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מחיר  כמות  סעיף
 יח'

מחיר 
 סה"כ

    פרוק  ופינוי  1

 6631 6631-כ מ"ר 171-כ כולל פינוי כול החומר לאתר מאושר,תקרת גבס קיימת,  

 -כ קומפלט פרוק כלים סניטרים, חיפויים וריצופים, עד הבלוק 
0631 

0631 

     

    ריצוף קרמיקה-עבודות חיפוי קרמיקה-בניית קיר בלוקים 0

 0701 11..11 מ"ר 06.11 ס"מ, לפי תכנית מצורפת 11בניית קירות מבלוק בטון חלול עובי  

כולל חומר ,אספקת אריחים –ריצוף עם אריחי קרמיקה או גרניט פורצלן  
 ,למ"ר₪ 55מחיר יסוד

 1165 153 מ"ר 6.0

חיפוי קירות עם אריחי קרמיקה ,במידה והאריח שיבחר הוא לבן יש  
כולל אספקת חומר אריחים,  מ' 0עד גובה  לעבוד עם טיט לבן בלבד,

 ש"ח 67וחומר שחור מחיר יסוד למ"ר 

 5701 135.31 מ"ר 61.55

העבודה כוללת עבודת טיח במקומות בהם אין חיפוי קרמיקה על  
 הקירות, עבודת רובה וניקיון סופי משאריות חומר בניה

 6631 6631-כ קומפלט

     

    עבודת נק' אינסטלציה בשירותים 6

 0311 1.. יח' 6 כולל חיבורם למערכת, כולל חומר שחוראסלות  

 1111 701 יח' 0 כיורי רחצה כולל חיבורם למערכת וחומר שחור 

 701 701 יח' 1 כללי באזור השירותים-ברז מי דלי 

     

    קירות גבס דו צדדי 1

בניית קירות גבס קומפלט,כולל מסלולים,חיזוקים וחיפוי דו צדדי בגבס  
 ורוד,עד לקבלת עבודה מושלמת

101.11 
 מ"ר

175.01 01071 

     

    תיקרה אקוסטית 5

מינרליות מחברת אורב ונד או  31*31בניית תיקרה אקוסטית מפלטות  
טמבור או מחברה אחרת ידועה בשוק מאיכות מעולה, כולל כול 

 האלמנטים הדרושים עד לקבלת עבודה מושלמת

 01175  מ"ר 177.3

     

    בודות צבע ע 3

שכבות בצבע אקרילי מחב' ידועה בשוק, עד  0צביעת קירות גבס ב 
לקבלת עבודה מוגמרת, כולל הכנת כול הקירות הקיימים של המבנה 

הדבקת פינות, תיקונים והחלקת קירות הכנה -והחדשים מגבס לפני צבע
 לצבע להשגת משטח אחיד.

 3115 00.63 מ"ר 076.1

     

    אספקה והרכבת דלתות פנים   7

פורמייקה או  מצופה דלתות בנים מילוי "פלקסבורד או שו"ע, ציפוי דיקט 
ומנעול בגימור כרום ניקל שני צדדים, כולל ידית דגם סטנדרט  "למינטו "

צילינדר ,משקוף צבוע בהתאם לצבע הדלת או מצופה באותו חומר 
 במקרה של בחירת דלת "למינטו"

 בה לפרק סוג דלת מוצע ומחירהעל המציע חו

   

 11.1 1631 יח' 6 ס"מ פתיחה ימין 61דלת רוחב  

 0701 1631 יח' 0 ס"מ פתיחה שמאל 61דלת רוחב  

 1631 1631 יח' 1 ס"מ ימין לשירותים  1.דלת רוחב  

 0631 11.1 יח' 0 ס"מ עם צוהר לתא שירותים פתיחה ימין 1.דלת רוחב  

 11.1 11.1 יח' 1 צוהר לתא שירותים פתיחה שמאלס"מ עם  1.דלת רוחב  

 

 הנחה %01עם הוא מחיר אומדן לפי מחירון "דקל"  ₪ 28,48,



 

 
 

 

 

 

ידוע למציע שכול האלמנטים המופיעים ברשימה זו ועליהם אופציות שונות יש לקבל את אישור המתכננת, כדוגמא 

 עבור סוגי פלטות אקוסטיות, ודגם וגמר לדלתות.

לקירות יהיה מגוונים "פסטלים" אשר יבחרו ע"י המתכננת באישור המזמינים, ידוע למציע שבמידה כמו גם צבע 

 ובכוונתו לשנות את המפרט ולהציע סוג חומר או אלמנט שונה מהמבוקש יש לקבל את הסכמת המזמין והמתכננת.

רים במהלך העבודה, כמו יש לתאם את ביצוע העבודה עם מתכנן חשמל ומתכנן תקשורת ע"מ למנוע עיכובים מיות

 גם את סוג גופי התאורה ופיזורם בהנמכה בטרם מתחילים את העבודה.

 את תנאי ההתקשרות יש לתאם עם המזמין.

 בכול נושא טכני, תכנוני יש ליצור קשר עם המתכננת.

כלסים יש לקבל חו"ד של יועץ בטיחות בעניין שימוש החומרים המוצעים. בטרם מתחילים את העבודה ובטרם מא

את המבנה. האדריכלית אינה מוסמכת לתת חו"ד על אופי החומרים ועמידותם בסטנדרטים הנדרשים לאכלוס 

 מבנה משרדים.

 


