
 

 

 

 

 17.3.2021תאריך 
 לכבוד

 2/2021המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 2/2021פומבי מכרז  - 1מס'  מסמך הבהרותהנדון:  
 התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ לביצוע עבודות               

 כללי:

 בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.בכל מקרה של סתירה  .1

חתום  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא .2
 .על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 עודכנו תנאי הסף וכתב הכמויות למכרז.לתשומת לב המשתתפים, במסמך הבהרות זה  .4

 
 :הבהרה מטעם המועצה בעניין כתב הכמויות למכרז

 נוכח שינויים בשוק במחירי הנחושת והברזל, הוחלט על עדכון כתב הכמויות המצורף כמסמך יד' למסמכי המכרז.

 ך הבהרות זה.מצורף למסממסמך יד', כתב הכמויות המעודכן, 

 על המשתתפים להתייחס לכתב כמויות זה בלבד בקביעת הצעתם הכספית למכרז.

 מענה לשאלת הבהרה מטעם משתתפים במכרז ועדכון תנאי הסף:

 שאלה:

. נבקש 250  סעיף  לפי  קבלן  מחזיקה ברישיון  לא  אך,   וכן  160  סעיף  לפי  כקבלן  בתעודה  מחזיקהחברתנו 
הנ"ל   בתנאים  יעמוד  מטעם המציע  הקבלן  כי  שיירשםלמסמך ב' למסמכי המכרז.  8 -ו 3  הקלה בסעיפים 

 המציע .  על  תהיה  מקרה  בכל  והאחריות

 :תשובה

 .מתקבלתהבקשה 

( למסמך ב' למסמכי המכרז יעודכן באופן בו המשתתף במכרז אינו נדרש להיות בעל 3)א()3תנאי הסף הקבוע בס' 
 ( יעודכן בהתאם ביחס למסמכים שנדרש המציע לצרף להצעתו. 4)א()7. סעיף 250ווג קבלני בענף סי

 ( למסמך ב':3)א()3לתנאי הסף הקבוע בס'  מעודכןלהלן נוסח 

"קבלן רשום בעל תעודת סיווג ברת תוקף, נכון ליום הגשת המכרז, ברשם הקבלנים, 
 לפחות: 1-בענפים הבאים בהיקף כספי א

 )חשמלאות(  160 .א
 ")תאורת כבישים ורחובות(. 270 .ב

יחד עם האמור יובהר, כי ככל שקיים סיווג קבלני לעבודות הנדרשות מכח המכרז, על המציע להיות בעל הסיווג 
 הקבלני המתאים בעצמו או באמצעות קבלני משנה מטעמו.

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה



סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:55  תאריך:16/3/2021 

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה 

   אומדן01מבה   

   עבודות תאורת חוץ08פרק  

עבודות תאורת חוץ 01 08
08.01 01 כבלים ועבודות תשתית,צורות

לא לסיכום 33.00 1.00 מ"א
 במקום לא , בכלים או בידים,מ" ס60חפירת תעלת כבלים ברוחב עד 

מרוצף
01 08.01.0010

לא לסיכום 60.00 1.00 מ"א
 במדרכה קיימת , בכלים או בידים,מ" ס60חפירת תעלת כבלים ברוחב עד 

 אספלט קיים/ כולל פירוק ריצוף ,או בדרך זמית
01 08.01.0020

לא לסיכום 150.00 1.00 מ"א

 כולל פתיחת אספלט ,מ בכביש קיים" ס60חפירת תעלת כבלים ברוחב עד 
 ריבוד באספלט חם והשבת המצב , מצעים מהודקים בשכבות, כיסוי,קיים

 קומפלט,לקדמותו

01 08.01.0030

לא לסיכום 450.00 1.00 מ"א
 "3, ציורות פוליאוריטן בקוטר 2 כולל ,קידוח אופקי בכביש קיים

קומפלט
01 08.01.0040

לא לסיכום 500.00 1.00 מ"א
 "4, ציורות פוליאוריטן בקוטר 2 כולל ,קידוח אופקי בכביש קיים

קומפלט
01 08.01.0050

לא לסיכום 650.00 1.00 מ"א
 "6, ציורות פוליאוריטן בקוטר 2 כולל ,קידוח אופקי בכביש קיים

קומפלט
01 08.01.0060

לא לסיכום 50.00 1.00 מ"א
תוספת מחיר לקידוח אופקי בגין שימוש בציורות מפלדה במקום 

)בגין כל ציור(פלסטיק 
01 08.01.0070

לא לסיכום 80.00 1.00 מ"ר
 כולל , ריבוד באספלט חם מחדש של תעלת כבלים במדרכה קיימת/ריצוף 

מצעים מהודקים בשכבות והחזרת המצב לקדמותו
01 08.01.0080

לא לסיכום 65.00 1.00 קומ
 ריבוד באספלט חם סביב לבסיס עמוד /תיקון ריצוף אבים משתלבות 

תאורה
01 08.01.0090

לא לסיכום 90.00 1.00 מ"ר 08.01.0100 01ריבוד באספלט חם מחדש של תעלת כבלים בכביש קיים

לא לסיכום 80.00 1.00 מ"ר 08.01.0110 01 שחפרה במקום מדושא, של תעלת כבלים)דשא(גיון מחדש 

לא לסיכום 450.00 1.00 יח'  08.01.0120 01 טון5מ למעמס של " ס50 עם מכסה בקוטר ,שוחת מעבר מבטון

לא לסיכום 541.00 1.00 יח'  08.01.0130 01 טון5מ למעמס של " ס60 עם מכסה בקוטר ,שוחת מעבר מבטון

לא לסיכום 693.00 1.00 יח'  08.01.0140 01 טון5מ למעמס של " ס80 עם מכסה בקוטר ,שוחת מעבר מבטון

לא לסיכום 541.00 1.00 יח' 

 עבור שימוש במכסה ומסגרת ) טון(5תוספת מחיר לשוחת מעבר מבטון 
" כדגם , שם וסמל העיריה, עם סימוים טבועים לחשמל,יצוקים מפלדה

ת " או ש"מורן

01 08.01.0150

לא לסיכום 950.00 1.00 יח' 
  ,מ עם מכסה ומסגרת יצוקים מפלדה" ס60 בקוטר ,שוחת מעבר מבטון

 טון  12.5למעמס של 
01 08.01.0160

לא לסיכום 1,377.00 1.00 יח' 
 ,מ עם מכסה ומסגרת יצוקים מפלדה" ס80שוחת מעבר מבטון בקוטר 

 טון  12.5למעמס של 
01 08.01.0170

לא לסיכום 1,187.00 1.00 יח' 
 ,מ עם מכסה ומסגרת יצוקים מפלדה" ס60שוחת מעבר מבטון בקוטר 

 טון40למעמס של 
01 08.01.0180

לא לסיכום 1,581.00 1.00 יח' 
 ,מ עם מכסה ומסגרת יצוקים מפלדה" ס80שוחת מעבר מבטון בקוטר 

 טון  40למעמס של 
01 08.01.0190
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:56 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 693.00 1.00 יח' 

 ביטוים , איטומים, כולל יקוי חצץ,טיפול בשוחת מעבר מבטון קיימת
 שם , עם סימוים טבועים לחשמל,והחלפת מכסה ומסגרת יצוקים מפלדה

ת " או ש"מורן" כגם ,וסמל העיריה

01 08.01.0200

לא לסיכום 247.00 1.00 יח'  08.01.0210 01 כולל בורגי יסוד40*30*30 במידות עד , עמודון/יסוד בטון לזרקור 

לא לסיכום 446.00 1.00 יח'  08.01.0220 01 כולל בורגי יסוד 70*50*50 במידות עד ,יסוד בטון לעמוד תאורה

לא לסיכום 665.00 1.00 יח'  08.01.0230 01 כולל בורגי יסוד 80*60*60 במידות עד ,שילוט/יסוד בטון לעמוד תאורה

לא לסיכום 741.00 1.00 יח'  08.01.0240 01 כולל בורגי יסוד100*80*80 במידות עד ,יסוד בטון לעמוד תאורה

לא לסיכום 888.00 1.00 יח'  08.01.0250 01 כולל בורגי יסוד120*80*80 במידות עד ,יסוד בטון לעמוד תאורה

לא לסיכום 1,372.00 1.00 יח'  08.01.0260 01 כולל בורגי יסוד120*100*100 במידות עד ,יסוד בטון לעמוד תאורה

לא לסיכום 1,330.00 1.00 יח'  08.01.0270 01 כולל בורגי יסוד160*130*130 במידות עד ,יסוד בטון לעמוד תאורה

לא לסיכום 247.00 1.00 יח'  08.01.0280 01 כולל מצע חצץ40*50*50, במידות עד ,קרקעי-יסוד בטון לגוף תאורה תת

לא לסיכום 1,710.00 1.00 יח' 
 שרוולים 7 כולל 85*45*150, במידות עד ,יסוד בטון למרכזית תאורה

 קומפלט,מ" מ110 בקוטר ,לפחות
01 08.01.0290

לא לסיכום 2,185.00 1.00 יח' 
 שרוולים 7 כולל 85*70*190, במידות עד ,יסוד בטון למרכזית תאורה

 קומפלט,מ" מ110 בקוטר ,לפחות
01 08.01.0300

לא לסיכום 152.00 1.00 יח' 
 כולל אומים , מחוברים ומגולווים"1/2,מערכת ברגי יסוד בקוטר 

' מ3 לעמודים באורך עד ,ודסקיות
01 08.01.0310

לא לסיכום 199.00 1.00 יח' 
 כולל אומים , מחוברים ומגולווים"3/4,מערכת ברגי יסוד בקוטר 

' מ4 לעמודים באורך עד ,ודסקיות
01 08.01.0320

לא לסיכום 247.00 1.00 יח' 
 , כולל אומים ודסקיות, מחוברים ומגולווים"1,מערכת ברגי יסוד בקוטר 

' מ6לעמודים באורך עד 
01 08.01.0330

לא לסיכום 294.00 1.00 יח' 
 כולל אומים , מחוברים ומגולווים"1-1/8,מערכת ברגי יסוד בקוטר 

' מ8 לעמודים באורך עד ,ודסקיות
01 08.01.0340

לא לסיכום 446.00 1.00 יח' 
 כולל אומים , מחוברים ומגולווים"1-1/4,מערכת ברגי יסוד בקוטר 

' מ12 לעמודים באורך עד ,ודסקיות
01 08.01.0350

לא לסיכום 247.00 1.00 יח' 
 כולל ביטון מחדש וסילוק ,פריצת יסוד בטון קיים לשם התקת שרוול

עודפים
01 08.01.0360

לא לסיכום 247.00 1.00 יח' 
 שקועה ביסוד בטון עם ,מסגרת התקה מפלדה מגולוות למרכזית תאורה

