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תיאור
פרק  18תמרורים צביעה ואביזרי דרך
הכמויות הרשומות להלן הינן כלליות
לכלל ישובי המועצה .הכמויות תמדדנה
בפועל בכל ישוב לפי הוראת הביצוע
במקום עפ"י הנחיות האחראי במועצה
או מי מטעמם .כל הצביעה והתקנות
התמרורים תתבצע לפי תקנים עדכניים
של משרד התחבורה בדרכים עירוניות
אספקה והתקנה של תמרורים מכל סוג
שהוא מותקנים על עמודים מגולוונים
שיבוטים בקרקע בקוטר ובעובי דופן
לפי תקני משרד התחבורה לדרך
עירונית( .המחיר כולל תמרור=עמוד)
כנ"ל אך אספקה והתקנת תמרורים
בלבד על עמודים קיימים
אספקה והתקנה תמרור מאיר מס' 518
(סימון מעבר חציה להולכי רגל-ג 7-מס
ישן)המחיר כולל אספקה ,התקנה,
ביסוס ,חיבור חשמלוכל הדרוש בצורה
מושלמת במקומות שונים בישובי
המועצה בהתאם לקביעת האחראי
במועצה
צביעת קוי הפרדה בכבישים לסירוגין
וברוחב  81ס"מ ,לבן מלא(,מדידה
לסירוגין –רק קטעים צבועים יימדדו).
כנ"ל קווי הפרדה מלאים (קו לבן
רציף).
צביעת מעברי חציה ,שטחי כביש
למעבר חציה לסירוגין צבועים ברוחב
של  51-31ס"מ
ובאורך  8.1-1.1מ'
צביעת קוי עצירה מלאים
ברוחב  51-31ס"מ.
צביעת חץ בודד על הכביש
צביעת חץ כפול על הכביש
צביעת חץ משולש על הכביש
צביעת אבני שפה בגוונים שונים
לסירוגין לשטחי תחנת אוטובוס או
חניה או מניעת חניה בגוונים התקניים
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צביעת קו עצירה לסימון לפסי האטה
(גבשושיות)כולל משולשים ע"ג הכביש
בצבע לבן .מריחת לפי מ"ר צבע עולל
המשולש .מ"ר

8111.11

18.8.851

כנ"ל אך סימון בצבע זוהר צהוב קו מטר
סימון גמר נתיבים (שוליים)
התקנה ואספקה עיני חתול חד כיוון יחי'
המאושרים ע"י הוועדה הבינמשרדית
של משרד התחבורה

2000000

18.8.811

0250/50002
מחיר יחידה סה"כ

111

סך המחיר הכולל
(מתקבל מחיבור עמודת הסה"כ לצד כל סעיף)
יובהר כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הנן לצרכי הערכת המחיר ולהצעה במכרז וכי אין המועצה
מתחייבת לכמויות הנקובות.
עוד יובהר כי כתב הכמויות מפרט את הכמות המוערכת לשנת עבודה אחת.
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