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2דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

9 , 8תוספת יח' מים קרים 

 מערכות מיזוג אוויר15פרק - 

ציוד קירור

2 קומפלט יחידת מים קרים מושלמת כולל בולמי רעידות סופרפד מייסון  וכו' כמוגדר
 )., המחיר כולל גם את מתאם התקשורת ולוחCH»9 , 8במפרט ובתוכניות 

החיבורים לכבלי הזנה ראשיים

01.15.01.010

2 קומפלט  כמוגדר במפרט ובתוכניות. המגדל כולל את כלCT-5»6מגדל קירור מושלם 
המתואר בתוכניות כולל מבנה, מפוח , תמסורת , מנוע , קונסטרוקציה תומכת,

מילוי, מגשי פיזור, צנרת פנימית, מצופים   ו מ י כ ל י   ג ו ב ה   כ פ ו ל י ם, חיבורים  וכן את
 המתוארות  ב מ פ ר ט   ו ה כ ו ל ל ו ת   ב י ן   ה שא ר- מעקות,GRP כל קונסטרוקציות,  

משטחי טיפול    , גשרים   מ ק ש ר י ם, סולמות, איזון דינמי וסטטי  למפוחים, משטחי
 דריכה היקפיים וכו' מושלם וכמתואר במפרט ובתוכניות

01.15.01.020

1 קומפלט   מושלם לרבות  תבנית /מ ג ש   פ ל ב ם עם פיית ניקוז וכו',P  90משאבת מים קרים -  
הכל כמתואר במפרט ובתוכניות

01.15.01.030

1 קומפלט  מ"מ,25בידוד מושלם למשאבה באמצעות לוחות וסרטי גומי סינטטי בעובי 
מודבק על גבי המשאבה גמר בתחבושת וסילפס צבוע כחול.

01.15.01.040

1 קומפלט 01.15.01.050 (אך ללא מגש ניקוז)P -90כנ "ל אך משאבת מי עיבוי 

1 קומפלט  כ"ס (עם מגש400 מ',  45 כנגד GPM  6500כנ "ל אך משאבת סחרור מי צרכנים -  
 נקוז)

01.15.01.060

1 קומפלט  מ"מ,25בידוד מושלם למשאבה באמצעות לוחות וסרטי גומי סינטטי בעובי 
מודבק על גבי המשאבה וגמר בתחבושת וסילפס צבוע כחול.

01.15.01.070

3 קומפלט בסיס בטון מושלם כולל זיון ויציקת בטון  - עבור משאבה 01.15.01.080

סה"כ ציוד קירור
צנרת ואביזרים
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3דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

כל ההתחברויות המתוארות בתוכניות לצנרת וציוד קיים כלולות במחיר 
העבודה אלא אם צויין סעיף מיוחד בנפרד.  במקומות בהם יהיו התחברויות או 

הצנרת תפורק המחיר כולל גם תיקוני בידוד וצבע, ריקון ומילוי . באם לא נאמר 
 אחרת המחיר כולל אספקה והתקנה ובדיקת לחץ כמוגדר במפרט.  כל המופות 

(ובידודם) כלולות במחיר התחברויות צנרת או האביזר המותקן בצנרת. 

10 מ"א 01.15.06.010 כמוגדר במיפרט ובתוכניות.SCH    4   0   - עם תפר    36צנרת פלדה בקוטר "

40 מ"א 01.15.06.020 .30כנ"ל אך צנרת פלדה בקוטר " 

50 מ"א 01.15.06.030 .24כנ"ל אך צנרת פלדה בקוטר "

4 מ"א 01.15.06.040  , ללא תפרSCH 40 20כנ"ל צנרת פלדה בקוטר "

40 מ"א 18כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.050

150 מ"א 16כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.060

100 מ"א 01.15.06.070  .14כנ"ל צנרת אך בקוטר "

20 מ"א 12כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.080

10 מ"א 10כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.090

20 מ"א .6כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.100

20 מ"א .4כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.110

50 מ"א 3כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.120

10 מ"א 2כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.130

10 מ"א 1.5כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.140
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4דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

10 מ"א 1.25כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.150

30 מ"א 1כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.160

10 מ"א 3/4כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.170

2 יח' SCH  40 קשתות והסתעפויות  כמוגדר במפרט,  30אביזרי צנרת פלדה " 01.15.06.180

8 יח' 01.15.06.190 .24כנ"ל אביזרי צנרת פלדה  א ך   ב ק ו ט ר  "

2 יח' 01.15.06.200 .20כנ"ל אביזרי צנרת פלדה  א ך   ב ק ו ט ר  "

6 יח' 18כנ"ל אביזרי צנרת פלדה אך בקוטר " 01.15.06.210

12 יח' 01.15.06.220 .16כנ"ל אביזרי צנרת פלדה   א ך   ב ק ו ט ר   "