 כולל אומים ודסקיות"3/4,ברגים בקוטר עד 
01 08.01.0370

לא לסיכום 8.00 1.00 מ"א 5419י "פ ת" ע,מ" מ50שכבתי בקוטר -דו,צור שרשורי 01 08.01.0380

לא לסיכום 11.00 1.00 מ"א 5419י "פ ת" ע,מ" מ75שכבתי בקוטר -דו,צור שרשורי 01 08.01.0390

לא לסיכום 21.00 1.00 מ"א 5419י "פ ת"מ ע" מ110שכבתי בקוטר -דו,צור שרשורי 01 08.01.0400

לא לסיכום 28.00 1.00 מ"א 5419י "פ ת"מ ע" מ160שכבתי בקוטר -דו,צור שרשורי 01 08.01.0410

לא לסיכום 7.00 1.00 מ"א מ" מ50 בקוטר ,צור פלסטי מפוליאורטן 01 08.01.0420

לא לסיכום 11.00 1.00 מ"א מ" מ63 בקוטר ,צור פלסטי מפוליאורטן 01 08.01.0430
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:57 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 14.00 1.00 מ"א מ" מ75 בקוטר ,צור פלסטי מפוליאורטן 01 08.01.0440

לא לסיכום 34.00 1.00 מ"א מ  " מ110 בקוטר ,מ" מ5.3 בעל דופן בעובי ,צור פלסטי קשיח 01 08.01.0450

לא לסיכום 44.00 1.00 מ"א מ " מ160 בקוטר ,מ לפחות" מ6 בעל דופן בעובי ,צור פלסטי קשיח 01 08.01.0460

לא לסיכום 88.00 1.00 מ"א "4 בקוטר , למעבר כביש,צור פלדה 01 08.01.0470

לא לסיכום 105.00 1.00 מ"א "6 בקוטר , למעבר כביש,צור פלדה 01 08.01.0480

לא לסיכום 28.00 1.00 מ"א "3/4ציור מים מגולוון  01 08.01.0490

לא לסיכום 39.00 1.00 מ"א "1ציור מים מגולוון  01 08.01.0500

לא לסיכום 43.00 1.00 מ"א "1-1/4ציור מים מגולוון  01 08.01.0510

לא לסיכום 50.00 1.00 מ"א "1-1/2ציור מים מגולוון  01 08.01.0520

לא לסיכום 68.00 1.00 מ"א "2ציור מים מגולוון  01 08.01.0530

לא לסיכום 95.00 1.00 מ"א מ" ס10 ברוחב עד , להגה על כבלים,תעלה מפח מגולוון 01 08.01.0540

לא לסיכום 4.00 1.00 מ"א ר" ממN2YY 3*1.5כבל מטיפוס  01 08.01.0550

לא לסיכום 5.00 1.00 מ"א ר" ממN2YY 3*2.5כבל מטיפוס  01 08.01.0560

לא לסיכום 6.00 1.00 מ"א ר" ממN2YY 4*2.5כבל מטיפוס  01 08.01.0570

לא לסיכום 8.00 1.00 מ"א ר" ממN2YY 5*2.5כבל מטיפוס  01 08.01.0580

לא לסיכום 9.00 1.00 מ"א ר" ממN2YY 3*4כבל מטיפוס  01 08.01.0590

לא לסיכום 11.00 1.00 מ"א ר" ממN2YY 4*4כבל מטיפוס  01 08.01.0600

לא לסיכום 12.00 1.00 מ"א ר" ממN2YY 4*5כבל מטיפוס  01 08.01.0610

לא לסיכום 14.00 1.00 מ"א ר" ממN2YY 6*4כבל מטיפוס  01 08.01.0620

לא לסיכום 19.00 1.00 מ"א ר" ממN2YY 6*5כבל מטיפוס  01 08.01.0630

לא לסיכום 28.00 1.00 מ"א ר" ממN2XY 5*10כבל מטיפוס  01 08.01.0640

לא לסיכום 32.00 1.00 מ"א ר " ממN2XY 4*10כבל מטיפוס  01 08.01.0650

לא לסיכום 39.00 1.00 מ"א ר" ממN2XY 4*16כבל מטיפוס  01 08.01.0660

לא לסיכום 43.00 1.00 מ"א ר" ממN2XY 5*16כבל מטיפוס  01 08.01.0670

לא לסיכום 55.00 1.00 מ"א ר " ממN2XY 4*25כבל מטיפוס  01 08.01.0680

לא לסיכום 62.00 1.00 מ"א ר  " ממN2XY 5*25כבל מטיפוס  01 08.01.0690

לא לסיכום 73.00 1.00 מ"א ר " ממN2XY 5*35כבל מטיפוס  01 08.01.0700

לא לסיכום 21.00 1.00 מ"א 08.01.0710 01 זוגות מוליכים10 כולל AWG24 ,CAT5 IP65,כבל מטיפוס 

לא לסיכום 20.00 1.00 מ"א
 כולל קשירות ,ר" ממ10 לכבל אוירי בחתך עד ,תיל ושא מפלדה מגולוות

הכבל הישא באמצעות מוליכים מבודדים
01 08.01.0720
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:58 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 15.00 1.00 מ"א
 כולל קשירות ,ר" ממ6 לכבל אוירי בחתך עד ,תיל ושא מפלדה מגולוות

הכבל הישא באמצעות מוליכים מבודדים
01 08.01.0730

לא לסיכום 380.00 1.00 יח' 

 כולל ,ר" ממ50עוגן תקי לעמוד תאורה מכבל פלדה מגולוות בחתך 
 ,ב" ברגים ואומים וכיוצ, מותחים,שרוול הגה וסימון מפלסטיק צהוב

קומפלט

01 08.01.0740

לא לסיכום 247.00 1.00 יח' 
 "3M", תוצרת Y), או Tכולל (ר " ממ5*16מופה אפוקסי לכבל בחתך עד 

קומפלט
01 08.01.0750

לא לסיכום 346.00 1.00 יח' 
 תוצרת Y), או Tכולל (ר " ממ50/25*3מופה מתכווצת לכבל בחתך עד 

,"3M"קומפלט 
01 08.01.0760

לא לסיכום 12.00 1.00 מ"א ר" ממ25 חשוף בחתך ,מוליך חושת שזור 01 08.01.0770

לא לסיכום 19.00 1.00 מ"א ר" ממ35 חשוף בחתך ,מוליך חושת שזור 01 08.01.0780

לא לסיכום 24.00 1.00 מ"א ר" ממ50 חשוף בחתך ,מוליך חושת שזור 01 08.01.0790

לא לסיכום 807.00 1.00 יח'  08.01.0800 01 קומפלט, כולל שוחת בקורת מבטון,אלקטרודת הארקה אכית

לא לסיכום 142.00 1.00 יח' 
 לציור )כבדים( כולל חבקים מגולווים , מוה מים/גישור הארקה לברז 

 קומפלט, ושלט אזהרה"3בקוטר עד 
01 08.01.0810

לא לסיכום 266.00 1.00 יח' 
 כולל רשת זיון ופס מגולוון ,הארקת יסוד ליסוד בטון לעמוד תאורה

מרותך לברגי היסוד ומחובר להארקת העמוד
01 08.01.0820

לא לסיכום 304.00 1.00 יח' 
הארקת יסוד ליסוד בטון למרכזית תאורה כולל רשת זיון ופס מגולוון 

מרותך לברגי היסוד ומחובר להארקת העמוד
01 08.01.0830

0.00 סה''כ 08.01 01 כבלים ועבודות תשתית,צורות
עמודי תאורה 01 08.02

 גילוון ,מחירי עמודי תאורה כוללים סידורי התקה לזרועות ולעמודים
פ המפרט הטכי         " ע,וצביעה בתור

הערה

זים עם תוק האפס במודול יחיד " מא2מחיר מגש חיבורים כולל גם 
16A+N*1בגודל של עד 

הערה

לא לסיכום 1,007.00 1.00 יח'  08.02.0010 01  ' מ8.5עמוד עץ באורך של 

לא לסיכום 1,206.00 1.00 יח'  08.02.0020 01  ' מ10עמוד עץ באורך של 

לא לסיכום 1,206.00 1.00 יח'  08.02.0030 01  ' מ10עמוד עץ משען לעמוד עד 

לא לסיכום 1,436.00 1.00 יח'  08.02.0040 01  ' מ4עמוד קוי מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 1,641.00 1.00 יח'  08.02.0050 01  ' מ5עמוד קוי מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 2,154.00 1.00 יח'  08.02.0060 01  ' מ6עמוד קוי מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 2,565.00 1.00 יח'  08.02.0070 01  ' מ7עמוד קוי מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 2,729.00 1.00 יח'  08.02.0080 01  ' מ8עמוד קוי מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 2,923.00 1.00 יח'  08.02.0090 01  ' מ9עמוד קוי מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 3,385.00 1.00 יח'  08.02.0100 01  ' מ10עמוד קוי מפלדה באורך של עד 
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:59 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 3,693.00 1.00 יח'  08.02.0110 01   ' מ11עמוד קוי מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 4,411.00 1.00 יח'  08.02.0120 01   ' מ12עמוד קוי מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 2,154.00 1.00 יח'  08.02.0130 01 עם זרוע בודדת    ' מ5 מפלדה באורך של "בה"עמוד קוי 

לא לסיכום 2,307.00 1.00 יח'  08.02.0140 01 עם זרוע בודדת     ' מ6 מפלדה באורך של "בה"עמוד קוי 

לא לסיכום 2,872.00 1.00 יח'  08.02.0150 01 עם זרוע בודדת     ' מ7 מפלדה באורך של "בה"עמוד קוי 

לא לסיכום 3,385.00 1.00 יח'  08.02.0160 01 עם זרוע בודדת      ' מ8 מפלדה באורך של "בה"עמוד קוי 

לא לסיכום 3,898.00 1.00 יח'  08.02.0170 01 עם זרוע בודדת' מ9 מפלדה באורך של "בה"עמוד קוי 

לא לסיכום 4,104.00 1.00 יח'  08.02.0180 01 עם זרוע בודדת    ' מ10 מפלדה באורך של "בה"עמוד קוי 

לא לסיכום 3,898.00 1.00 יח'  08.02.0190 01 עם זרוע כפולה    ' מ5 מפלדה באורך של "בה"עמוד קוי 

לא לסיכום 4,206.00 1.00 יח'  08.02.0200 01 עם זרוע כפולה     ' מ6 מפלדה באורך של "בה"עמוד קוי 

לא לסיכום 4,924.00 1.00 יח'  08.02.0210 01 עם זרוע כפולה' מ7 מפלדה באורך של "בה"עמוד קוי 

לא לסיכום 6,156.00 1.00 יח'  08.02.0220 01 עם זרוע כפולה' מ8 מפלדה באורך של "בה"עמוד קוי 

לא לסיכום 6,771.00 1.00 יח'  08.02.0230 01 עם זרוע כפולה' מ9 מפלדה באורך של "בה"עמוד קוי 

