

06.01.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

160.00

180.00

28,800.00

06.01.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

9.00

60.00

540.00

06.01.001.0060

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

06.01.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

10.00

60.00

600.00

סה"כ לדשא סינטטי

33,160.00

סה"כ לטל ילדות נווה

33,160.00

 06.02טל ילדות אריאל
 06.02.001דשא סינטטי
06.02.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

06.02.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

06.02.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

120.00

180.00

21,600.00

06.02.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

16.00

60.00

960.00

06.02.001.0060

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

06.02.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

10.00

60.00

600.00
26,380.00

סה"כ לדשא סינטטי

 06.02.002מתקני משחק
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

06.02.002.0020

פירוק מתקן משחקים משולב עשוי מתכת/עץ והעברתו
למחסן של הרשות

קומפ

1.00

1,445.00

1,445.00

06.02.002.0040

אספקת והתקנת דמות קפיץ ממתכת דוגמת מק"ט
MP2201מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

1.00

2,200.00

2,200.00

06.02.002.0050

אספקת והתקנת בית בובות צבעוני 1.5/1.5דוגמת מק"ט
MP2501מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

1.00

4,100.00

4,100.00

סה"כ למתקני משחק

7,745.00

סה"כ לטל ילדות אריאל

34,125.00

 06.03טל ילדות מור
 06.03.001דשא סינטטי
06.03.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

06.03.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

06.03.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

120.00

180.00

21,600.00

06.03.001.0040

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

16.00

60.00

960.00

06.03.001.0050

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

06.03.001.0060

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

10.00

60.00

600.00
26,380.00

סה"כ לדשא סינטטי

 06.03.002מתקני משחק
06.03.002.0010

פירוק מתקן משחקים משולב עשוי מתכת/עץ והעברתו
למחסן של הרשות

קומפ

1.00

1,445.00

1,445.00

06.03.002.0020

אספקת והתקנת דמות קפיץ ממתכת דוגמת מק"ט
MP2201מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

1.00

2,200.00

2,200.00
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סעיף

תאור

06.03.002.0030

07

יח'

אספקת והתקנת בית בובות צבעוני 1.5/1.5דוגמת מק"ט
MP2501מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

כמות
1.00

מחיר
4,100.00

סה"כ
4,100.00

סה"כ למתקני משחק

7,745.00

סה"כ לטל ילדות מור

34,125.00

סה"כ לשם ישוב :כוכב השחר

101,410.00

שם ישוב :כוכב יעקב

 07.01גן רימון
 07.01.001דשא סינטטי
07.01.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

07.01.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

07.01.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

90.00

180.00

16,200.00

07.01.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

16.00

60.00

960.00

07.01.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

20.00

60.00

1,200.00

סה"כ לדשא סינטטי

21,510.00

סה"כ לגן רימון

21,510.00

 07.02גן תקשורת
 07.02.001דשא סינטטי
07.02.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

07.02.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

07.02.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

100.00

180.00

18,000.00

07.02.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

16.00

60.00

960.00

07.02.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

10.00

60.00

600.00

סה"כ לדשא סינטטי

22,710.00

סה"כ לגן תקשורת

22,710.00

סה"כ לשם ישוב :כוכב יעקב

44,220.00

 08שם ישוב :כפר אדומים
 08.01גן צבאים
 08.01.001דשא סינטטי
08.01.001.0010

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

9.00

60.00

540.00

08.01.001.0015

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

08.01.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

08.01.001.0025

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

08.01.001.0030

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

10.00

60.00

600.00
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סעיף
08.01.001.0040

08.02

תאור
אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

יח'

כמות

מחיר

מ"ר

90.00

180.00

סה"כ
16,200.00

סה"כ לדשא סינטטי

20,560.00

סה"כ לגן צבאים

20,560.00

גן עופרים

 08.02.001דשא סינטטי
08.02.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

08.02.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

08.02.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

195.00

180.00

35,100.00

08.02.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

9.00

60.00

540.00

08.02.001.0060

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

08.02.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

5.00

60.00

300.00

סה"כ לדשא סינטטי

39,160.00

סה"כ לגן עופרים

39,160.00

 08.03נופי פרת גן רותם
 08.03.001דשא סינטטי
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אתר דקל www.dekel.co.il
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מכרז  02/22לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

08.03.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

08.03.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

08.03.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

110.00

180.00

19,800.00

08.03.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

10.00

60.00

600.00

08.03.001.0060

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

1.00

35.00

35.00
23,585.00

סה"כ לדשא סינטטי

 08.03.002מתקני משחק
08.03.002.0060

08.04

אספקת והתקנת נדנדת עלה ורד לשניים דוגמת מק"ט
MP9-410מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

1.00

1,545.50

1,545.50

סה"כ למתקני משחק

1,545.50

סה"כ לנופי פרת גן רותם

25,130.50

נופי פרת גן חצב

 08.04.001דשא סינטטי
08.04.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

08.04.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

08.04.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

110.00

180.00

19,800.00

08.04.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

16.00

60.00

960.00
23,910.00

סה"כ לדשא סינטטי

 08.04.002מתקני משחק
08.04.002.0010

פירוק מתקן משחק בודד עשוי מתכת/עץ והעברתו למחסן
של הרשות.