12 יח' 14כנ"ל אביזרי צנרת פלדה אך בקוטר " 01.15.06.230

2 יח' 12כנ"ל אביזרי צנרת פלדה אך בקוטר " 01.15.06.240

2 יח' 10כנ"ל אביזרי צנרת פלדה אך בקוטר " 01.15.06.250

10 יח' 8כנ"ל אביזרי צנרת פלדה אך בקוטר " 01.15.06.260

10 יח' 6כנ"ל אביזרי צנרת פלדה אך בקוטר " 01.15.06.270

10 יח' 4כנ"ל אביזרי צנרת פלדה אך בקוטר " 01.15.06.280

10 יח' 3כנ"ל אביזרי צנרת פלדה אך בקוטר " 01.15.06.290

2 יח' , גל כפול תוצרת מייסון18חיבור גמיש לצינור בקוטר " 01.15.06.300

6 יח' 14כנ "ל חיבור גמיש לצינור בקוטר " 01.15.06.310
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5דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

8 יח' 16כנ "ל חיבור גמיש לצינור בקוטר " 01.15.06.320

2 קומפלט   כולל   רוכב/נעל , תיקוני צבע ,36   -  30התחברות לצנרת ראשית קיימת קוטר " 
.16מילוי והורקה וכו' - לקטרים " 

01.15.06.330

2 קומפלט  (לצנרת מים קרים באישור המפקח, ראה14כנ"ל התחברות לצנרת אך בקוטר "
סעיפי התחברות חמה בנפרד)

01.15.06.340

2 קומפלט 12כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.350

2 קומפלט .8כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.360

2 קומפלט .6כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.06.370

4 יח' SCH  40 כמוגדר במפרט. 24אביזרי צנרת פלדה רוכב/נעל קוטר  "  01.15.06.380

2 יח' 01.15.06.390 .20כנ"ל אביזרי צנרת פלדה רוכב/נעל קוטר  " 

2 יח' 01.15.06.400  .18כנ"ל אביזרי צנרת פלדה רוכב/נעל קוטר  " 

4 יח' 01.15.06.410  .16כנ "ל אביזרי צנרת פלדה רוכב/נעל קוטר  " 

2 יח' 01.15.06.420  .14כנ"ל אביזרי צנרת פלדה רוכב/נעל קוטר  " 

2 יח' 01.15.06.430  .12כנ"ל אביזרי צנרת פלדה רוכב/נעל קוטר  " 

2 יח' 01.15.06.440  .10כנ"ל אביזרי צנרת פלדה רוכב/נעל קוטר  " 

2 יח' 01.15.06.450  .8כנ"ל אביזרי צנרת פלדה רוכב/נעל קוטר  " 

6 יח' 01.15.06.460  .6כנ"ל אביזרי צנרת פלדה רוכב/נעל קוטר  " 

6 יח' 01.15.06.470  .4כנ"ל אביזרי צנרת פלדה רוכב/נעל קוטר  " 
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6דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

6 יח' 01.15.06.480  .3כנ"ל אביזרי צנרת פלדה רוכב/נעל קוטר  " 

2 יח' SCH  40  כמוגדר במפרט. 24 לקוטר  " 30מעבר מקוטר "  01.15.06.490

2 יח' 01.15.06.500 .20 לצינור  " 30כנ "ל מעבר קוטר  " 

2 יח' .16 לצינור  " 18כנ"ל מעבר קוטר  "  01.15.06.510

4 יח' 01.15.06.520 .14 לצינור  " 16כנ"ל מעבר קוטר  " 

2 יח' 01.15.06.530 .12 לצינור  " 14כנ "ל מעבר קוטר  " 

2 יח' 01.15.06.540 .10 לצינור  " 12כנ"ל מעבר קוטר  " 

2 יח' 01.15.06.550 .8 לצינור  " 10כנ"ל מעבר קוטר  " 

2 יח' 01.15.06.560 .6 לצינור  " 8כנ"ל מעבר קוטר  " 

2 יח' 01.15.06.570 .4 לצינור  " 6כנ"ל מעבר קוטר  " 

2 יח' 01.15.06.580 .3 לצינור  " 4כנ"ל מעבר קוטר  " 

20 יח' שסתום לשחרור אוויר וכולל ברז כדורי, כמתואר במפרט. 01.15.06.590

10 יח' 01.15.06.600  , זרוע ארוכה, ציר ארוך , מותאם לבידוד ,  דוגמת שגיב2ברז כדורי בקוטר "