לא לסיכום 7,695.00 1.00 יח'  08.02.0240 01 עם זרוע כפולה' מ10 מפלדה באורך של "בה"עמוד קוי 

לא לסיכום 1,358.00 1.00 יח'  08.02.0250 01  "5 ובקוטר עד ' מ4עמוד עגול מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 1,692.00 1.00 יח'  08.02.0260 01  "6 / "5 ובקוטר ' מ5עמוד עגול מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 1,949.00 1.00 יח'  08.02.0270 01  "6 / "5 ובקוטר ' מ6עמוד עגול מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 2,257.00 1.00 יח'  08.02.0280 01  "6 ובקוטר ' מ7עמוד עגול מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 2,667.00 1.00 יח'  08.02.0290 01 "6 ובקוטר ' מ8עמוד עגול מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 3,078.00 1.00 יח'  08.02.0300 01 "6 ובקוטר ' מ9עמוד עגול מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 3,385.00 1.00 יח'  08.02.0310 01 "6 ובקוטר ' מ10עמוד עגול מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 4,924.00 1.00 יח'  08.02.0320 01 "6 ובקוטר ' מ12עמוד עגול מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 1,415.00 1.00 יח'  08.02.0330 01 "6 / "5 + "3 קוטר ', מ4עמוד עגול ומדורג מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 1,712.00 1.00 יח'  08.02.0340 01 "6 / "5 + "4 / "3 קוטר ', מ6עמוד עגול ומדורג מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 2,395.00 1.00 יח'  08.02.0350 01 "6 + "4 קוטר ', מ8עמוד עגול ומדורג מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 2,744.00 1.00 יח'  08.02.0360 01 "6 + "4 קוטר ', מ9עמוד עגול ומדורג מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 3,016.00 1.00 יח'  08.02.0370 01 "6 + "4 קוטר ', מ10עמוד עגול ומדורג מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 4,052.00 1.00 יח'  08.02.0380 01 "4+"6+"8 קוטר ', מ12עמוד עגול ומדורג מפלדה באורך של עד 

לא לסיכום 1,712.00 1.00 יח' 
ה או .ל. תוצרת פ' מ4 באורך עד "4+"6,עמוד דקורטיבי מפלדה כדגם צח 

ת "ש
01 08.02.0390
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:60 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 2,067.00 1.00 יח' 
ה או .ל. תוצרת פ' מ6 באורך עד "4+"6,עמוד דקורטיבי מפלדה כדגם צח 

ת "ש
01 08.02.0400

לא לסיכום 2,231.00 1.00 יח' 
ה .ל. תוצרת פ' מ6 באורך עד "3+"4+"6,עמוד דקורטיבי מפלדה כדגם צח 

ת "או ש
01 08.02.0410

לא לסיכום 3,318.00 1.00 יח' 
ה .ל. תוצרת פ' מ8 באורך עד "4+"6+"8,עמוד דקורטיבי מפלדה כדגם צח 

ת "או ש
01 08.02.0420

לא לסיכום 4,104.00 1.00 יח' 
.ל. תוצרת פ' מ10 באורך עד "4/+6+"8,עמוד דקורטיבי מפלדה כדגם צח 

ת "ה או ש
01 08.02.0430

לא לסיכום 4,411.00 1.00 יח' 
 תוצרת ', מ10 באורך של עד "4+"6+"10עמוד דקורטיבי מפלדה כדגם צח 

ת   "ה או ש.ל.פ
01 08.02.0440

לא לסיכום 1,128.00 1.00 יח' 
 באורך של עד ,מ" מ100/100 מפלדה RHSעמוד מפלדה בעל חתך ריבועי 

 עבור שילוט', מ3.5
01 08.02.0450

לא לסיכום 1,436.00 1.00 יח' 
 באורך של עד ,מ" מ120/120 מפלדה RHSעמוד מפלדה בעל חתך ריבועי 

   ' מ4
01 08.02.0460

לא לסיכום 1,692.00 1.00 יח'  08.02.0470 01  ' מ5 באורך של עד ,מ" מRHS 120/120עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי 

לא לסיכום 2,154.00 1.00 יח'  08.02.0480 01   ' מ6 באורך של עד ,מ"  מRHS 150/150עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי 

לא לסיכום 2,359.00 1.00 יח'  08.02.0490 01   ' מ7 באורך של עד ,מ" מRHS 150/150עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי 

לא לסיכום 2,615.00 1.00 יח'  08.02.0500 01  ' מ8 באורך של עד ,מ" מRHS 150/150עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי 

לא לסיכום 4,411.00 1.00 יח'  08.02.0510 01   ' מ9 באורך של עד ,מ" מRHS 200/200עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי 

לא לסיכום 5,130.00 1.00 יח'  08.02.0520 01   ' מ10 באורך של עד ,מ" מRHS 200/200עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי 

לא לסיכום 5,643.00 1.00 יח'  08.02.0530 01  ' מ12 באורך ,מ" מRHS 200/200עמוד מפלדה בעל חתך ריבועי 

לא לסיכום 5,027.00 1.00 יח'  08.02.0540 01   ' מ5עמוד מפלדה דגם המשתלה באורך של עד 

לא לסיכום 7,695.00 1.00 יח'  08.02.0550 01    ' מ10עמוד מפלדה דגם המשתלה באורך של 

לא לסיכום 104.00 1.00 יח'  08.02.0560 01גומחה בעמוד תאורה לבית תקע

לא לסיכום 85.00 1.00 יח'  08.02.0570 01התקן דגלול בודד כולל תשתית בדוד וצביעה בתור     

לא לסיכום 104.00 1.00 יח'  08.02.0580 01התקן דגלול כפול כולל תשתית בדוד וצביעה בתור 

לא לסיכום 461.00 1.00 יח' 
" ס40 עגול בקוטר עד , עשוי מפלדה, כיסוי תחתון לעמוד תאורה"פעמון"

מ כולל גילוון וצבע בתור  " ס40*40מ או ריבועי 
01 08.02.0590

לא לסיכום 615.00 1.00 יח' 

 חצאים מפלדה עם בורגי -2 עשוי מ, כיסוי תחתון לעמוד תאורה"פעמון"
מ כולל " ס40*40מ או ריבועי " ס40 עגול בקוטר עד ,ירוסטה שטוחים

גילוון וצבע בתור  

01 08.02.0600

לא לסיכום 513.00 1.00 יח' 
" ס50 עגול בקוטר עד , עשוי מפלדה, כיסוי תחתון לעמוד תאורה"פעמון"

מ כולל גילוון וצבע בתור  " ס50*50מ או ריבועי 
01 08.02.0610

לא לסיכום 718.00 1.00 יח' 

 חצאים מפלדה עם בורגי -2 עשוי מ, כיסוי תחתון לעמוד תאורה"פעמון"
מ כולל " ס50*50מ או ריבועי " ס50 עגול בקוטר עד ,ירוסטה שטוחים

גילוון וצבע בתור   

01 08.02.0620
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:61 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 276.00 1.00 יח' 
 כולל גילוון וצבע , עשויה מפלדה, כיסוי תחתוה לעמוד תאורה"צלחת"

בתור  
01 08.02.0630

לא לסיכום 114.00 1.00 יח' 
 עם הברזות ,מ" ס15פס הארקות עשוי מחושת מצופה בדיל באורך עד 

וברגים ודסקיות  
01 08.02.0640

לא לסיכום 247.00 1.00 יח'  08.02.0650 01פתח וסף בעמוד תאורה מפלדה

לא לסיכום 23.00 1.00 מ'  08.02.0660 01תוספת לעמוד עבור צביעה בצבע מטלי בתור 

לא לסיכום 1,900.00 1.00 יח' 

 ', מ1 בגובה עד "3הגה לעמוד תאורה מצור מים מגולבן אופקי בקוטר 
 עמודוים מאותו ציור באורך כ 3שען על ', מ1מכופף בחצי מעגל בקוטר 

 לרבות ,מ" ס30/30/40 אשר מעוגים ביסודות בטון במידות ', מ-1.4
 קומפלט  ,חפירתם וצביעת ציורות בפסים בגווים שוים כדרש

01 08.02.0670

לא לסיכום 261.00 1.00 יח'  קומפלט     , מגש חיבורים להתקה בפתח שבעמוד 01 08.02.0680

לא לסיכום 237.00 1.00 יח' 
*1זים בגודל של עד " מא2החלפת מגש חיבורים בפתח שבעמוד כולל 

16A+N
01 08.02.0690

לא לסיכום 47.00 1.00 יח'  32A+N     01 08.02.0700*1ז בגודל עד "מא

לא לסיכום 90.00 1.00 יח' 
 עמוד עירוי כולל /  על עמוד חברת החשמל CIקופסת /החלפת ארגז ציוד

   10A+N*1ז "מא
01 08.02.0710

לא לסיכום 47.00 1.00 יח'  ז במגש חיבורים בעמוד תאורה עירוי "התקת מא 01 08.02.0720

0.00 סה''כ עמודי תאורה 01 08.02
זרועות 01 08.03

 צביעה בתור וסידורי התקה לעמוד ולפסים ,מחיר הזרועות כולל גילוון
פ המפרט הטכי   "ע

לא לסיכום 486.00 1.00 יח' 
כולל ( ' מ1 ובאורך של עד "2 בקוטר עד ,אספקת זרוע בודדת מפלדה

)כיפופים
01 08.03.0010

לא לסיכום 615.00 1.00 יח' 
כולל ( ' מ2 - 1 ובאורך של "2 בקוטר עד ,אספקת זרוע בודדת מפלדה

)כיפופים
01 08.03.0020

לא לסיכום 907.00 1.00 יח' 
כולל ( ' מ3 - 2 ובאורך של "3 בקוטר עד ,אספקת זרוע בודדת מפלדה

)כיפופים
01 08.03.0030

לא לסיכום 1,360.00 1.00 יח' 
כולל ( ' מ6 - 3 ובאורך של "3 בקוטר עד ,אספקת זרוע בודדת מפלדה

)כיפופים
01 08.03.0040

לא לסיכום 855.00 1.00 יח' 
כולל ( ' מ1 ובאורך של עד "2 בקוטר עד ,אספקת זרוע כפולה מפלדה

)כיפופים
01 08.03.0050

לא לסיכום 1,101.00 1.00 יח' 
כולל ( ' מ2 - 1 ובאורך של "2 בקוטר עד ,אספקת זרוע כפולה מפלדה

)כיפופים
01 08.03.0060

לא לסיכום 1,620.00 1.00 יח' 
כולל ( ' מ3 - 2 ובאורך של "3 בקוטר עד ,אספקת זרוע כפולה מפלדה

)כיפופים
01 08.03.0070

לא לסיכום 1,522.00 1.00 יח' 
כולל ( ' מ1 ובאורך של עד "2 בקוטר עד ,אספקת זרוע משולשת מפלדה

