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אומדנים עבור טירת צבי: טירת צבי-הרחבה קיימת

מחיר סה"כ מחיר יחידה כמות מידה תיאור מספר סעיף
פיתוח נופי 40

ריצוף 40.01
הערה סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 5 ס"מ. מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון

צבעוני אינו כולל צבע לבן.
40.01.0010

19,935.00 132.90 150.00 מר משטח בטון ב30- לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 10ס"מ, כולל רשת  ברזל
מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

40.01.0050

19,935.00 ריצוף => סה"כ 40.01
19,935.00 פיתוח נופי => סה"כ 40

גינון והשקיה 41
הכשרת הקרקע 41.01

25,500.00 51.00 500.00 מ"ק מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של  20 מ"ק לדונם, עובי 40 ס"מ
(או לפי המפרט המיוחד), כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.

41.01.0010

32,945.00 599.00 55.00 יח טוף שחור 4-20 בשקי ענק 1.5 מ"ק לרבות אריזה רכה הובלה כולל פיזור ויישור. 41.01.0040
70,000.00 14.00 5,000.00 מר רסק גזם של קק"ל או מקור אחר כולל פיזור ויישור בשכבה של 10 ס"מ 41.01.0100

128,445.00 הכשרת הקרקע => סה"כ 41.01

מערכות השקיה 41.02
הערה צנרת השקייה 41.02.0005
הערה צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל

החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי
הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.

41.02.0010

27,500.00 11.00 2,500.00 מטר צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ  דרג 6 . 41.02.0065
13,000.00 13.00 1,000.00 מטר צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ  דרג 6 . 41.02.0070

6,400.00 16.00 400.00 מטר צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ  דרג 6 . 41.02.0075
2,200.00 22.00 100.00 מטר צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ  דרג 6 . 41.02.0080

15,000.00 6.00 2,500.00 מטר טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 2.3-1.6 ל"ש כל 0.5 0.3- מ' ,
כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.

41.02.0140

12,000.00 6.00 2,000.00 מטר טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 2.3-1.6 ל"ש כל 0.8 0.6- מ' ,
כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.

41.02.0145

4,500.00 30.00 150.00 יח טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות. 41.02.0160
הערה שרוולים 41.02.0180
הערה מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה. 41.02.0181

85,000.00 100.00 850.00 יח ממטיר גיחה דגם I-20  של הנטר או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור
הממטיר למקומו.

41.02.0265

הערה ראשי מערכת 41.02.0285
הערה המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעולות לפי הקוטר

בתוכנית.
41.02.0290

13,011.00 4,337.00 3.00 'קומפ ראש מערכת בקוטר "2 לטפטוף או המטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה הפועל
עפ"י זמן, לרבות מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק,שני מסננים,מקטין לחץ,

ממשחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע ,מגוף אלכסון, ברז גן "3/4י יציאה למי
פיקוד, ברז"3/4 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע.

41.02.0340

15,876.00 756.00 21.00 'קומפ תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "2 הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם
רקורד,ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

41.02.0360

7,000.00 3,500.00 2.00 'קומפ ארון לראש מערכת 2/1100 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי
גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון,

יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

41.02.0405

5,000.00 5,000.00 1.00 'קומפ ארון לראש מערכת 2/1640 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי
גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון,

יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

41.02.0415

22,500.00 7,500.00 3.00 'קומפ חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "2 מצינור מים קיים, כולל מד- מים, חפירה, גילוי
הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.

41.02.0430
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מחיר סה"כ מחיר יחידה כמות מידה תיאור מספר סעיף
הערה מערכת מיחשוב 41.02.0435

1,900.00 950.00 2.00 יח מחשב DC-6 מקומי הפועל לפי זמן. 41.02.0480
1,450.00 1,450.00 1.00 יח מחשב DC-9 מקומי הפועל לפי זמן. 41.02.0485

232,337.00 מערכות השקיה => סה"כ 41.02

שתילה וזריעה 41.03
הערה כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב. 41.03.0020
הערה מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם קומפוסט כולל אחריות ל1- שנה. 41.03.0030

320,000.00 20.00 16,000.00 מר אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן הנדרש ע"י המתכנן / המפקח. יש לקבל אישור
מהמפקח על מקור הדשא. המחיר כולל את כל הטיפולים הנדרשים טרום שתילה -

הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה -
הידוק במעגילה, ריסוסים ודישוני המרצה.

41.03.0070

32,000.00 8.00 4,000.00 יח אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3 , מיכל בנפח 1 ליטר, שקיות גידול. 41.03.0100
הערה נטיעת עצים 41.03.0140

30,000.00 200.00 150.00 יח אספקה ונטיעת עצים גודל 7 - קוטר גזע ''1-1.5 מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע,
גובה מינימלי 2 מ', מפותח ויפה . ממיכל בנפח 25 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו

מחיר.

41.03.0150

36,000.00 2.00 18,000.00 מר ריסוס בקוטלי עשבים סיסטמיים מסוג  ראונדאפ או ש"ע לקטילת עשביית בר. 41.03.0280
418,000.00 שתילה וזריעה => סה"כ 41.03
778,782.00 גינון והשקיה => סה"כ 41

ריהוט חוץ 42
פרגולות והצללה 42.06

19,500.00 130.00 150.00 מר סמוכות לעצים 42.06.0041
19,500.00 פרגולות והצללה => סה"כ 42.06
19,500.00 ריהוט חוץ => סה"כ 42

818,217.00 סה''כ עבור הפרוייקט: טירת צבי-הרחבה קיימת (כולל 0% הנחה):
139,096.89 מע"מ (17.00%):
957,313.89 כולל מע"מ:
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אומדנים עבור טירת צבי: טבלת סיכום נתונים

סה"כ שם פרוייקט
818,217.00 טירת צבי-הרחבה קיימת

818,217.00 סה"כ לא כולל מע"מ
957,313.89 סה"כ כולל מע"מ
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