4 יח' 1.5כנ"ל ברז כדורי בקוטר "  01.15.06.610

10 יח' 1.25כנ"ל ברז כדורי בקוטר "  01.15.06.620

10 יח' .1כנ"ל ברז כדורי בקוטר " 01.15.06.630

10 יח' 3/4כנ"ל ברז כדורי בקוטר " 01.15.06.640
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7דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

30 יח' כנ"ל ברז כדורי בקוטר "½ 01.15.06.650

2 יח' ' וכמוגדרB-7  , עם תמסורת תוצרת רפאל או הכוכב דגם  24ברז פרפר קוטר "
במפרט

01.15.06.660

2 יח' 36כנ"ל ברז פרפר קוטר "  01.15.06.670

4 יח' 30כנ"ל ברז פרפר קוטר "  01.15.06.680

2 יח' 18כנ"ל ברז פרפר קוטר " 01.15.06.690

8 'יח 16כנ"ל ברז פרפר קוטר " 01.15.06.700

10 יח' 14כנ"ל ברז פרפר קוטר " 01.15.06.710

2 'יח 12כנ"ל ברז פרפר קוטר "  01.15.06.720

2 יח' 10כנ"ל ברז פרפר קוטר "  01.15.06.730

5 יח' 8כנ"ל ברז פרפר קוטר " 01.15.06.740

8 יח' 6כנ"ל ברז פרפר קוטר " 01.15.06.750

6 יח' 4כנ"ל ברז פרפר קוטר " 01.15.06.760

4 יח' 3כנ"ל ברז פרפר קוטר "  01.15.06.770

1 יח' 01.15.06.780 כמוגדר במפרט14ברז אל חוזר בקוטר "

1 יח' 18כנ "ל ברז אל חוזר בקוטר " 01.15.06.790

1 'יח 16כנ"ל ברז אל חוזר בקוטר "  01.15.06.800
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8דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

8 יח' מד לחץ כולל סיפון וברז ניתוק  ושחרור אוויר עם בדוד. 01.15.06.810

3 יח'  ברזים כולל, סיפון ברזי ניתוק, צנרת ובידוד במידת הצורך3מד לחץ מחובר עם 
 כמתואר בתוכניות

01.15.06.820

12 יח' טרמומטר טבילה 01.15.06.830

1 יח' MESH 80   וכולל ברז ניקוז כמוגדר במפרט 18מסנן לצינור קוטר " 01.15.06.840

1 יח' MESH 80   וכולל ברז ניקוז כמוגדר במפרט 16מסנן לצינור קוטר " 01.15.06.850

1 יח' 01.15.06.860 כולל ברז ניקוז כמוגדר במפרט.14מסנן לצינור בקוטר "

6 יח' , מעבר3/4 מבודד בקוטר נומינלי "SCH80"מופה" לחיבור אביזרים מצינור 
לנדרש בתוכניות ובמפרט

01.15.06.870

2 יח' . מעבר1 מבודד בקוטר נומינלי "SCH80"מופה" לחיבור אביזרים מצינור 
לנדרש בתוכניות ובמפרט.

01.15.06.880

2 יח' 01.15.06.890    - לסוף קו30אוגן עיוור ואוגן נגדי כולל אטם וברגים לצינור בקוטר "

4 יח' 16אוגן עיוור ואוגן נגדי אך לצינור בקוטר " 01.15.06.900

4 יח' 12אוגן עיוור ואוגן נגדי אך לצינור בקוטר " 01.15.06.910

1 יח' 24אוגן עיוור ואוגן נגדי אך לצינור בקוטר "  01.15.06.920

1 יח' מגן קפיאה מושלם תוצרת דנפוס נוסף מעבר לנדרש במפרט לפי הנחיות המפקח 01.15.06.930

5 יח' מפסק זרימה לחץ הפרשי מושלם מעבר לנדרש במפרט ובתוכניות לפי הנחיות
המפקח

01.15.06.940

סה"כ צנרת ואביזרים
בידוד צנרת ואביזרים
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9דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

20 בידוד צנרת בתרמילי דואל טמפ כולל מעטה פח צבוע כמוגדר במפרט ובתוכניותמ"א
18 לצנור בקוטר "

01.15.07.010

4 מ"א 16כנ"ל בידוד צנרת אך בקוטר " 01.15.07.020

100 מ"א 14כנ"ל בידוד צנרת אך בקוטר " 01.15.07.030

20 מ"א 12כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.07.040

10 מ"א 10כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.07.050

10 מ"א .8כנ"ל צנרת אך בקוטר "  01.15.07.060

10 מ"א .6כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.07.070

10 מ"א .4כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.07.080

10 מ"א 3כנ"ל צנרת אך בקוטר " 01.15.07.090

10 מ"א 2כנ"ל צנרת אך בקוטר "  01.15.07.100

20 מ"א 1כנ"ל צנרת אך בקוטר "  01.15.07.110

20 יח' בידוד אביזר צנרת ברז, מסנן, גמיש, אל חוזר דרסר וכו' בבידוד גומי סינטטי 
כולל בידוד האוגנים ומעטה מושלם תחבושת סילפס , הכל כמוגדר במפרט