)כיפופים
01 08.03.0080
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:62 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 1,944.00 1.00 יח' 
כולל ( ' מ2 - 1 ובאורך של "2 בקוטר עד ,אספקת זרוע משולשת מפלדה

)כיפופים
01 08.03.0090

לא לסיכום 453.00 1.00 יח'  ת"ה או ש.ל. תוצרת פ"גולן"אספקת זרוע כדגם  01 08.03.0100

לא לסיכום 486.00 1.00 יח'  ת "ה או ש.ל.אספקת זרוע בודדת כדגם לפיד תוצרת פ 01 08.03.0110

לא לסיכום 615.00 1.00 יח'  ת "ה או ש.ל.אספקת זרוע כפולה כדגם לפיד תוצרת פ 01 08.03.0120

לא לסיכום 756.00 1.00 יח'  ת "ה או ש.ל.אספקת זרוע משולשת כדגם לפיד תוצרת פ 01 08.03.0130

לא לסיכום 972.00 1.00 יח'  ת"ה או ש.ל.אספקת זרוע בודדת כדגם ריביירה תוצרת פ 01 08.03.0140

לא לסיכום 1,566.00 1.00 יח'  ת"ה או ש.ל.אספקת זרוע כפולה כדגם ריביירה תוצרת פ 01 08.03.0150

לא לסיכום 648.00 1.00 יח'  ת"ה או ש.ל.אספקת זרוע בודדת כדגם קשת תוצרת פ 01 08.03.0160

לא לסיכום 1,026.00 1.00 יח'  ת"ה או ש.ל.אספקת זרוע כפולה כדגם קשת תוצרת פ 01 08.03.0170

לא לסיכום 1,425.00 1.00 יח'  ת "ה או ש.ל.אספקת זרוע משולשת כדגם קשת תוצרת פ 01 08.03.0180

לא לסיכום 1,425.00 1.00 יח' 
 ובאורך ' מ2 - 1.5 בגובה של , כפולה,אספקת זרוע דקורטיבית מפלדה

"CITY-LINE" כדגם ', מ2אופקי של עד 
01 08.03.0190

לא לסיכום 2,106.00 1.00 יח' 
 ובאורך ' מ1.5 בגובה של עד , כפולה,אספקת זרוע דקורטיבית מפלדה

"CITY-LINE" כדגם ', מ1אופקי של עד 
01 08.03.0200

לא לסיכום 2,592.00 1.00 יח' 
 ובאורך ' מ2 - 1.5 בגובה של , כפולה,אספקת זרוע דקורטיבית מפלדה

"CITY-LINE" כדגם ', מ2אופקי של עד 
01 08.03.0210

לא לסיכום 918.00 1.00 יח'  08.03.0220 01 זרקורים4 ' לתאורת הצפה עבור ע,אספקת זרוע מפלדה

לא לסיכום 615.00 1.00 יח'  ' מ1עץ באורך עד / לעמוד בטון,אספקת זרוע מפלדה 01 08.03.0230

לא לסיכום 1,166.00 1.00 יח'  ' מ3 1.1-עץ באורך / לעמוד בטון,אספקת זרוע מפלדה 01 08.03.0240

לא לסיכום 200.00 1.00 יח'  08.03.0250 01 על עמוד של חברת החשמל', מ1התקה בלבד של זרוע באורך של עד 

לא לסיכום 250.00 1.00 יח'  08.03.0260 01 על עמוד חברת החשמל', מ3התקה בלבד של זרוע באורך של עד 

לא לסיכום 150.00 1.00 יח' 
 על עמוד תאורה ', מ2התקה בלבד של זרוע בודדת באורך אופקי של עד 

' מ5עירוי בגובה של עד 
01 08.03.0270

לא לסיכום 225.00 1.00 יח' 
 על עמוד תאורה עירוי ', מ3התקה בלבד של זרוע בודדת באורך של עד 

' מ12 - 5.1בגובה של 
01 08.03.0280

לא לסיכום 200.00 1.00 יח' 
 על עמוד תאורה עירוי ', מ6התקה בלבד של זרוע בודדת באורך של עד 

' מ12 - 5.1בגובה של 
01 08.03.0290

לא לסיכום 200.00 1.00 יח' 
 על עמוד תאורה ),לכל צד( ' מ2התקה בלבד של זרוע כפולה באורך של עד 

' מ5עירוי בגובה של עד 
01 08.03.0300

לא לסיכום 250.00 1.00 יח' 
 על עמוד תאורה ),לכל צד( ' מ3התקה בלבד של זרוע כפולה באורך של עד 

' מ12 - 5.1עירוי בגובה של 
01 08.03.0310

לא לסיכום 300.00 1.00 יח' 
 על ),לכל צד( ' מ2התקה בלבד של זרוע משולשת באורך אופקי של עד 

' מ12 - 5.1עמוד תאורה עירוי בגובה של 
01 08.03.0320

0.00 סה''כ זרועות 01 08.03
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:63 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

גופי תאורה 01 08.04
 כוללים פירוק האביזר הישן ואספקה והתקת אביזר "החלפה"מחירי 

חדש 

,  לעמעוםDALIדרייבר :  כולל בין השארLEDת "מחיר אספקת ג
חיבורי כבלי , זרוע,  להגה מפי חשולי מתחSPDהתקן הגה 

ההזה והפיקוד והתקת יחידת קצה לבקרה

לא לסיכום 2,850.00 1.00 יח' 
 Galeria-Sכדגם , LED פס ורות 1-אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

               )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0010

לא לסיכום 3,277.00 1.00 יח' 
 Galeria-Sכדגם , LED פס ורות 2-אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

               )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0020

לא לסיכום 3,800.00 1.00 יח' 
 Galeria-Sכדגם , LED פס ורות 3-גאספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

               ))אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0030

לא לסיכום 3,800.00 1.00 יח' 
 Galeria-Mכדגם , LED פסי ורות 4-אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

  )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0040

לא לסיכום 4,227.00 1.00 יח' 
 Galeria-Mכדגם , LED פסי ורות 5-אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

              )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0050

לא לסיכום 4,892.00 1.00 יח' 
 תוצרת ICON-S כדגם LED פסי ורות -2אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

COOPER )אורעד(        
01 08.04.0060

לא לסיכום 4,503.00 1.00 יח' 
  ICON-S כדגם LED פסי ורות -3אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

 )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0070

לא לסיכום 5,035.00 1.00 יח' 
  ICON-S כדגם LED פסי ורות -4אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

   )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0080

לא לסיכום 3,591.00 1.00 יח' 
  VISION-S כדגם LED פסי ורות -2אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

        )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0090

לא לסיכום 4,047.00 1.00 יח' 
  VISION-S כדגם LED פסי ורות -3אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

   )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0100

לא לסיכום 4,536.00 1.00 יח' 
 VISION-S כדגם LED פסי ורות -4אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

     )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0110

לא לסיכום 4,617.00 1.00 יח' 
  VISION-M כדגם LED פסי ורות -3אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

          )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0120

לא לסיכום 5,082.00 1.00 יח' 
 VISION-M כדגם LED פסי ורות -4אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

     )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0130

לא לסיכום 5,234.00 1.00 יח' 
  VISION-M כדגם LED פסי ורות -6אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

        )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0140

לא לסיכום 6,213.00 1.00 יח' 
  VISION-M כדגם LED פסי ורות -5אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

       )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0150

לא לסיכום 4,560.00 1.00 יח' 
 תוצרת MESA כדגם LED פסי ורות -2אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

COOPER )אורעד(       
01 08.04.0160
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:64 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 4,921.00 1.00 יח' 
 תוצרת MESA כדגם LED פסי ורות -3אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

COOPER )אורעד( 
01 08.04.0170

לא לסיכום 5,282.00 1.00 יח' 
 תוצרת MESA כדגם LED פסי ורות -4אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

COOPER )אורעד( 
01 08.04.0180

לא לסיכום 2,517.00 1.00 יח' 
 תוצרת LDRC כדגם LED פסי ורות -2אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

COOPER )אורעד(        
01 08.04.0190

לא לסיכום 2,888.00 1.00 יח' 
 תוצרת LDRC כדגם LED פסי ורות -3אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

COOPER )אורעד(         
01 08.04.0200

לא לסיכום 3,296.00 1.00 יח' 
 תוצרת LDRC כדגם LED פסי ורות -4אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

COOPER )אורעד(
01 08.04.0210

לא לסיכום 3,743.00 1.00 יח' 
 תוצרת LDRL כדגם LED פסי ורות -5אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

COOPER )אורעד(         
01 08.04.0220

לא לסיכום 1,453.00 1.00 יח' 
 תוצרת LDRL כדגם LED פסי ורות -6אספקת גוף תאורה כולל זרוע ו

COOPER )אורעד( 
01 08.04.0230

לא לסיכום 1,938.00 1.00 יח' 
 NAVION כדגם 56W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

            )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0240

לא לסיכום 2,256.00 1.00 יח' 
 NAVION כדגם 107W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

             )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0250

לא לסיכום 2,256.00 1.00 יח' 
 NAVION כדגם 157W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

             )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0260

לא לסיכום 2,574.00 1.00 יח' 
 STREET 03 כדגם 50W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

              )אורעד( GEWISSתוצרת 
01 08.04.0270

לא לסיכום 1,843.00 1.00 יח' 
 STREET 03 כדגם 75W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

               )אורעד( GEWISSתוצרת 
01 08.04.0280

לא לסיכום 1,843.00 1.00 יח' 
 03 כדגם 100W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

STREET תוצרת GEWISS )אורעד(               
01 08.04.0290

לא לסיכום 2,574.00 1.00 יח' 
 03 כדגם 125W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

STREET תוצרת GEWISS )אורעד(               
01 08.04.0300

לא לסיכום 1,843.00 1.00 יח' 
 תוצרת KAIS כדגם 25W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

FIVEP )אורעד(                 
01 08.04.0310

לא לסיכום 1,938.00 1.00 יח' 
 תוצרת KAIS כדגם 34W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

FIVEP )אורעד(                  
01 08.04.0320

לא לסיכום 2,256.00 1.00 יח' 
 תוצרת KAIS כדגם 59W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

FIVEP )אורעד(                  
01 08.04.0330

לא לסיכום 2,897.00 1.00 יח' 
 KAIM כדגם 91W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

                 )אורעד( FIVEPתוצרת 
01 08.04.0340

לא לסיכום 3,040.00 1.00 יח' 
 KAIM כדגם 112W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

                 )אורעד( FIVEPתוצרת 
01 08.04.0350
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:65 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 3,705.00 1.00 יח' 
 KAIM כדגם 148W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

                 )אורעד( FIVEPתוצרת 
01 08.04.0360

לא לסיכום 1,586.00 1.00 יח' 
  TOSCA כדגם 60W בהספק של עד LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

                  )אורעד(
01 08.04.0370

לא לסיכום 1,819.00 1.00 יח' 
  TOSCA כדגם 150W בהספק של עד LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