קומפ

1.00

295.00

295.00

08.04.002.0050

אספקת והתקנת בית בובות צבעוני 1.5/1.5דוגמת מק"ט
MP2501מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

1.00

4,100.00

4,100.00

08.04.002.0070

אספקת והתקנת מתקן משולב דגם נתניה " MP-",
10100משווק ע"י חב' "פסגות"

קומפ

1.00

16,000.00

16,000.00

08.04.002.0080

אספקת והתקנת מגלשת חוליות דוגמת מק"ט MP-
10923מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

1.00

6,600.00

6,600.00

09
09.01

סה"כ למתקני משחק

26,995.00

סה"כ לנופי פרת גן חצב

50,905.00

סה"כ לשם ישוב :כפר אדומים

135,755.50

שם ישוב :מעלה לבונה
גן מור

 09.01.001דשא סינטטי
09.01.001.0010

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

16.00

60.00

960.00

09.01.001.0015

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

09.01.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

09.01.001.0025

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

3.00

35.00

105.00

09.01.001.0040

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

280.00

180.00

50,400.00

09.01.001.0050

אבן שפה מסגרת לארגז חול ברוחב 1מ' ,אבן גן ,
30/40/15גוון אדום ,אקרשטיין מק"ט 4019כולל יסוד וגב
בטון לפי פרט .מדידה לפי מ"א.

מ'

20.00

95.00

1,900.00

56,515.00

סה"כ לדשא סינטטי

 09.01.002מתקני משחק
09.01.002.0070

פירוק מתקן משחק בודד עשוי מתכת/עץ והעברתו למחסן
של הרשות.אספקת והתקנת מגלשת חוליות דוגמת מק"ט
MP-10923מתקני פסגות או ש"ע.

09.01.002.0071

קומפ

1.00

295.00

295.00

קומפ

1.00

6,600.00

6,600.00

אספקת והתקנת מגלשת חוליות דוגמת מק"ט MP-10923
מתקני פסגות או ש"ע
סה"כ למתקני משחק

6,895.00

סה"כ לגן מור

63,410.00

סה"כ לשם ישוב :מעלה לבונה

63,410.00

 10שם ישוב :מצפה יריחו
 10.01גן אגוז
 10.01.001דשא סינטטי
10.01.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

10.01.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

10.01.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

150.00

180.00

27,000.00

10.01.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

12.00

60.00

720.00

10.01.001.0060

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

10.01.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

25.00

60.00

1,500.00

10.01.001.0080

ניוד ופינוי חול ים עודף ,יישור והידוק שטח התקנה

קומפ

1.00

1,500.00

1,500.00

10.01.001.0110

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6ס"מ ,מלבניות במידות
10/20ס"מ או רבועיות במידות 20/20ס"מ ,לרבות חול
5ס"מ (לא כולל מצע) ,גוון אפור

מ"ר

100.00

102.00

10,200.00

סה"כ לדשא סינטטי

44,140.00

סה"כ לגן אגוז

44,140.00

סה"כ לשם ישוב :מצפה יריחו

44,140.00

 11שם ישוב :עלי
11.02

גן ראשית הדר יוסף ראשית

 11.02.001דשא סינטטי
11.02.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

11.02.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

11.02.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

110.00

180.00

19,800.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

11.02.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

16.00

60.00

960.00

11.02.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

20.00

60.00

1,200.00

סה"כ לדשא סינטטי

25,110.00

סה"כ לגן ראשית הדר יוסף ראשית

25,110.00

 11.03גן ראשית הדר יוסף בנים
 11.03.001דשא סינטטי
11.03.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

11.03.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

11.03.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

130.00

180.00

23,400.00

11.03.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

16.00

60.00

960.00

11.03.001.0060

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

11.03.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

10.00

60.00

600.00

סה"כ לדשא סינטטי

28,180.00

סה"כ לגן ראשית הדר יוסף בנים

28,180.00

סה"כ לשם ישוב :עלי

53,290.00

 12שם ישוב :שילה
 12.01אחיה -גן אייל
 12.01.001דשא סינטטי
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