14ובתוכניות לאביזר בקוטר " 

01.15.07.120

6 יח' 18כנ"ל אביזרים אך בקוטר " 01.15.07.130

2 יח' 12כנ"ל אביזרים אך בקוטר " 01.15.07.140

2 יח' 10כנ"ל אביזרים אך בקוטר " 01.15.07.150

2 יח' 6כנ"ל אביזרים אך בקוטר " 01.15.07.160
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10דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

2 יח' 4כנ"ל אביזרים אך בקוטר "  01.15.07.170

2 יח' 3כנ"ל אביזרים אך בקוטר "  01.15.07.180

2 יח' 2כנ"ל אביזרים אך בקוטר "  01.15.07.190

4 יח' 1.5כנ"ל אביזרים בקוטר "  01.15.07.200

2 יח' 1.25כנ"ל אביזרים  בקוטר "  01.15.07.210

4 יח' .1כנ"ל אביזרים  בקוטר " 01.15.07.220

4 יח' 3/4כנ"ל אביזרים  בקוטר " 01.15.07.230

30 יח' כנ"ל אביזרים  בקוטר "½ 01.15.07.240

12 יח'  קשתות והסתעפויות ומעבר קוטר בדואל טמפ14בידוד אביזרי צנרת פלדה "
כולל מעטה פח צבוע, הכל כמוגדר במפרט.

01.15.07.250

12 יח' .18אספקה והתקנה של כנ"ל לקשת/הסתעפות בקוטר "  01.15.07.260

4 יח' .16אספקה והתקנה של כנ"ל לקשת/הסתעפות בקוטר "  01.15.07.270

4 יח' .12אספקה והתקנה של כנ"ל לקשת/הסתעפות בקוטר "  01.15.07.280

2 יח' .10אספקה והתקנה של כנ"ל לקשת/הסתעפות בקוטר " 01.15.07.290

4 יח' .8אספקה והתקנה של כנ"ל לקשת/הסתעפות בקוטר "  01.15.07.300

4 יח' .6אספקה והתקנה של כנ"ל לקשת/הסתעפות בקוטר "  01.15.07.310

4 יח' .4אספקה והתקנה של כנ"ל לקשת/הסתעפות בקוטר "  01.15.07.320
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11דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

4 יח' .3אספקה והתקנה של כנ"ל לקשת/הסתעפות בקוטר " 01.15.07.330

2 יח'   , דואלטמפ ומעטפת14בידוד אביזרי צנרת פלדה רוכב/נעל , קוטר ענף יציאה  " 
פח צבוע כמוגדר במפרט.

01.15.07.340

2 יח' 12כנ"ל אביזרים אך בקוטר " 01.15.07.350

2 יח' 8כנ"ל אביזרים אך בקוטר " 01.15.07.360

2 יח' 6כנ"ל אביזרים אך בקוטר " 01.15.07.370

2 יח' 4כנ"ל אביזרים אך בקוטר " 01.15.07.380

2 יח' 3כנ"ל אביזרים אך בקוטר " 01.15.07.390

30 מ"א , לרבות קשתות2בידוד גומי סינטטי ומעטה סילפס לצנרת בקוטר " 
והסתעפויות וכו

01.15.07.400

30 מ"א 1.5כנ"ל צנרת בקוטר "  01.15.07.410

30 מ"א 1.25כנ"ל צנרת בקוטר "  01.15.07.420

30 מ"א .1כנ"ל צנרת בקוטר " 01.15.07.430

30 מ"א 3/4כנ"ל צנרת בקוטר " 01.15.07.440

30 מ"א כנ"ל צנרת בקוטר "½ 01.15.07.450

12 יח'  קשתות והסתעפויות ומעבר קוטר בדואל טמפ14בידוד אביזרי צנרת פלדה "
כולל מעטה פח צבוע, הכל כמוגדר במפרט.

01.15.07.460

6 יח' , מעבר3/4 בקוטר נומינלי "SCH80בידוד "מופה" לחיבור אביזרים מצינור 
לנדרש בתוכניות ובמפרט

01.15.07.470
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12דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

2 יח' . מעבר לנדרש1 בקוטר נומינלי "SCH80בידוד "מופה" לחיבור אביזרים מצינור 
 בתוכניות ובמפרט.

01.15.07.480

סה"כ בידוד צנרת ואביזרים
עבודות חשמל פיקוד ובקרה

1 קומפ' אביזרי פיקוד (מחוץ ללוחות החשמל), רגשים וכו' להשלמת מערכת הפיקוד
והבקרה כמוגדר בתוכניות , בתפמ ובמפרט.