                   )אורעד(
01 08.04.0380

לא לסיכום 2,118.00 1.00 יח' 
  TOSCA כדגם 180W בהספק של עד LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

                   )אורעד(
01 08.04.0390

לא לסיכום 2,432.00 1.00 יח' 
(  HM-ST כדגם 200W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

                    )אורעד
01 08.04.0400

לא לסיכום 3,610.00 1.00 יח' 
(  HM-ST כדגם 300W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

                     )אורעד
01 08.04.0410

לא לסיכום 4,778.00 1.00 יח' 
(  HM-ST כדגם 400W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

                     )אורעד
01 08.04.0420

לא לסיכום 5,956.00 1.00 יח' 
(  HM-ST כדגם 500W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

                     )אורעד
01 08.04.0430

לא לסיכום 4,427.00 1.00 יח' 
(  HM-ST כדגם 600W בהספק של LED,אספקת גוף תאורה עם ורות 

                     )אורעד
01 08.04.0440

לא לסיכום 2,090.00 1.00 יח' 
 תוצרת FALCON כדגם LED ,50w,גוף תאורת הצפה עם ורות 

COOPER )אורעד(           
01 08.04.0450

לא לסיכום 2,717.00 1.00 יח' 
 תוצרת FALCON כדגם LED ,85w,גוף תאורת הצפה עם ורות 

COOPER )אורעד(             
01 08.04.0460

לא לסיכום 171.00 1.00 יח' 
 תוצרת FALCONתוספת דרייבר דאלי לגוף תאורת הצפה  כדגם 

COOPER )אורעד(              
01 08.04.0470

לא לסיכום 266.00 1.00 יח' 
 FALCONתוספת לוח הגה מפי ודליזם לגוף תאורת הצפה  כדגם 

               )אורעד( COOPERתוצרת 
01 08.04.0480

לא לסיכום 318.00 1.00 יח' 
 תוצרת FALCONתוספת רגש תועה לגוף תאורת הצפה  כדגם 

COOPER )אורעד(                
01 08.04.0490

לא לסיכום 1,349.00 1.00 יח' 
 כדגם 45W, בהספק של LEDאספקת גוף תאורה כולל זרוע עם ורות 

    "געש" תוצרת AR-4 4500LLM kk - ,571Z144 "2גאיה טופ 
01 08.04.0500

לא לסיכום 869.00 1.00 יח' 
 "מלודי לד" כדגם 49W, בהספק של LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

LuxK6000-4  kk  - ,5698K64 געש" תוצרת"       
01 08.04.0510

לא לסיכום 1,083.00 1.00 יח' 
ווס לד " כדגם 100W, בהספק של LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

"12000 K-4 Lux kk  - ,576K34 געש" תוצרת"        
01 08.04.0520

לא לסיכום 1,168.00 1.00 יח' 
ווס לד " כדגם 64W, בהספק של LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

"8000 K-4 Lux kk  - ,576K74 געש" תוצרת"          
01 08.04.0530

לא לסיכום 1,064.00 1.00 יח' 
מיי ווס לד " כדגם 66W, בהספק של LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

"6000 K-4 Lux kk  - ,576K64 געש" תוצרת"           
01 08.04.0540
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:66 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 1,173.00 1.00 יח' 
מיי ווס לד " כדגם 45W, בהספק של LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

"4500 K-4 Lux kk  - ,5768404 געש" תוצרת"            
01 08.04.0550

לא לסיכום 693.00 1.00 יח' 
 Z010185 כדגם שחר W65 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 "געש"תוצרת 
01 08.04.0560

לא לסיכום 693.00 1.00 יח' 
 Z010225 כדגם שחרW80 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 "געש"תוצרת 
01 08.04.0570

לא לסיכום 1,002.00 1.00 יח' 
 Z010305 כדגם שחר W100 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 "געש"תוצרת 
01 08.04.0580

לא לסיכום 1,111.00 1.00 יח' 
 כדגם מיי אפולו W56 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

E054577 געש" תוצרת" 
01 08.04.0590

לא לסיכום 1,007.00 1.00 יח' 
 12,000 כדגם אפולו W85 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

  "געש" תוצרת 5777044
01 08.04.0600

לא לסיכום 1,444.00 1.00 יח' 
 16,000 כדגם אפולו  W110 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 "געש" תוצרת 5777064
01 08.04.0610

לא לסיכום 1,111.00 1.00 יח' 
 LED 1335 כדגם W36אספקת גוף תאורה כדורי לראש עמוד בהספק 

SPHERE תוצרת DISANO )י.ג.ח( 
01 08.04.0620

לא לסיכום 817.00 1.00 יח'  DISANO תוצרת LED SPHEREת כדורי דגם "אספקת בסיס בלבד לג 01 08.04.0630

לא לסיכום 2,308.00 1.00 יח' 
-CLIMA כדגם 45W בהספק של LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

     )י.ג.ח( DISANO תוצרת 1570
01 08.04.0640

לא לסיכום 1,852.00 1.00 יח' 
 POLAR 1205 כדגם W49 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 )י.ג.ח( DISANOתוצרת 
01 08.04.0650

לא לסיכום 2,774.00 1.00 יח' 
 ISEO 3360 כדגם W52 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 )י.ג.ח( DISANOתוצרת 
01 08.04.0660

לא לסיכום 2,194.00 1.00 יח' 
  ISEO 3363 כדגם W31 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 )י.ג.ח( DISANOתוצרת 
01 08.04.0670

לא לסיכום 2,194.00 1.00 יח' 
 COMO 3383 כדגם W45 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 )י.ג.ח( DISANOתוצרת 
01 08.04.0680

לא לסיכום 1,776.00 1.00 יח' 
-MINI 3375 כדגם 36W בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

STELVIO תוצרת ( DISANOי.ג.ח) 
01 08.04.0690

לא לסיכום 2,023.00 1.00 יח' 
-MINI 3375 כדגם W60 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

STELVIO תוצרת  DISANO )י.ג.ח( 
01 08.04.0700

לא לסיכום 2,280.00 1.00 יח' 
-MINI 3375 כדגם W103 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

STELVIO תוצרת DISANO )י.ג.ח( 
01 08.04.0710

לא לסיכום 1,795.00 1.00 יח' 
 SELLA-1 3290 כדגם W42 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 )י.ג.ח( DISANOתוצרת 
01 08.04.0720

לא לסיכום 2,137.00 1.00 יח' 
  SELLA-1 3290 כדגם W84 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 )י.ג.ח( DISANOתוצרת 
01 08.04.0730

לא לסיכום 2,536.00 1.00 יח' 
 SELLA-1 3290 כדגם W126 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 )י.ג.ח( DISANOתוצרת 
01 08.04.0740
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:67 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 1,795.00 1.00 יח' 
 תוצרת 18W 3296 SELLA-1 בהספקLEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

DISANO )י.ג.ח( 
01 08.04.0750

לא לסיכום 2,023.00 1.00 יח' 
 תוצרת 32W 3296 SELLA-1 בהספקLEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

DISANO )י.ג.ח( 
01 08.04.0760

לא לסיכום 983.00 1.00 יח' 
 SUSA 3380 כדגם W26 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 )י.ג.ח( DISANOתוצרת 
01 08.04.0770

לא לסיכום 1,092.00 1.00 יח' 
 SUSA 3380 כדגם W52 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 )י.ג.ח( DISANOתוצרת 
01 08.04.0780

לא לסיכום 1,092.00 1.00 יח' 
 SUSA 3380 כדגם W81 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 )י.ג.ח( DISANOתוצרת 
01 08.04.0790

לא לסיכום 1,159.00 1.00 יח' 
 SUSA 3380 כדגם W111 בהספק LEDאספקת גוף תאורה עם ורות 

 )י.ג.ח( DISANOתוצרת 
01 08.04.0800

לא לסיכום 1,520.00 1.00 יח' 
 1-1M ITALO כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

                                     ) יויברס.מ.ש( AECתוצרת 
01 08.04.0810

לא לסיכום 1,577.00 1.00 יח' 
 1-2M ITALO כדגם LED, מודולים של ורות 2אספקת גוף תאורה עם 

                                     ) יויברס.מ.ש( AECתוצרת 
01 08.04.0820

לא לסיכום 1,662.00 1.00 יח' 
 1-3M ITALO כדגם LED, מודולים של ורות 3אספקת גוף תאורה עם 

                                      ) יויברס.מ.ש( AECתוצרת 
01 08.04.0830

לא לסיכום 1,757.00 1.00 יח' 
  1-4M ITALO כדגם LED, מודולים של ורות 4אספקת גוף תאורה עם 

                                      ) יויברס.מ.ש( AECתוצרת 
01 08.04.0840

לא לסיכום 2,185.00 1.00 יח' 
 ITALO-2-4M כדגם LED, מודולים של ורות 4אספקת גוף תאורה עם 

                                    ) יויברס.מ.ש( AECתוצרת 
01 08.04.0850

לא לסיכום 2,251.00 1.00 יח' 
 ITALO-2-5M כדגם LED, מודולים של ורות 5אספקת גוף תאורה עם 

                                     ) יויברס.מ.ש( AECתוצרת 
01 08.04.0860

לא לסיכום 2,346.00 1.00 יח' 
 ITALO-2-6M כדגם LED, מודולים של ורות 6אספקת גוף תאורה עם 

                                     ) יויברס.מ.ש( AECתוצרת 
01 08.04.0870

לא לסיכום 2,660.00 1.00 יח' 
 ITALO-2-7M כדגם LED, מודולים של ורות 7אספקת גוף תאורה עם 

                                     ) יויברס.מ.ש( AECתוצרת 
01 08.04.0880

לא לסיכום 2,826.00 1.00 יח' 
 ITALO-2-M8 כדגם LED, מודולים של ורות 8אספקת גוף תאורה עם 

                                     ) יויברס.מ.ש( AECתוצרת 
01 08.04.0890

לא לסיכום 3,230.00 1.00 יח' 
 ITALO-3-9M כדגם LED, מודולים של ורות 9אספקת גוף תאורה עם 

                                      ) יויברס.מ.ש( AECתוצרת 
01 08.04.0900

לא לסיכום 3,363.00 1.00 יח' 
-ITALO-3 כדגם LED, מודולים של ורות 10אספקת גוף תאורה עם 

10M תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (                                      
01 08.04.0910

לא לסיכום 3,496.00 1.00 יח' 
-ITALO-3 כדגם LED, מודולים של ורות 11אספקת גוף תאורה עם 

11M תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (                                       
01 08.04.0920

לא לסיכום 3,572.00 1.00 יח' 
-ITALO-3 כדגם LED, מודולים של ורות 12אספקת גוף תאורה עם 

12M תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (                                       
01 08.04.0930
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:68 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 3,705.00 1.00 יח' 
-ITALO-3 כדגם LED, מודולים של ורות 13אספקת גוף תאורה עם 

13M תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (                                       
01 08.04.0940

