
כ"סה'מחיר יחכמות'יח

        76,362.00                 3,90019.58ק"מחפרה כללית לתעלות ניקוז כולל העברת חומר מתאים למילוי ופינוי עודפים51.020.0050

          6,174.00                   1,8003.43ק"מהידוק מבוקר של שכבות המילוי51.020.0100

        16,153.50               150107.69ק"מ'מצע סוג א51.071.0534

      408,750.00            3751,090.00ק"מ. בחתך מלבני במידות שונות30-תעלת ניקוז מבטון  ב02.01.0710

02.01.0822
בכול , 3חלק/4466י " לזיון בטון לפי ת400W- מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ

הקטרים והאורכים
      157,500.00            384,200.00טון

        13,200.00                 1,20011.00ר"מר"מ'\ גר250יריעות גיאוטקסטיל מבד לא ארוג במשקל 51.071.0534

        21,000.00               100210.00ר"ממ'' ס30מזרוני גביונים בעובי 51.073.0020

51.071.0100
ר על '' תאים למ40/מ'' ס10תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק -יריעות גיאו

20-יריעות גיאוטקסטיל וכולל מילוי בטון מסוג ב
      103,950.00                 1,05099.00ר"מ

803,089.50      

160,617.90      

963,707.40      

כ"סה'מחיר יחכמות'יח

      234,960.00                 12,00019.58ק"מחפרה כללית לתעלות ניקוז כולל העברת חומר מתאים למילוי ופינוי עודפים51.020.0050

        34,300.00                   10,0003.43ק"מהידוק מבוקר של שכבות המילוי51.020.0100

        48,460.50               450107.69ק"מ'מצע סוג א51.071.0534

      376,050.00            3451,090.00ק"מ. בחתך מלבני במידות שונות30-תעלת ניקוז מבטון  ב02.01.0710

02.01.0700
, רצפה,  במידות שונות ובעומק כלשהו כולל יסודות30-מובל מלבני לניקוז מבטון ב

.קורות עליונות ותחתונות ותקרות, קירות
      805,000.00            7001,150.00ק"מ

02.01.0822
בכול , 3חלק/4466י " לזיון בטון לפי ת400W- מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ

הקטרים והאורכים
      438,900.00            1054,200.00טון

        53,500.00               100535.00ק"מבטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים02.01.0010

          8,400.00            71,200.00ק"ממתקני כניסה יציאה מבטון מזוין02.01.0610

51.05.0795
מ '' ס125 בקוטר 27י '' אטומים למים בעלי תו תקן ת5צינורות ניקוז מבטון דרג 

.' מ2.0בעומק עד 
        60,300.00            302,010.00א"מ

        22,900.00          122,900.00'יח' מ2.5 ובעומק עד 210X210תא בקרה מלבני במידות 51.05.1501

          4,500.00            14,500.00'יחמ לתא מלבני" ס150X150רשת לקליטת מי נגר במידות 51.05.1983

        13,200.00                 1,20011.00ר"מר"מ'\ גר250יריעות גיאוטקסטיל מבד לא ארוג במשקל 51.071.0534

        21,000.00               100210.00ר"ממ'' ס30מזרוני גביונים בעובי 51.073.0020

51.071.0100
ר על '' תאים למ40/מ'' ס10תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק -יריעות גיאו

20-יריעות גיאוטקסטיל וכולל מילוי בטון מסוג ב
      103,950.00                 1,05099.00ר"מ

2,225,420.50   

445,084.10      

מ"כ כולל תוספת בצ"סה   2,670,504.60

04/2018י "נת+ א "לפי חכ)ניקוז והגנה מפני שטפונות - מתחם הקרולינות  - (90חציית כביש )מצב סופי 

מ"כ ללא תוספת בצ"סה

20%מ "תוספת בצ

04/2018י "נת+ א "לפי חכ)ניקוז והגנה מפני שטפונות - מתחם הקרולינות  - (90ללא חציית כביש )מצב זמני 

מ"כ ללא תוספת בצ"סה

20%מ "תוספת בצ

מ"כ כולל תוספת בצ"סה