01.15.08.010

2 יח'  (נוסף לנדרש במפרטAKS כדוגמת 4-20MAרגש לחץ בצנרת מים עם מתמר 
)0   1   0ובתוכניות ומעבר לכלול בסעיף אביזרי הפיקוד      

01.15.08.020

10 יח'    מותאם למע' הבקרה כולל מתמר במידתPT   100רגש טמפ' בצנרת מים     
הצורך וחיווט (נוסף לנדרש במפרט ובתוכניות ומעבר לכלול בסעיף אביזרי

).0   1   0הפיקוד      

01.15.08.030

1 יח'  אלקטרומגנטי עם צגMA 4-20 עם צג ויציאה 14מד ספיקה לצינור בקוטר "
מרוחק, מבודד

01.15.08.040

1 יח' MA 4-20 עם צג ויציאה 16כנ"ל אך מד ספיקה לצינור בקוטר " 01.15.08.050

סה"כ עבודות חשמל פיקוד ובקרה
עבודות שונות

הערה:
מסירה והפעלה, תיעוד, אחריות ושירות כמוגדר במיפרט - כלול במחירי

היחידה .

200 ש"ע שעת עבודה ברג'י לטכנאי ועוזר כולל נסיעה לעבודות נוספות. 01.15.09.010

200 ש"ע שעת עבודה ברג'י לרתך/מסגר ועוזר כולל נסיעה לעבודות נוספות. 01.15.09.020

8000 ק"ג קונסטרוקצית פלדה מגולוונת צבועה מפרופילים מקצועיים במידות שונות
לעבודות חריגות מעבר לכלול ומתואר במפרט. שימו לב תמיכות שונות כלולות

במחירי הצנרת והציוד.

01.15.09.030

2 קומפלט קונסטרוקצית פלדה מגולוונת צבועה מפרופילים מקצועיים לצורך שירות
ביחידות מים הקרים כדוגמת הקיים וכולל במות וסולמות.

01.15.09.040
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13דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

1000 'יח ביצוע חוו"ד לגבי ריתוכים כולל צילום ופענוח - יחידת מידה אינטש.  בחירת
המעבדה, עיתוי הבדיקה, הכמויות והמיקום - לפי בחירת המזמין בלבד.

01.15.09.050

50 מ"א 6 - " 12פירוקי צנרת כולל ריקון וחיתוך, פינוי לאתר פסולת לצנרת בקוטר "  01.15.09.060

20 מ"א 20 - " 14פירוקי צנרת כולל ריקון וחיתוך, פינוי לאתר פסולת לצנרת בקוטר "  01.15.09.070

1 קומפלט  מחליפי חום של מערכת פריקת המאגר וסילוק2תוספת או זיכוי בגין פירוק 
מהאתר. הציוד מועבר לרשות הקבלן. הציוד אינו מחובר ואינו פועל מספר

שנים.

01.15.09.080

4 קומפלט  לצורך ביצוע חיתוך וניתוק קווים ישנים כולל14הקפאת קטע צנרת בקוטר עד " 
 התקנת מכסים בקצוות החתוכים

01.15.09.090

4 קומפלט  וכולל14 ומעלה עם קו קוטר " 20ביצוע התחברות חמה בקו מים קרים ראשי " 
 ,  תיקוני בידוד וצבע וכל הנדרש16ברז ניתוק קוטר " 

01.15.09.100

1 קומפלט 01.15.09.110 לרבות הסרת מכסה קיים30התחברות לצנרת קיימת בקוטר " 

1 קומפלט 24כנ"ל אך התחברות לצנרת קיימת בקוטר "  01.15.09.120

2 קומפלט 01.15.09.130 עבור צנרת עיבוי20קידוח בתקרת בטון קיימת בקוטר " 

1 קומפ'  מק"ש כדוגמת הקיים וכמתואר100מערכת מושלמת לסינון חול לתפוקה של 
במפרט כולל משאבה, מיכל , מילוי ,  מסנני עזר, צנרת    ו א ב י ז ר י ם, ברזי ניתווק ,

ברזי פיקוד אינסטלציה חשמלית ולוח חשמל וכולל פירוק ופינוי מסנני חול
קיימים ישנים מתחת למגדל הקירור הישן

01.15.09.140

1 קומפ' מערכת טיפול במי העיבוי מושלמת למגדלים  כמוגדר במפרט (כולל רגש
מוליכות אחד לכל מגדל, בקר כולל יציאה למערכת הבקרה , צנרת ואביזרים ,

ברזי ניתוק , ברז ריקון , וברזי ניתוק  , אינסטלציה חשמלית ולוח חשמל וכו'
כמתואר במפרט ובתוכניות.