לא לסיכום 3,923.00 1.00 יח' 
-ITALO-3 כדגם LED, מודולים של ורות 14אספקת גוף תאורה עם 

14M תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (                                       
01 08.04.0950

לא לסיכום 4,170.00 1.00 יח' 
-ITALO-3 כדגם LED, מודולים של ורות 15אספקת גוף תאורה עם 

15M תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (                                         
01 08.04.0960

לא לסיכום 2,137.00 1.00 יח' 
 TP-1M כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

URBAN 2 ITALO תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (                                        
01 08.04.0970

לא לסיכום 2,308.00 1.00 יח' 
 2M TP- כדגם LED, מודולים של ורות 2אספקת גוף תאורה עם 

URBAN 2 ITALO תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (                                       
01 08.04.0980

לא לסיכום 2,479.00 1.00 יח' 
 TP-3M כדגם LED, מודולים של ורות 3אספקת גוף תאורה עם 

URBAN 2 ITALO תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (                                        
01 08.04.0990

לא לסיכום 2,726.00 1.00 יח' 
 TP-4M כדגם LED, מודולים של ורות 4אספקת גוף תאורה עם 

URBAN 2 ITALO תוצרת  AEC )יברס.מ.שיו (                                         
01 08.04.1000

לא לסיכום 2,888.00 1.00 יח' 
 TP-5M כדגם LED, מודולים של ורות 5אספקת גוף תאורה עם 

URBAN ITALO-2 תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (                                      
01 08.04.1010

לא לסיכום 3,059.00 1.00 יח' 
 TP-6M כדגם LED, מודולים של ורות 6אספקת גוף תאורה עם 

URBAN ITALO-2 תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (                                      
01 08.04.1020

לא לסיכום 2,365.00 1.00 יח' 
-MASTER3 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

M1 תוצרת  AEC )יברס.מ.שיו (                                            
01 08.04.1030

לא לסיכום 2,451.00 1.00 יח' 
-MASTER3 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

M2 תוצרת  AEC )יברס.מ.שיו (                                           
01 08.04.1040

לא לסיכום 2,536.00 1.00 יח' 
-MASTER3 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

M3 תוצרת  AEC )יברס.מ.שיו ( 
01 08.04.1050

לא לסיכום 2,365.00 1.00 יח' 
-MASTER6 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

M1 תוצרת  AEC )יברס.מ.שיו ( 
01 08.04.1060

לא לסיכום 2,441.00 1.00 יח' 
-MASTER6 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

M2 תוצרת  AEC )יברס.מ.שיו (  
01 08.04.1070

לא לסיכום 2,441.00 1.00 יח' 
-MASTER6 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

M3 תוצרת  AEC )יברס.מ.שיו ( 
01 08.04.1080

לא לסיכום 2,660.00 1.00 יח' 
-MASTER6 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

M4 תוצרת  AEC )יברס.מ.שיו (   
01 08.04.1090

לא לסיכום 1,814.00 1.00 יח' 
-MASTER6 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

M5 תוצרת  AEC )יברס.מ.שיו (  
01 08.04.1100

לא לסיכום 1,957.00 1.00 יח' 
 HB IN כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

GALILEO1  M2 תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (          
01 08.04.1110

לא לסיכום 2,707.00 1.00 יח' 
 HB IN כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

GALILEO1  M3 תוצרת AEC )יברס.מ.שיו ( 
01 08.04.1120
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:69 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 3,743.00 1.00 יח' 
 IN כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

GALILEO2-2.0  M4 תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (    
01 08.04.1130

לא לסיכום 5,866.00 1.00 יח' 
-GALILEO1 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

2.0  M3 תוצרת AEC )יברס.מ.שיו 
01 08.04.1140

לא לסיכום 6,089.00 1.00 יח' 
 2-2.0 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

GALILEO M4 תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (          
01 08.04.1150

לא לסיכום 6,317.00 1.00 יח' 
 2-2.0 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

GALILEO M5 תוצרת AEC )יברס.מ.שיו ( 
01 08.04.1160

לא לסיכום 8,303.00 1.00 יח' 
 2-2.0 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

GALILEO M6 תוצרת AEC )יברס.מ.שיו ( 
01 08.04.1170

לא לסיכום 8,521.00 1.00 יח' 
 3-2.0 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

GALILEO M7 תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (  
01 08.04.1180

לא לסיכום 8,930.00 1.00 יח' 
 3-2.0 כדגם LED, מודולים של ורות 1אספקת גוף תאורה עם 

GALILEO M8 תוצרת AEC )יברס.מ.שיו (  
01 08.04.1190

לא לסיכום 2,755.00 1.00 יח' 
 , לומן2950 תפוקת אור WOW-EC45 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

  )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1200

לא לסיכום 2,821.00 1.00 יח' 
 , לומן5800 תפוקת אור WOW-EC43 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

   )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1210

לא לסיכום 2,850.00 1.00 יח' 
 , לומן9680 תפוקת אור WOW-EC48 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

   )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1220

לא לסיכום 2,574.00 1.00 יח' 
 , לומן3690 תפוקת אור Delphi-EH08 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

    )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1230

לא לסיכום 3,040.00 1.00 יח' 
 , לומן6220 תפוקת אור Delphi-EH10 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

   )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1240

לא לסיכום 3,842.00 1.00 יח' 
 , לומן9120 תפוקת אור Delphi-EH12 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

)רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1250

לא לסיכום 4,764.00 1.00 יח' 
 , לומן3750 תפוקת אור Crown-BP62 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

   )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1260

לא לסיכום 5,899.00 1.00 יח' 
 , לומן8030 תפוקת אור Crown-BP48 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

    )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1270

לא לסיכום 3,068.00 1.00 יח' 
 5300 תפוקת אור Maxiwoody-BU95 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

  )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת ,לומן
01 08.04.1280

לא לסיכום 4,370.00 1.00 יח' 
 8300 תפוקת אור Maxiwoody-BV01 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

   )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת ,לומן
01 08.04.1290

לא לסיכום 2,023.00 1.00 יח' 
 תפוקת אור NERI-Mnarcl11e106 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

)רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן3500
01 08.04.1300

לא לסיכום 2,213.00 1.00 יח' 
 תפוקת אור NERI-Mnarcl11e306 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

     )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן6000
01 08.04.1310
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:70 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 4,408.00 1.00 יח' 
 תפוקת אור NERI-Mnarcl11e506 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

     )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן9000
01 08.04.1320

לא לסיכום 4,085.00 1.00 יח' 
 תפוקת אור NERI-SN223L211D306 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

)רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן3500
01 08.04.1330

לא לסיכום 4,560.00 1.00 יח' 
 תפוקת אור NERI-SN223L211D406 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

 )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן7500
01 08.04.1340

לא לסיכום 5,510.00 1.00 יח' 
 תפוקת אור NERI-SN223L211D606 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

 )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן10500
01 08.04.1350

לא לסיכום 2,389.00 1.00 יח' 
 תפוקת NERI-MNAN1L341C106 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

 )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן3500אור 
01 08.04.1360

לא לסיכום 2,873.00 1.00 יח' 
 תפוקת NERI-MNAN1L341C206 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

  )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן7000אור 
01 08.04.1370

לא לסיכום 2,945.00 1.00 יח' 
 תפוקת NERI-MNAN2L341C106 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

  )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן10500אור 
01 08.04.1380

לא לסיכום 2,755.00 1.00 יח' 
 , לומן2950 תפוקת אור WOW-EC45 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

  )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1390

לא לסיכום 2,821.00 1.00 יח' 
 , לומן5800 תפוקת אור WOW-EC43 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

   )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1400

לא לסיכום 2,850.00 1.00 יח' 
 , לומן9680 תפוקת אור WOW-EC48 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

   )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1410

לא לסיכום 2,574.00 1.00 יח' 
 , לומן3690 תפוקת אור Delphi-EH08 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

    )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1420

לא לסיכום 3,040.00 1.00 יח' 
 , לומן6220 תפוקת אור Delphi-EH10 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

   )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1430

לא לסיכום 3,842.00 1.00 יח' 
 , לומן9120 תפוקת אור Delphi-EH12 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

)רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1440

לא לסיכום 4,764.00 1.00 יח' 
 , לומן3750 תפוקת אור Crown-BP62 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

   )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1450

לא לסיכום 5,899.00 1.00 יח' 
 , לומן8030 תפוקת אור Crown-BP48 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

    )רשתות תאורה( iGuziniתוצרת 
01 08.04.1460

לא לסיכום 3,068.00 1.00 יח' 
 5300 תפוקת אור Maxiwoody-BU95 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

  )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת ,לומן
01 08.04.1470

לא לסיכום 4,370.00 1.00 יח' 
 8300 תפוקת אור Maxiwoody-BV01 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

   )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת ,לומן
01 08.04.1480

לא לסיכום 2,023.00 1.00 יח' 
 תפוקת אור NERI-Mnarcl11e106 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

)רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן3500
01 08.04.1490

לא לסיכום 2,213.00 1.00 יח' 
 תפוקת אור NERI-Mnarcl11e306 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

     )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן6000
01 08.04.1500
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:71 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 4,408.00 1.00 יח' 
 תפוקת אור NERI-Mnarcl11e506 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

     )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן9000
01 08.04.1510

לא לסיכום 4,085.00 1.00 יח' 
 תפוקת אור NERI-SN223L211D306 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

)רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן3500
01 08.04.1520

לא לסיכום 4,560.00 1.00 יח' 
 תפוקת אור NERI-SN223L211D406 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

 )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן7500
01 08.04.1530

לא לסיכום 5,510.00 1.00 יח' 
 תפוקת אור NERI-SN223L211D606 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

 )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן10500
01 08.04.1540

לא לסיכום 2,389.00 1.00 יח' 
 תפוקת NERI-MNAN1L341C106 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

 )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן3500אור 
01 08.04.1550

לא לסיכום 2,873.00 1.00 יח' 
 תפוקת NERI-MNAN1L341C206 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

  )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן7000אור 
01 08.04.1560

לא לסיכום 2,945.00 1.00 יח' 
 תפוקת NERI-MNAN2L341C106 מדגם LEDגוף תאורה עם ורות 

  )רשתות תאורה( iGuzini תוצרת , לומן10500אור 
01 08.04.1570

לא לסיכום 118.00 1.00 יח'  08.04.1580 01 עבור זכוכית מועת סיוורAESת מתוצרת "תוספת מחיר לג

לא לסיכום 1,862.00 1.00 יח' 

 2 עם LEDהחלפת ציוד לורת פריקה בגוף תאורה קיים לתאורת 
עבור גופי , )שיימדד בפרד( וחיבור כבל SPD, דרייבר: ברים כולל