12.01.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

12.01.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

12.01.001.0025

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

12.01.001.0030

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

35.00

60.00

2,100.00

12.01.001.0040

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

140.00

180.00

25,200.00

סה"כ לדשא סינטטי

30,520.00

סה"כ לאחיה -גן אייל

30,520.00

 12.02אש קודש -גן גפן
 12.02.001דשא סינטטי
12.02.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

12.02.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

12.02.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

120.00

180.00

21,600.00

12.02.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

19.00

60.00

1,140.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

12.02.001.0060

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

12.02.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

30.00

60.00

1,800.00
27,760.00

סה"כ לדשא סינטטי

 12.02.002מתקני משחק
12.02.002.0070

12.03

אספקת והתקנת מתקן כבלים דו שיפועי לפעוטות דוגמת
מק"ט MP-5003מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

1.00

9,500.00

9,500.00

סה"כ למתקני משחק

9,500.00

סה"כ לאש קודש -גן גפן

37,260.00

קידה -גן קידה

 12.03.001דשא סינטטי
12.03.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

12.03.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

12.03.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

180.00

180.00

32,400.00

12.03.001.0040

אבן שפה מסגרת לארגז חול ברוחב 1מ' ,אבן גן ,
30/40/15גוון אדום ,אקרשטיין מק"ט 4019כולל יסוד וגב
בטון לפי פרט .מדידה לפי מ"א.

מ'

15.00

95.00

1,425.00

12.03.001.0060

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

6.00

35.00

210.00

12.03.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

7.00

60.00

420.00

12.03.001.0080

ניוד ופינוי חול ים עודף ,יישור והידוק שטח התקנה

קומפ

1.00

1,500.00

1,500.00

12.03.001.0110

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6ס"מ ,מלבניות במידות
10/20ס"מ או רבועיות במידות 20/20ס"מ ,לרבות חול
5ס"מ (לא כולל מצע) ,גוון אפור

מ"ר

95.00

102.00

9,690.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

12.04

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ לדשא סינטטי

48,795.00

סה"כ לקידה -גן קידה

48,795.00

קידה -גן חצב

 12.04.001דשא סינטטי
12.04.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

12.04.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

12.04.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

110.00

180.00

19,800.00

12.04.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

20.00

60.00

1,200.00

סה"כ לדשא סינטטי

24,150.00

סה"כ לקידה -גן חצב

24,150.00

 12.05שילה -גן שפה
 12.05.001דשא סינטטי
12.05.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

12.05.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

12.05.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

140.00

180.00

25,200.00

12.05.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

16.00

60.00

960.00

12.05.001.0060

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

12.05.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

15.00

60.00

900.00
30,280.00

סה"כ לדשא סינטטי

 12.05.002מתקני משחק
12.05.002.0040

אספקת והתקנת דמות קפיץ ממתכת דוגמת מק"ט
MP2201מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

1.00

2,200.00

2,200.00

סה"כ למתקני משחק

2,200.00

סה"כ לשילה -גן שפה

32,480.00

 12.06שילה -גן רימון
 12.06.001דשא סינטטי
12.06.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

12.06.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

12.06.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

120.00

180.00

21,600.00

12.06.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

16.00

60.00

960.00

12.06.001.0060

אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח

מ"ק

2.00

35.00

70.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

12.06.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

20.00

60.00

1,200.00

12.06.001.0080

ניוד ופינוי חול ים עודף ,יישור והידוק שטח התקנה

קומפ

1.00

1,500.00

1,500.00
28,480.00

סה"כ לדשא סינטטי

 12.06.002מתקני משחק
12.06.002.0010

פירוק מתקן משחק בודד עשוי מתכת/עץ והעברתו למחסן
של הרשות.

קומפ

1.00

295.00

295.00

12.06.002.0030

אספקת והתקנת גיפ הגאים דגם חיפושית דוגמת מק"ט
MP-2541מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

1.00

4,300.00

4,300.00

13
13.01

סה"כ למתקני משחק

4,595.00

סה"כ לשילה -גן רימון

33,075.00

סה"כ לשם ישוב :שילה

206,280.00

שם ישוב :דולב
גן שפה נעם

 13.01.001דשא סינטטי
13.01.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

13.01.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

13.01.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

150.00

180.00

27,000.00

13.01.001.0050

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

16.00

60.00

960.00

13.01.001.0070

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

40.00

60.00

2,400.00

13.01.001.0080

ניוד ופינוי חול ים עודף ,יישור והידוק שטח התקנה

קומפ

1.00

1,500.00

1,500.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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ביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים
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עמוד 21

מכרז  02/22לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ לדשא סינטטי

סה"כ
35,010.00

 13.01.002מתקני משחק
13.01.002.0030

אספקת והתקנת גיפ הגאים דגם חיפושית דוגמת מק"ט
MP-2541מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

1.00

4,300.00

4,300.00

13.01.002.0040

אספקת והתקנת דמות קפיץ ממתכת דוגמת מק"ט
MP2201מתקני פסגות או ש"ע.