01.15.09.150

סה"כ עבודות שונות
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14דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

 מערכות מיזוג אוויר15דף ריכוז מחירים לפרק: פרק - 

מחיר שם תת פרק

ציוד קירור....................................................................................................................................................................................................................................................2העברה מדף: 

צנרת ואביזרים.................................................................................................................................................................................................................................................8העברה מדף: 

בידוד צנרת ואביזרים...........................................................................................................................................................................................................................................12העברה מדף: 

עבודות חשמל פיקוד ובקרה.......................................................................................................................................................................................................................................12העברה מדף: 

עבודות שונות..................................................................................................................................................................................................................................................13העברה מדף: 

 מערכות מיזוג אוויר15סה"כ פרק - 

haetgar 5, tirat carmel Assa Aharoni con. eng

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



15דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

9 , 8דף ריכוז מחירים למבנה: תוספת יח' מים קרים 

מחיר שם פרק

14העברה מדף:   מערכות מיזוג אוויר...................................................................................................................................................................................................................................15פרק - 

9 , 8סה"כ תוספת יח' מים קרים 
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16דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

עבודות חשמל - מובילים

 - מתקני חשמל08פרק 

צינורות

85 מ"א מ"מ, לרבות קופסאות16צנורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר  
סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי משיכה מוכנים לשימוש )עבור עבודות

שאינן במסגרת הנקודות(

02.08.01.010

85 מ"א מ"מ, לרבות קופסאות23צנורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר   
סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי משיכה מוכנים לשימוש )עבור עבודות

שאינן במסגרתהנקודות(

02.08.01.020

85 מ"א מ"מ, לרבות קופסאות29צנורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר   
סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי משיכה מוכנים לשימוש )עבור עבודות

שאינן במסגרתהנקודות(

02.08.01.030

85 מ"א מ"מ, לרבות קופסאות36צנורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר   
סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי משיכה מוכנים לשימוש )עבור עבודות

שאינן במסגרתהנקודות(

02.08.01.040

50 מ"א מ"מ, לרבות קופסאות42צנורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר   
סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי משיכה מוכנים לשימוש )עבור עבודות

שאינן במסגרתהנקודות(

02.08.01.050

85 מ"א מ"מ, לרבות קופסאות50צנורות פלסטיים קשיחים מטיפוס "מרירון" בקוטר   
סטנדרטיות, מופות, חיבורים וכו', חוטי משיכה מוכנים לשימוש )עבור עבודות

שאינן במסגרתהנקודות(

02.08.01.060

50 מ"א כולל תותבי הגנה3/4הספקה והתקנה של צינור מים מגולוון דרג ב' בקוטר ," 
בקצוות מתאם וצינור שרשורי משוריין עבור כיפופים וקופסאות משיכה

מפוליקרבונט כולל התקנה וחיזוק וכולל כל חומרי העזר והאביזרים הדרושים
לחיזוק הצינור וההתקנה.

02.08.01.070

50 מ"א כולל תותבי הגנה1הספקה והתקנה של צינור מים מגולוון דרג ב' בקוטר ," 
בקצוות מתאם וצינור שרשורי משוריין עבור כיפופים וקופסאות משיכה

מפוליקרבונט כולל התקנה וחיזוק וכולל כל חומרי העזר והאביזרים הדרושים
לחיזוק הצינור וההתקנה.

02.08.01.080

haetgar 5, tirat carmel Assa Aharoni con. eng

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



17דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

50 מ"א הספקה והתקנה של צינור מגן משורין גמיש, )עבור שרוולים שאינם נכללים
בקוטר עד "F.Fבשום סעיף אחר בכתב הכמויות כדוגמת: "אנוקונדה" דגם . 

IP 65כולל מדידה, חיתוךוחיזוק בשני הקצוות כולל מחברים הכל אטום . 2

02.08.01.090

סה"כ צינורות
סולמות ותעלות כבלים

130 מ"א   ס"מ עשוי מפח מגולוון באבץ40x10 הספקה והתקנה של סולם כבלים במידות 
 מ"מ, הריתוכים והכיפופים ייעשו לפני הגילוון ללא חודים ופינות2.0חם בעובי 

חדות, כולל כל חומרי ואביזרי התקנה המקוריים של יצרן הסולמות, כגון:
מחברים, מתלים, תותבים, זרועות, כיפופים, קשתות, הסתעפויות, הצטלבויות,

מ' בהתאם לעומס והארקה כחוק,1.5-1.0קונזולות לקיר או לתקרה לחיזוק כל 
הסולם כדוגמת תוצרת "בטרמן" או ש"ע מאושר.