. EATON תוצרת ICON / GALRIA / MESAתאורה מדגם 
. ההחלפה תבוצע במחסי הספק

01 08.04.1590

לא לסיכום 2,256.00 1.00 יח'  ל אך לתאורת "כLED 08.04.1600 01 ברים 3 עם

לא לסיכום 2,660.00 1.00 יח'  ל אך לתאורת "כLED 08.04.1610 01 ברים  4 עם

לא לסיכום 2,422.00 1.00 יח'  ל אך לתאורת "כLED 08.04.1620 01 ברים   5 עם

לא לסיכום 3,771.00 1.00 יח'  ל אך לתאורת "כLED 08.04.1630 01 ברים    6 עם

לא לסיכום 2,256.00 1.00 יח' 

 2 עם LEDהחלפת ציוד לורת פריקה בגוף תאורה קיים לתאורת 
עבור גופי , )שיימדד בפרד( וחיבור כבל SPD, דרייבר: ברים כולל

.  ההחלפה תבוצע במחסי הספק. EATONתאורה מתוצרת 

01 08.04.1640

לא לסיכום 2,660.00 1.00 יח'  ל אך עבור ג"כ"08.04.1650 01 ברים   3ל עם "ת כ

לא לסיכום 3,054.00 1.00 יח'  ל אך עבור ג"כ"08.04.1660 01 ברים    4ל עם "ת כ

לא לסיכום 3,771.00 1.00 יח'  ל אך עבור ג"כ"08.04.1670 01 ברים    5ל עם "ת כ

לא לסיכום 4,180.00 1.00 יח'  ל אך עבור ג"כ"08.04.1680 01 ברים    6ל עם "ת כ

לא לסיכום 403.00 1.00 יח' 

 המותקת , עבור יחידת קצה אלחוטית לבקרהLEDתוספת לגוף תאורת 
Virtual extention תוצרת VEmesh E2D brigde nodeכדגם (ת "בתוך ג

ת " על גNEMA-9PINאו מחוברת לבית תקע מסוג )ת"או ש

01 08.04.1690

לא לסיכום 403.00 1.00 יח' 

 PLCעבור יחידת קצה , 165W בהספק של עד LEDתוספת לגוף תאורת 
 תוצרת LPL-01כדגם , ת או במגש החיבורים" המותקת בתוך ג,לבקרה

REVEBERI)יברס. מ.סוכן מקומי שת"או ש) יו

01 08.04.1700
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:72 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 403.00 1.00 יח' 

 PLCעבור יחידת קצה , 400W בהספק של עד LEDתוספת לגוף תאורת 
 תוצרת LPL-01כדגם , ת או במגש החיבורים" המותקת בתוך ג,לבקרה

REVEBERI)יברס. מ.סוכן מקומי שת"או ש) יו

01 08.04.1710

לא לסיכום 123.00 1.00 יח'  08.04.1720 01 כולל מכסהNEMA7 pinת עבור בית תקע "תוספת מחיר לג

לא לסיכום 114.00 1.00 יח'  ' מ6 זרוע בגובה של עד /התקת גוף תאורה על עמוד תאורה עירוי 01 08.04.1730

לא לסיכום 142.00 1.00 יח'  ' מ9 - 6.1 זרוע בגובה של /התקת גוף תאורה על עמוד תאורה עירוי 01 08.04.1740

לא לסיכום 171.00 1.00 יח'  ' מ12 - 9.1 זרוע בגובה של /התקת גוף תאורה על עמוד תאורה עירוי 01 08.04.1750

לא לסיכום 237.00 1.00 יח' 
 זרוע בגובה /התקת גוף תאורה על עמוד תאורה עירוי עם שלבי טיפוס

' מ12של 
01 08.04.1760

לא לסיכום 237.00 1.00 יח' 
 מפוליקרבוט לגוף תאורה כדורי בקוטר עד )דיפיוזר(החלפת מפזר אור 

 מכל דגם,מ" ס45
01 08.04.1770

לא לסיכום 712.00 1.00 יח' 
 כולל "COOPER" תוצרת LED לגוף תאורת LED (BAR)החלפת פס 

פירוק גוף התאורה והתקתו מחדש לאחר התיקון   
01 08.04.1780

לא לסיכום 665.00 1.00 יח' 
 כולל "AEC" תוצרת LED לגוף תאורת LED (TAB)החלפת מודול 

פירוק גוף התאורה והתקתו מחדש לאחר התיקון    
01 08.04.1790

לא לסיכום 2,232.00 1.00 יח' 

 לוחות  פרספקס ,שלט רחוב עשוי ממסגרת אלומייום עם קצוות מעוגלים
 פסים של תאורת 2 ),לפי דרישת המזמין(עם כיתוב שמות רחוב וחיצים 

LED ימית4000),טמפרטורת צבע ( פK-5000Kה ,כולל בקרכבל הז 
 , כדוגמת הקיים בגי תקווה, שים לפחות5למגש חיבורים ואחריות של 

קומפלט        

01 08.04.1800

0.00 סה''כ גופי תאורה 01 08.04
מרכזיות תאורה 01 08.05

 במרכזית )אלא אם רשם אחרת(כל המחירים הים לאספקה והתקה 
חדשה או קיימת   

לא לסיכום 6,270.00 1.00 יח' 

 תוצרת FGI-2/1100, כדגם ,מבה למרכזית תאורה מפוליאסטר משוריין
 סוקל מקוצר , עם קלפותCI פלסטיות ' כולל לוח חשמל עשוי מיח",עבר"

 קומפלט,ומסגרת מפלדה להתקה ליסוד בטון

01 08.05.0010

לא לסיכום 4,750.00 1.00 יח' 

 תוצרת FGI-1/1100, כדגם ,מבה למרכזית תאורה מפוליאסטר משוריין
 סוקל מקוצר ומסגרת , עבור חברת החשמל"1 כולל מסד מעץ ",עבר"

 קומפלט,מפלדה להתקה ליסוד בטון

01 08.05.0020

לא לסיכום 1,035.00 1.00 יח'  63A 01 08.05.0030*3 , עם הגות מתכווות,אוטומטי-מתק הספק חצי

לא לסיכום 1,035.00 1.00 יח'  80A 01 08.05.0040*3 , עם הגות מתכווות,אוטומטי-מתק הספק חצי

לא לסיכום 1,140.00 1.00 יח'  100A 01 08.05.0050*3 , עם הגות מתכווות,אוטומטי-מתק הספק חצי

לא לסיכום 1,548.00 1.00 יח'  160A 01 08.05.0060*3 , עם הגות מתכווות,אוטומטי-מתק הספק חצי

לא לסיכום 950.00 1.00 יח'  08.05.0070 01הגה אלקטרוית למתק הספק

לא לסיכום 47.00 1.00 יח'  32A*1ז בגודל עד "מא 01 08.05.0080

לא לסיכום 76.00 1.00 יח'  40A*1ז בגודל עד "מא 01 08.05.0090
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:73 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 109.00 1.00 יח'  50A*1ז בגודל עד "מא 01 08.05.0100

לא לסיכום 152.00 1.00 יח'  63A*1ז בגודל עד "מא 01 08.05.0110

לא לסיכום 166.00 1.00 יח'  32A*3ז בגודל עד "מא 01 08.05.0120

לא לסיכום 342.00 1.00 יח'  50A 01 08.05.0130*3ז בגודל עד "מא

לא לסיכום 142.00 1.00 יח' 
 תוצרת GG כדגם 0.01Aמבטח שליפה זעיר עם ידית ותיך מהיר 

Scherederת"או ש
01 08.05.0140

לא לסיכום 15.00 1.00 יח'  זים חד קטביים" מא3/2 -גישור חיצוי ל 01 08.05.0150

לא לסיכום 171.00 1.00 יח' 
 או "ברטר" תוצרת , מחליף עם מצב אפס16A*2 "פקט"מפסק זרם מסוג 

ת"ש
01 08.05.0160

לא לסיכום 460.00 1.00 יח' 
 "ברטר" תוצרת , מחליף עם מצב אפס100A*3 "פקט"מפסק זרם מסוג 

ת"או ש
01 08.05.0170

לא לסיכום 175.00 1.00 יח'  ת" או ש"ברטר" תוצרת , מצבים7 ,מפסק זרם בורר למד מתח 01 08.05.0180

לא לסיכום 57.00 1.00 יח'  16A*1 ,מפסק זרם מודולרי 01 08.05.0190

לא לסיכום 142.00 1.00 יח'  08.05.0200 01 זוגות מגעים4ממסר פיקוד 

לא לסיכום 57.00 1.00 יח'  LEDמורת סימון  01 08.05.0210

לא לסיכום 855.00 1.00 יח' 
" תוצרת שיידר או שRM35UB3N30 כדגם , אפס+בקר מתח תלת פאזי 

ת
01 08.05.0220

לא לסיכום 28.00 1.00 יח'  08.05.0230 01פירוק אביזר כלשהו בלוח קיים

לא לסיכום 14.00 1.00 יח'  08.05.0240 01 חרוט"סדויץ"שלט 

לא לסיכום 9,500.00 1.00 יח' 

 : כולל בין היתר, עבור בקרה אלחוטיתTCP/IPרכזת בקרה עם ממשק 
 Gateway E2Dכדגם ,  מודול תקשורת ותכות, ספק כח,בלוק מגעי עזר

VEmesh תוצרתExtention  VIRTUAL) יברס.מ.סוכן מקומי שאו ) יו
   קומפלט      ,ת"ש

01 08.05.0250

לא לסיכום 16,150.00 1.00 יח' 

מתאם , 63A*3 פילטרים בהספק עד : כולל בין היתרPLCבקר עבור בקר
 תוצרת LPMכדגם ,  או מדם סלולרי תכותMODICONתקשורת 

REVERBERI) יברס.מ.סוכן מקומי שקומפלט      ,ת"או ש) יו     

01 08.05.0260

לא לסיכום 19,000.00 1.00 יח' 

מתאם , 200A*3 פילטרים בהספק עד : כולל בין היתרPLCבקר עבור בקר
 תוצרת LPMכדגם ,  או מדם סלולרי תכותMODICONתקשורת 

REVERBERI) יברס.מ.סוכן מקומי שקומפלט      ,ת"או ש) יו     

01 08.05.0270

0.00 סה''כ מרכזיות תאורה 01 08.05
08.06 01 צביעה ושוות,פירוקים

מחיר פירוק כולל גם פירוק כל החיבורים המכיים והחשמליים ופירוק 
הכבלים והמוליכים   

הערה

לא לסיכום 252.00 1.00 יח'  08.06.0010 01 קומפלט-פירוק עמוד עץ כולל הזרועות והפסים המותקים עליו 

לא לסיכום 203.00 1.00 יח' 
 - כולל הזרועות והפסים ', מ6פירוק עמוד עשוי מפלדה באורך של עד 

קומפלט
01 08.06.0020
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:74 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 302.00 1.00 יח' 
 - כולל הזרועות והפסים ', מ12 - 6.1פירוק עמוד עשוי מפלדה באורך של 

