ה .אדיר הנדסה אזרחית בע"מ
כפר חיטים נייד050-7342111 :

כתב כמויות

15/05/2018
דף מס'001 :

שיפוץ מסלול ריצה דגניה
תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  01מסלול ריצה
תת פרק  01.1מילוי חפירה והידוק מבוקר
 01.1.010חפירה כללית באתר לעומק עד  1מ'.לרבות
פינוי החומר

מ"ק

 01.1.020הידוק מבוקר של שתית )קרקעית חפירה( או
פני קרקע טבעיים לדרגת צפיפות לפי
סוגהחומר .

מ"ר

 01.1.030מילוי בחומר גרנולרי גרוס מדורג מובא סוג א'
מפוזר בשכבות של  20ס"מ מהודקבהידוק
מבוקר לדרגת צפיפות של  98%לפי מוד'
אאשהו.מחיר כולל הידוק

מ"ק

290.00

760.00

260.00

25.00

5.00

115.00

סה"כ  01.1מילוי חפירה והידוק מבוקר

7,250.00

3,800.00

29,900.00
40,950.00

תת פרק  01.2אספלט
 01.2.010ריסוס באמולסיה ביטומנית )צפוי מאחה(
בשיעור  0.25ק"ג/מ"ר בשטח עד  750מ"ר
מ"ר

מ"ר

 01.2.020שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 5
ס"מ  ,גודל אגרגט "  3/4בשטח עד  750מ"ר
מ"ר

מ"ר

760.00

760.00

4.00

80.00

סה"כ  01.2אספלט

3,040.00

60,800.00
63,840.00

תת פרק  01.3אבני גן
 01.3.010פירוק אבן גן וביצוע אבן חדשה כולל אספקה
וגב אבן

מטר

370.00

75.00

סה"כ  01.3אבני גן

27,750.00
27,750.00

תת פרק  01.4ציפוי אספלט
 01.4.010צביעת/ציפוי מגרשי ספורט בצבע אקרילי
מסוג "ספורט קוט" או ש"ע במספר גוונים
לפיבחירת המזמין 2.שכבות
סה"כ  01.4ציפוי אספלט

סה"כ  01מסלול ריצה
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.13.1

מ"ר

760.00

40.00

30,400.00
30,400.00

162,940.00
קובץ :מסלול ריצה דגניה 002/...

ה .אדיר הנדסה אזרחית בע"מ
כפר חיטים נייד050-7342111 :
15/05/2018
דף מס'002 :

שיפוץ מסלול ריצה דגניה
תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  02שיפוץ דשא
תת פרק  02.1חפירה
 02.1.010ישור וחישוף שטח בחפירה ו/או מילוי עד ל:
 20ס"מ )לא ימדד בעבודות חפירה ו/אומילוי(

מ"ר

870.00

4.00

סה"כ  02.1חפירה

3,480.00
3,480.00

תת פרק  02.2דשא
 02.2.010אדמת גן המאושרת לגינון),כולל בדיקת
מעבדה מוסמכת( מפוזרת בשכבות בעובי
של 20-30ס"מ

מ"ק

190.00

50.00

9,500.00

 02.2.020הכנת שטח למדשאה ו\או נטיעות כולל
קומפוסט )  10מ"ק/דונם( ,דישון ,תיחוח
ויישורסופי )דישון כולל  100ק"ג/דונם
סופרפוספט 50 ,ק"ג/דונם אשלגן(.

מ"ר

960.00

10.00

9,600.00

 02.2.040משטחי דשא מזן "סופר אלטורו" כולל טיפול
 30יום ועד לקליטה

מ"ר

960.00

30.00

28,800.00

סה"כ  02.2דשא

47,900.00

סה"כ  02שיפוץ דשא

51,380.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.13.1

קובץ :מסלול ריצה דגניה 003/...

ה .אדיר הנדסה אזרחית בע"מ
כפר חיטים נייד050-7342111 :

כתב כמויות )ריכוז(

15/05/2018
דף מס'003 :

שיפוץ מסלול ריצה דגניה
סך תת פרק

סך פרק

פרק  01מסלול ריצה
תת פרק  01.1מילוי חפירה והידוק מבוקר

40,950.00

תת פרק  01.2אספלט

63,840.00

תת פרק  01.3אבני גן

27,750.00

תת פרק  01.4ציפוי אספלט

30,400.00
162,940.00

סה"כ  01מסלול ריצה
פרק  02שיפוץ דשא
תת פרק  02.1חפירה

3,480.00

תת פרק  02.2דשא

47,900.00
51,380.00

סה"כ  02שיפוץ דשא

סך הכל
ס ה" כ כ ל ל י
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.13.1

214,320.00
36,434.40
250,754.40

____________
תאריך
קובץ :מסלול ריצה דגניה