02.08.02.010

50 מ"א   ס"מ עשוי מפח מגולוון באבץ30x10 הספקה והתקנה של סולם כבלים במידות 
 מ"מ, הריתוכים והכיפופים ייעשו לפני הגילוון ללא חודים ופינות2.0חם בעובי 

חדות, כולל כל חומרי ואביזרי התקנה המקוריים של יצרן הסולמות, כגון:
מחברים, מתלים, תותבים, זרועות, כיפופים, קשתות, הסתעפויות, הצטלבויות,

מ' בהתאם לעומס והארקה כחוק,1.5-1.0קונזולות לקיר או לתקרה לחיזוק כל 
הסולם כדוגמת תוצרת "בטרמן" או ש"ע מאושר.

02.08.02.020

150 מ"א   ס"מ עשויות מפח מגולוון60x8 הספקה והתקנה של תעלות מחורצות במידות 
 מ"מ, הריתוכים והכיפופים ייעשו לפני הגילוון ללא חודים2.0באבץ חם בעובי 

ופינות חדות, כולל כל חומרי ואביזרי התקנה המקוריים של יצרן התעלה, כגון:
מחברים, מתלים, זרועות כיפופים, קשתות, הסתעפויות, הצטלבויות, קונזולות

מ' בהתאם לעומס והארקה כחוק, התעלה1.5-1.0לקיר או לתקרה לחיזוק כל 
כדוגמת תוצרת "בטרמן" או ש"ע מאושר.

02.08.02.030

110 מ"א   ס"מ עשויות מפח מגולוון40x8 הספקה והתקנה של תעלות מחורצות במידות 
 מ"מ, הריתוכים והכיפופים ייעשו לפני הגילוון ללא חודים2.0באבץ חם בעובי 

ופינות חדות, כולל כל חומרי ואביזרי התקנה המקוריים של יצרן התעלה, כגון:
מחברים, מתלים, זרועות כיפופים, קשתות, הסתעפויות, הצטלבויות, קונזולות

מ' בהתאם לעומס והארקה כחוק, התעלה1.5-1.0לקיר או לתקרה לחיזוק כל 
כדוגמת תוצרת "בטרמן" או ש"ע מאושר.

02.08.02.040

35 מ"א ס"מ עשויות8*40הספקה והתקנה של מכסה עבור תעלות מחורצות במידות  
מ"מ, הריתוכים והכיפופים ייעשו לפני הגילוון2.0מפח מגולוון באבץ חם בעובי  

ללא חודים ופינות חדות, כולל הארקה כחוק וכל חומרי ואביזרי התקנה
המקוריים של היצרן.

02.08.02.050

35 מ"א ס"מ עשויות מפח10*40הספקה והתקנה של מכסה עבור סולם כבלים במידות  
מ"מ, הריתוכים והכיפופים ייעשו לפני הגילוון ללא2.0מגולוון באבץ חם בעובי  

חודים ופינות חדות,

02.08.02.060
( המשך בעמוד 

 הבא )
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18דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

כולל הארקה כחוק וכל חומרי ואביזרי התקנה המקוריים של היצרן. ( המשך
מעמוד קודם )

35 מ"א ס"מ עשויות מפח10*30הספקה והתקנה של מכסה עבור סולם כבלים במידות  
מ"מ, הריתוכים והכיפופים ייעשו לפני הגילוון ללא2.0מגולוון באבץ חם בעובי  

חודים ופינות חדות, כולל הארקה כחוק וכל חומרי ואביזרי התקנה המקוריים
של היצרן.

02.08.02.070

340 ק"ג קונסטרוקצית ברזל (בצורות שונות) מגולוון עבור ביצע קונס' שונות כולל
תיקוני צבע לאחר ההתקנה, חיזוקים לצנרת ולכבלים מעמדים להתקנה

אביזרים שונים ומבני קונ סטרוקציה שונים כגון: מבנה מתכת מכל סוג שהוא
הדרוש להשלמה. מתקן החשמל כולל פרופיל ברזל זוית פח מגולוון בכיפופים

  שלמים או מחורצים או כלZ   פרופיל U שונים לכיסוי צינורות חשמל. פרופיל 
פרופיל אחר שהוא כולל ברגים חיתוכים כיפופים חיזוקים מתלים ריתוכים
קשתות וזויות כולל עגינה לחלקי מבנה מכונות וקונסטרוקציה הכל כמוגדר

במפרט הטכני והוראות המפקח התשלום לסעיף זה יבוצע רק אם לא נכלל כבר
  0 90 12 0 בסעיף אחר. 