קומפלט
01 08.06.0030

לא לסיכום 68.00 1.00 יח' 
 כולל ', מ4פירוק זרוע המותקת על עמוד תאורה עירוי בגובה של עד 

 קומפלט-הפסים 
01 08.06.0040

לא לסיכום 81.00 1.00 יח' 
 כולל ', מ6.1 - 4פירוק זרוע המותקת על עמוד תאורה עירוי בגובה של 

 קומפלט-הפסים 
01 08.06.0050

לא לסיכום 104.00 1.00 יח' 
 כולל ', מ9.1 - 6פירוק זרוע המותקת על עמוד תאורה עירוי בגובה של 

 קומפלט-הפסים 
01 08.06.0060

לא לסיכום 104.00 1.00 יח' 
 כולל ', מ12 - 9.1פירוק זרוע המותקת על עמוד תאורה עירוי בגובה של 

 קומפלט-הפסים 
01 08.06.0070

לא לסיכום 130.00 1.00 יח'  08.06.0080 01    ח "החלפת פס המותקן על עמוד חברת החשמל לא כולל תשלום לח

לא לסיכום 99.00 1.00 יח' 
 כולל ,או ארגז ציוד המותקים על עמוד חברת החשמל/פירוק זרוע ו

 קומפלט-הפסים 
01 08.06.0090

לא לסיכום 220.00 1.00 יח' 
או זרוע על עמוד חברת /ח עבור טיפול בפירוק והתקת פס ו"תשלום לח

  חשמל
01 08.06.0100

לא לסיכום 45.00 1.00 יח'  ' מ4פירוק פס המותקן על עמוד תאורה עירוי בגובה של עד  01 08.06.0110

לא לסיכום 68.00 1.00 יח'  ' מ6.1 - 4פירוק פס המותקן על עמוד תאורה עירוי בגובה של  01 08.06.0120

לא לסיכום 81.00 1.00 יח'  ' מ9.1 - 6פירוק פס המותקן על עמוד תאורה עירוי בגובה של  01 08.06.0130

לא לסיכום 81.00 1.00 יח'  ' מ12 - 9.1פירוק פס המותקן על עמוד תאורה עירוי בגובה של  01 08.06.0140

לא לסיכום 104.00 1.00 יח' 
 בגובה של עד )עם שלבי טיפוס(פירוק פס המותקן על עמוד תאורה עירוי 

' מ12
01 08.06.0150

לא לסיכום 608.00 1.00 יח'  08.06.0160 01פירוק מרכזית תאורה המותקת על הקרקע

לא לסיכום 405.00 1.00 יח'  ח"פירוק מרכזית תאורה המותקת על עמוד ח 01 08.06.0170

לא לסיכום 252.00 1.00 יח'  08.06.0180 01 קומפלט, ")שדה("פירוק כבל אוירי 

לא לסיכום 122.00 1.00 יח'  08.06.0190 01 קומפלט,פירוק קו הזה של רשת עילית למרכזית תאורה

לא לסיכום 50.00 1.00 יח'  08.06.0200 01פירוק עוגן חיזוק לעמוד עץ

לא לסיכום 41.00 1.00 יח'  08.06.0210 01 אביזרים בעמוד תאורה עירוי/פירוק מגש חיבורים 

לא לסיכום 302.00 1.00 יח' 

 , חפירות: כולל,פירוק יסוד בטון לעמוד תאורה או למרכזית תאורה
 , מילוי הבור באדמת מילוי מהודקת,פירוק חיבורים מכיים וחשמליים

 - וסילוק הבטון ועודפי עפר ופסולת מהמקום ,ריצוף או ריבוד באספלט
קומפלט

01 08.06.0220

לא לסיכום 41.00 1.00 יח'  ח"פירוק ציור עליה להזת חשמל מעמוד ח 01 08.06.0230

לא לסיכום 900.00 1.00 יח'  08.06.0240 01 קומפלט,העתקת עמוד תאורה מעץ

לא לסיכום 1,170.00 1.00 יח'  08.06.0250 01 קומפלט  ),לא כולל יסוד חדש(העתקת עמוד תאורה מפלדה 

לא לסיכום 405.00 1.00 יח'  08.06.0260 01צביעת מרכזיית תאורה ממתכת קיימת 
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:75 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 270.00 1.00 קומ 08.06.0270 01טיפול גד קורוזיה לפלטת יסוד בעמוד תאורה עירוי

לא לסיכום 14.00 1.00 יח'  08.06.0280 01מספור או שיוי מספור בעמוד תאורה עירוי קיים

לא לסיכום 27.00 1.00 יח'  08.06.0290 01 קומפלט,מבודד שקל

לא לסיכום 72.00 1.00 יח'  08.06.0300 01בית תקע מוגן מים מותקן בגומחה בעמוד תאורה

לא לסיכום 1,350.00 1.00 קומ
 כולל גם השאלת כבלי הזה 125A,הזה מגרטור עם גודל חיבור של עד 

ב " בדיקות וכיוצ, יתוקים- וכן ,והארקות הגה ושיטה
01 08.06.0310

לא לסיכום 90.00 1.00 קומ 01 08.06.0320יתוק זמי של קטע תאורת רחוב וחיבור מחדש לאחר תיקון התקלה

לא לסיכום 113.00 1.00 קומ
לא (חיבור או יתוק הזת חשמל לתאורת רחוב בעמוד חברת החשמל 

)ח"כולל תשלום לח
01 08.06.0330

לא לסיכום 360.00 1.00 קומ
ח ושאת "חיבור הזת חשמל לתאורה זמית בעמוד עירוי מרשת ח

)ח"לא כולל תשלום לח(תאורת רחובות 
01 08.06.0340

לא לסיכום 203.00 1.00 קומ 08.06.0350 01חיבור הזת חשמל לתאורה זמית בעמוד עירוי מרשת תאורה עירוית

לא לסיכום 900.00 1.00 קומ קטע של רשת תאורה עילית שפגעה /תיקון שדה 01 08.06.0360

לא לסיכום 2,700.00 1.00 קומ קו של רשת תאורה תת קרקעית שפגעה /תיקון קטע 01 08.06.0370

לא לסיכום 315.00 1.00 קומ

 ,מ" ס15*50*50 במידות עד , מגולוות,פלטת מעבר מפלדה לעמוד תאורה
 עיגון , צפוי אאורוקוט, דסקיות, אומים8 "1.5, ברגים עד קוטר :כולל

ליסוד בטון וכל ההתאמות 

01 08.06.0380

0.00 סה''כ 08.06 01 צביעה ושוות,פירוקים
י ובדיקות'עבודות רג 01 08.07

לא לסיכום 238.00 1.00 ש"ע
 )ל"לעבודות שאין כלולות המחירי היחידות ה'( מ12מוף בגובה של עד 

 קומפלט , חשמלאי מוסמך ועוזר,מפעיל- הג:כולל צוות עובדים לרבות
01 08.07.0010

לא לסיכום 143.00 1.00 ש"ע
 כולל )ל"לעבודות שאין כלולות המחירי היחידות ה(מחפרון זחלי קטן 

  קומפלט ,מפעיל-הג
01 08.07.0020

לא לסיכום 48.00 1.00 ש"ע י של פועל בלתי מקצועי'שעת עבודה ברג 01 08.07.0030

לא לסיכום 57.00 1.00 ש"ע י של פועל מקצועי'שעת עבודה ברג 01 08.07.0040

לא לסיכום 67.00 1.00 ש"ע י של חשמלאי עוזר'שעת עבודה ברג 01 08.07.0050

לא לסיכום 76.00 1.00 ש"ע י של חשמלאי מוסמך'שעת עבודה ברג 01 08.07.0060

 לא כולל עבודות שהוגדרו במפורש במפרט -תשלומים לבדיקת מתקים 
 ככוללות עלות הבדיקה   ,הטכי או בכתב הכמויות

לא לסיכום 950.00 1.00 קומ
" שיאושר ע"חשמלאי בודק"תשלום בגין בדיקת מתקן תאורה באמצעות 

 כולל כל התיאומים100A*3, למתקן בגודל חיבור של עד ,י המזמין
01 08.07.0070

לא לסיכום 1,093.00 1.00 קומ
" שיאושר ע"חשמלאי בודק"תשלום בגין בדיקת מתקן תאורה באמצעות 

 כולל כל התיאומים 200A*3, למתקן בגודל חיבור של עד ,י המזמין
01 08.07.0080

לא לסיכום 0.00 60.00 %
תוספת למחירי היחידות עבור טיפול באירועים חריגים במסגרת עבודות 

 18:00-07:00 בין השעות ,תחזוקת שבר חיויות
01 08.07.0090
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סכום מחיר כמות יחידה תאור מספר סעיף

דף:76 תאריך:16/3/2021

התיעלות ארגטית ועבודות תחזוקה ופיתוח תאורה     מ"מ גי תקווה

   אומדן01מבה  

   עבודות תאורת חוץ08פרק 

לא לסיכום 0.00 100.00 %
תוספת למחירי היחידות עבור טיפול באירועים חריגים במסגרת עבודות 

  06:59-18:01 בין השעות ,תחזוקת שבר חיויות
01 08.07.0100

לא לסיכום 0.00 150.00 %
תוספת למחירי היחידות עבור טיפול באירועים חריגים במסגרת עבודות 

 בכל שעות היממה  , בשבתות וחדים,תחזוקת שבר חיויות
01 08.07.0110

0.00 סה''כ י ובדיקות'עבודות רג 01 08.07
הסדרי תועה 01 08.08

לא לסיכום 200.00 1.00 ש''ע

של ' 25 הציוד המפורט בתרשים מס :צוות מורשה אבטחת תועה לרבות
צ ומשטרת ישראל לצורך ביצוע עבודות אבטחת "מע,משרד התחבורה 

 הצוות והציוד יועסק .מסלולים /תקית לסגירת כבישים וחסימת תיבים
י הוראה בכתב של המפקח"עפ

01 08.08.0010

לא לסיכום 4.00 1.00 מ''א

התשלום ; עבור יום שכירות REIRRAB NOTURTמסוג  )גדרות (מעקה 
לא , אם תידרש תקופת שכירות ארוכה יותר . ימים100יבוצע למקסימום 

ישולם לקבלן מעבר לזמן שצויין לעיל

01 08.08.0020

לא לסיכום 600.00 1.00 יח' 
מחיר . רב עוצמה LED שחורעם תאורת 100/100שלט מתכת בגודל 

  הובלה והתקה ,השלט כולל מערכות חיבור 
01 08.08.0030

לא לסיכום 3.00 1.00 מ''א

  ,מעקה גדרות רשת ממתכת על גבי משקולות כובד מסוג ירושלים
 אם תדרש תקופת . ימים100 למקסימום -התשלום עבור יום שכירות 

 תשלם לקבלן תוספת מעבר לזמן שצויין,שכירות ארוכה יותר

01 08.08.0040

0.00 סה''כ הסדרי תועה 01 08.08

0.00 סה''כ עבודות תאורת חוץ 01 08
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