
אומדן מתכנן וכתב כמויות (ריכוז)

תיאור
סה"כ מחיר 

מירבי
סה"כ מחיר 
מוצע במכרז

מבנה 01 הקדמה לביצוע
פרק 01 מפרטי תכנון והקדמה

תת פרק 01.01 הערות לפני ביצוע
תת פרק 02.01 צנרת ואביזרים

תת פרק 03.01 הארקות
תת פרק 04.01 אביזרי סינון וחיטוי

תת פרק 05.01 איטום מכל איזון
תת פרק 06.01 פרטי טיח ואיטום

סה"כ 01 מפרטי תכנון והקדמה
סה"כ 01 הקדמה לביצוע

מבנה 02 חדר מכונות
פרק 01 הכשרת השטח

23,750תת פרק 01.01 עבודות פירוק
1,188תת פרק 02.01 מילוי מוצע מצעים והידוק

24,938סה"כ 01 הכשרת השטח
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

1,900תת פרק 02.02 השלמת יציקה
1,900סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר

פרק 07 מתקני תברואה
תת פרק 01.07 חיבור מים לחדר מכונות

             תת פרק 02.07 כיבוי אש
             19,000תת פרק 03.07 ניקוז
             תת פרק 04.07 מז"ח

19,000סה"כ 07 מתקני תברואה
 פרק 08 חשמל חדר מכונות

7,125תת פרק 01.08 חשמל חדר מכונות
7,125סה"כ 08 חשמל חדר מכונות

 פרק 72 ציוד מערכת סינון
143,165תת פרק 01.72 מערכות סינון בריכה ראשית

31,825תת פרק 02.72 מערכות סינון בריכת פעוטות פנימית וחיצונית 
תת פרק 03.72 מערכת ניקוז חדר מכונות

174,990סה"כ 72 ציוד מערכת סינון
 פרק 73 ציוד למערכת חיטוי

5,225תת פרק 01.73 בריכה ראשית
3,325תת פרק 02.73 בריכת פעוטות

תת פרק 03.73 אחריות ספק ציוד
8,550סה"כ 73 ציוד למערכת חיטוי

236,503סה"כ 02 חדר מכונות
 מבנה 03 מכלי איזון

 פרק 00 הקדמה
             סה"כ 00 הקדמה

 פרק 05 עבודות בנייה
13,300תת פרק 01.05 מכל איזון בריכה ראשית

7,600תת פרק 02.05 מכל איזון בריכת פעוטות
20,900סה"כ 05 עבודות בנייה

 פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
2,375תת פרק 01.06 סולמות

12,350תת פרק 02.06 מכסה מכל איזון
14,725סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה

 פרק 10 עבודות טיח ואיטום
11,495תת פרק 01.10 עבודות טיח

22,990תת פרק 02.10 איטום וחיפוי קרמיקה
34,485סה"כ 10 עבודות טיח ואיטום

פרק 11 אביזרים לתפעול מערך הגלישה ומכל איזון
26,600תת פרק 01.11 אביזרים

26,600סה"כ 11 אביזרים לתפעול מערך הגלישה ומכל איזון
96,710סה"כ 03 מכלי  איזון

04 לוגיסטיקה ושינוע של חומרי הגלם לשדרוג חדר המכונות
50,000עלויות לוגיסטיקה ושינוע של חומרי הגלם לשדרוג חדר המכונות

50,000עלויות לוגיסטיקה ושינוע של חומרי הגלם לשדרוג חדר המכונות
50,000סה"כ 04 לוגיסטיקה ושינוע של חומרי הגלם לשדרוג חדר המכונות

383,213סה"כ כללי לא כולל מע"מ


