
יחידת תאור הפריט או העבודהמס'
מידה

מחיר יחידת מידה  כמות
בש״ח ללא מע״מ

סה"כ הצעת מחיר בש״ח 
ללא מע״מ

אספקה והתקנה רצפה צפה  למתחם  ה-D.C. , בנוייה גבהים שונים לפי תוכנית,1
 כולל חיתוכים, סגירות אנכיות, איטומים, גשרים למעבר צנרת, הכול לפי מפרט

ותוכניות. הפילוס יבוצע באמצעות מכשיר לייזר.
גובה כולל רפידות מתחת לבסיסי רגליות הרצפה ע״פ תכנית כולל 10 מ"ר רזרבה 

לאספקה. כולל אחריות ושירות ל 5 שנים.

260מ"ר

אספקה והתקנת רמפה על פי תוכנית ולפי דרישות היצרן, הרמפה תהיה בנויה2
 מלוחות מתכת ובהתאם למשקל הנשיאה הנדרש, חיפוי פלסטיק טבעות של חברת  

"עוגן", ביצוע כל החיבורים והחיזוקים הנדרשים, כולל סגירה אנכית. הקבלן יספק 
אישור קונסטרוטקור למבנה הרמפה לנשיאת משקל של 2 טון

1קומפלט

הכנת תוכנית מפורטת להתקנת רגליות הרצפה כולל סימון מיקום רגלי מערך 3
הרצפה הפריקה על גבי הרצפה בצבע שאינו מחיק

1קומפלט

20מ"אתוספת מחיר לרצפה הצפה בגין ביצוע סגירה אנכית על פי פרטי היצרן4
אספקה והתקנת מעקות במתחם, עשוי צינורות נירוסטה וזכוכית, בהתאם לאישור 5

מקדים של האדריכל
6מ״א

פתיחת פתח באריח רצפה צפה מכל סוג. פתח ללא התקנת אטם שערות, הפתח 6
יחופה בקנט פי.וי.סי או בקנט אלומיניום בהיקפו

50יחי

3יחיאספקת משאבת הרמה לאריחי רצפה7
1קומפלטאספקה והתקנת סט מדרגות בנוי מאריחי הרצפה הצפה בהתאם לתוכנית8
130מ״אאספקה והתקנה פנל אלומיניום (זכר/נקבה) בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר9
400יח׳עיגון רגליות רצפה צפה בעזרת שני בורגי Hilti בכל רגלית (מחיר לרגלית)10
פירוק כל חומר של ציפויי רצפה קיימים ובליטות בטון בשטח, ניקוי השטח, מילוי 11

חורים ויישור השטח לקבלת משטח אחיד מוכן לצביעה בצבע אפוקסי
1קומפלט

130מ״אהכנת "רולקות" למניעת מעבר מים בעת תקלה, מעבר למתחם החווה12
1קומפלטביצוע שיפועי מדה בבטון לכיוון בורות הניקוז במתחם13
כיסוי ואיטום בצבע אפוקסי (אפור), 2 שכבות, מתחת לרצפה צפה בהתזה ע"ג רצפת 14

בטון וקירות בטון עד גובה של 60 ס"מ
1קומפלט

1קומפלטפילוס רצפה צפה לאחר עבודת מערכות ולפני מסירה סופית15
סה"כ בש"ח לא כולל מע"מ

הערה: הכמויות הינן אומדן בלבד, ואינן מחייבות את האוניברסיטה
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