
:תאריך

הערותכ"סהמחיר ליחידהכמותיחידהתאור העבודהד"מס

6.1

 אספקה והתקנת דלתות פנים סטנלי 
עבור חדרי השירותים והרחצה 

 PVCבציפוי - 70*205במידות של 
 100%דלת מלאה . בגוון לבן

.פוליאוריתן

2'יח

6.2

 אספקה והתקנת משקופים 
פולימריים עבור חדרי השירותים 

 / 70*205והרחצה במידות של 
 בהתאם לקיים205*80

2'יח

6.3
ג "התאמה והתקנת דלתות קיימות ע

משקופים חדשים
לא לסיכום2'יח

הערותכ"סהמחיר ליחידהכמותיחידהתאור העבודהד"מס

10.1

ג מצע חול "אספקה והתקנת ריצוף ע
סוג )באריחי גרניט פורצלן מיוצב 

בגוון  (אריח לבחירת המזמין
העבודה תכלול . כדוגמאת הקיים

התקנת פנלים וחיתוכים ככל שידרש 
מבואה - והכל עד להתקנה מלאה 

למקלחת

4ר"מ

10.2

ג מצע חול מיוצב "התקנת ריצוף ע
באריחי גרניט פורצלן באריח 

לרבות חיתוך . י המזמין"שיסופק ע
פתח לקופסאת ביקורת והספקת 

- מכסה חדש מרובע בגוון כסף
במקלחת

1ר"מ

10.3

הספקה והתקנת מדרגת שיש שנפגעה 
בגודל בעובי , בזמן עבודה בגוון

ובאיכות בהתאם לקיים לרבות 
פנלים אם ידרש והכל עד להתקנה 

מושלמת

1'יח

.הצעת מחיר לתיקון נזקי נזילה בדירה: הנדון

מילוי חול יבש וכל הנדרש עד , הרובה, העבודה תכלול את כלל החומר השחור לרבות דבקים אם נדרש. 1: הערות
. 3. 10.2למעט סעיף  (דוגמאות לבחירת המזמין' הקבלן יציג מס)י הקבלן "האריחים יסופקו ע.2. לביצוע מושלם

אם עובדים עם חומר טבעי יש לעבוד עם . 4ע "או שו" דניאל", "נגב קרמיקה"יש לעשות שימוש ברובה תוצרת 
חובה לרצף . 5. ג האריחים לפני תחילת עבודת הריצוף"יבונד ע'במידה ומדביקים אותו יש למרוח ביג. צמנט לבן

.האריחים יסומנו בתו התקן. 6.  מ לפחות" מ3" פוגות"עם 

עבודות ריצוף וחיפוי- 10סעיף 

כ עבודות ריצוף וחיפוי"סה

כ עבודות נגרות"סה

נגרות- 06סעיף 



הערותכ"סהמחיר ליחידהכמותיחידהתאור העבודהד"מס

11.1
ביצוע תיקון טייח באזור שנפתח 
בקיר להחלפת צינור והכנה לצבע

1'יח

11.2

מעל קו : צביעת קירות פנים קיימים
/ חיפוי קיר ועד לממשק תקרה 

ריצוף בקירות שניזוקו בעקבות 
החלפת משקופים בצבע / רטיבות 

י "ע בגוון עפ" או שו2000נירוקריל 
 2)שכבות ' בחירת המזמין  כולל מס

והכל כנדרש עד לגמר  (לפחות
שפכטל \ לרבות תיקוני טיח, מושלם

.במקומות הנדרשים

23ר"מ

11.3

, תיקון וצביעת משקוף מתכת
הורדת חלודה עד : העבודה תכלול

שכבת , לחשיפה מושלמת של המתכת
צבע יסוד וצביעה במספר שכבות 

בצבע שמן עד לכיסוי מושלם בגוון 
י בחירת המזמין"עפ

1'יח

כ"סהמחיר ליחידהכמותיחידהתאור העבודהד"מס

24.1
פירוק ופינוי ריצוף קיים לרבות 
.פנלים וסילוק של מצע חול רטוב

6ר"מ

24.2
פירוק ופינוי משקופים קיימים 

לרבות תיקון חלק תחתון של הקיצוף 
לאחר הוצאת משקוף ישן

2'יח

1'יחפירוק ופינוי מדרגה24.3

שכבות ' כולל מס, העבודה כוללת את כל ההכנות הנדרשות לביצוע עבודות הצבע לפי הוראות היצרן. 1: הערות
העבודה . 4י בחירת המזמין "גוון עפ. 3. יש לעבוד עם רולר ולא עם מברשת. 2. הצבע הנדרשות עד לכיסוי מושלם

.תתבצע תוך הקפדה על נקיון בסיום כל שלב

עבודות צבע-11סעיף 

עבודות הריסה ופירוקים- 24סעיף 

בגמר העבודה: תנאי תשלום

כ"סה

17%מ .ע.מ

מ"כ כולל מע"סה

כ עבודות צבע"סה

כ עבודות הריסה "סה
ופירוקים

. (לא יאושר פינוי פסולת לפח האשפה ברחוב)סילוק האשפה למקום שפך מותר ומאושר . 1: המחיר כולל: הערות
.השארת המקום נקי ומסודר בסיום כל שלב. 3



מספר חברה/ ז "ת

.דלתות ומשקופים, צבע לקירות, ריצוף: הקבלן יספק* 
בנוסף הקבלן יספק את החומר השחור ושאר החומרים והאביזרים הנדרשים לעבודה והתקנות * 

.(סוג א)כרשום במפרט זה 
.הקבלן מצהיר כי יפעל להתארגן ולהתחיל את העבודה מייד עם קבלת אישור לתחילת ביצוע* 
או /הקבלן יהא אחראי יחידי כלפי המזמין לכל נזק אשר יתהווה תוך כדי ביצועה של העבודה לגופו ו* 

או מטעמו והוא /או העובדים עבורו ו/או עובדי הקבלן ו/לרבות המזמין ו, כלשהו' לרכושו של צד ג
חבלה או נזק שיגרמו , או מכל חובה לפי כל דין בקשר לתאונה/משחרר בזה את המזמין מכל אחריות ו

.או מי מטעמו/או ממחדל של הקבלן ו/ובלבד שהאמור לעיל נבע ממעשה ו, ל"כנ

:הערות

:חתימת הקבלן המציע