קומפ

1.00

2,200.00

2,200.00

סה"כ למתקני משחק

6,500.00

סה"כ לגן שפה נעם

41,510.00

סה"כ לשם ישוב :דולב

41,510.00

 14שם ישוב :נריה
 14.01גן שפה אתרוג
 14.01.001דשא סינטטי
14.01.001.0010

אספקת והתקנת כיסוי לארגז חול ,יריעת ברזנט תפורה
מסוג שימשונית 610גר' למ"ר במידות 3.50/3.50בגוון
ציבעוני/כחול כולל טבעות קשירה מפליז כל 50ס"מ,
כולאלמנט קשירה בשיחרור מהיר כולל חיזוק חבל תפור
בהיקף היריעה ,להגנה במתיחת היריעה .מחיר קומפלט.

קומפ

1.00

1,350.00

1,350.00

14.01.001.0020

פינוי חול ישן לבלות 1קוב והובלה למחסן המועצה בעפרה
או לכל אתר שיידרש בתחום המועצה ,ואספקת חול ים חדש
ונקי תקני לארגז חול בעובי 40ס"מ .חול ים נקי מאבנים
,עשביה ומכל גוף זר אחר.

קומפ

1.00

1,800.00

1,800.00

14.01.001.0030

אספקה והתקנת דשא סינטטי מסוג Smart Playאו שו"ע
בגובה 20מ"מ לרבות הכנת שתית ,מילוי חול וגומי ,סימון
קוים לבנים ,לרבות שכבות מצע מהודק בגובה משתנה
לפיפרט מצורף וסומסום מיוצב בעובי 5ס"מ .הדשא עמיד
בשחיקה פיסית ,קרינת UVובשחיקת צבע .כולל אחריות
יצרן ל5 -שנים .על המתקין להציג סקיצה צבעונית ,פריסה
וס

מ"ר

120.00

180.00

21,600.00

14.01.001.0040

התקנת מדרך עיוורים מגומי במידות 60ס"מ * 100ס"מ

מ'

16.00

60.00

960.00

14.01.001.0050

התקנת עץ תיחום ברוחב 27מ"מ ובגובה 10ס"מ

מ'

30.00

60.00

1,800.00

14.01.001.0060

ניוד ופינוי חול ים עודף ,יישור והידוק שטח התקנה

קומפ

1.00

1,500.00

1,500.00
29,010.00

סה"כ לדשא סינטטי

 14.01.002מתקני משחק
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מכרז  02/22לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

סעיף
14.01.002.0020

יח'

תאור
אספקת והתקנת דמות קפיץ ממתכת דוגמת מק"ט
MP2201מתקני פסגות או ש"ע.

1.00

2,200.00

2,200.00

סה"כ למתקני משחק

2,200.00

סה"כ לגן שפה אתרוג

31,210.00

סה"כ לשם ישוב :נריה

31,210.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

קומפ

כמות

מחיר

סה"כ
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מכרז  02/22לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

עמוד 23

סה"כ למכרז  02/22לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

סה"כ למכרז  02/22לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים
01

0.00

כללי

 02שם ישוב :גבע בנימין

37,460.00

שם ישוב :גני מודיעין

33,340.00

03

117,255.00

 04שם ישוב :חשמונאים
05

שם ישוב :נחליאל

65,190.00

06

שם ישוב :כוכב השחר

101,410.00
44,220.00

 07שם ישוב :כוכב יעקב
08

שם ישוב :כפר אדומים

135,755.50

09

שם ישוב :מעלה לבונה

63,410.00

10

שם ישוב :מצפה יריחו

44,140.00

 11שם ישוב :עלי
12

53,290.00
206,280.00

שם ישוב :שילה

 13שם ישוב :דולב

41,510.00

 14שם ישוב :נריה

31,210.00

סה"כ עלות

974,470.50

מע"מ בשיעור 17%

165,659.99

סה"כ כולל מע"מ

1,140,130.49

סה"כ במילים:
מדד מכרז  /הצעה:

מאשר כתב הכמויות

תאריך מדד:

מנהל הפרוייקט

הממונה על הכספים

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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הנהלת החברה