02.08.02.080

סה"כ סולמות ותעלות כבלים
כבלים ומוליכים

הערה:
הכל הכבלים המתוארים הסעיפים הבאים כוללים כבלי חשמל המונחים

וקשורים על גבי תעלות, סולמות או מושחלים בצינורות כולל חיבור קטעים
שונים בשני קצותיהם אל הלוח ות או אל האביזרים האחרים  ,  לרבות חומרי

העזר ועב' העזר (עבור עבודות שאינן במסגרת הנקודות, הלוחות או גישורי
ההארקה)

130 מ"א ממ"ר10בחתך  NYAהספקה התקנה וחיבור של מוליך נחושת מבודד   02.08.03.010

320 מ"א ממ"ר16בחתך  NYAהספקה התקנה וחיבור של מוליך נחושת מבודד   02.08.03.020

65 מ"א ממ"ר25בחתך  NYAהספקה התקנה וחיבור של מוליך נחושת מבודד   02.08.03.030

330 מ"א ממ"ר35בחתך  NYAהספקה התקנה וחיבור של מוליך נחושת מבודד   02.08.03.040

300 מ"א ממ"ר70בחתך  NYAהספקה התקנה וחיבור של מוליך נחושת מבודד   02.08.03.050

65 מ"א ממ"ר120בחתך  NYAהספקה התקנה וחיבור של מוליך נחושת מבודד   02.08.03.060

130 מ"א ממ"ר185בחתך  NYAהספקה התקנה וחיבור של מוליך נחושת מבודד   02.08.03.070
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19דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

130 מ"א ממ"ר1.5*3בחתך  N2XY-FR1כבל טרמופלסטי מטיפוס   02.08.03.080

260 מ"א ממ"ר1.5*5בחתך  N2XY-FR1כבל טרמופלסטי מטיפוס   02.08.03.090

65 מ"א ממ"ר2.5*3בחתך  N2XY-FR1כבל טרמופלסטי מטיפוס   02.08.03.100

130 מ"א ממ"ר2.5*5בחתך  N2XY-FR1כבל טרמופלסטי מטיפוס   02.08.03.110

390 מ"א ממ"ר16*5בחתך  N2XY-FR1כבל טרמופלסטי מטיפוס   02.08.03.120

300 מ"א ממ"ר70+35*3בחתך  N2XY-FR1כבל טרמופלסטי מטיפוס   02.08.03.130

300 מ"א ממ"ר150+70*3בחתך  N2XY-FR1כבל טרמופלסטי מטיפוס   02.08.03.140

260 מ"א ממ"ר185+95*3בחתך  N2XY-FR1כבל טרמופלסטי מטיפוס   02.08.03.150

65 מ"א ממ"ר240+120*3בחתך  N2XY-FR1כבל טרמופלסטי מטיפוס   02.08.03.160

130 מ"א NHXH- FE 180 E90דגם . 1.5*3דקות בחתך   90מעלות  180כבל חסין אש   02.08.03.170

130 מ"א NHXH- FE 180 E90דגם . 1.5*5דקות בחתך   90מעלות  180כבל חסין אש   02.08.03.180

390 מ"א ממ"ר2.5*12בחתך  N2XCY-FR1כבל טרמופלסטי מסוכך מטיפוס   02.08.03.190

260 מ"א ממ"ר עבור1.5*10בחתך  N2XCY-FR1כבל טרמופלסטי מסוכך מטיפוס  
מערכת בקרה.

02.08.03.200

260 מ"א ממ"ר עבור1.5*24בחתך  N2XCY-FR1כבל טרמופלסטי מסוכך מטיפוס  
מערכת בקרה.

02.08.03.210

1300 מ"א AWG 18*2*2כבל פיקוד מסוכך   02.08.03.220

סה"כ כבלים ומוליכים
קידוחים איטום והארקות
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20דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

4 יח' ס"מ.30בקיר או ברצפת בטון בעובי עד  4קידוח חור בקוטר "  02.08.04.010

5 יח' ס"מ.30בקיר או ברצפת בטון בעובי עד  6קידוח חור בקוטר "  02.08.04.020

8 יח' ס"מ.30בקיר או ברצפת בטון בעובי עד  8קידוח חור בקוטר "  02.08.04.030

8 קומפלט 02.08.04.040 בקירות או רצפות.MCT ע"י  8ביצוע אטימה בפתחי מעבר כבלים בקוטר עד  " 

10 מ"ר ביצוע אטימה בפתחי חדירת צינורות שמורים בקירות או רצפות . 02.08.04.050

4 מ"ר הגנה בפני האש של כבלים ומעברי הכבלים לפי הצורך בחומר איטום מסוג ")
"FLAMASTIK  לפי תקןDIN.ULלפחות( או ש.ע. לרבות ניקוי שטח הריסוס

או מריחה, וריסוס אומריחה חוזרים לפי הצורך, לפי הוראות היצרן.

02.08.04.060

25 קומפלט -עד 16חיבור הארקה לחלקים מתכתיים כולל ריתוך בורג כולל נעל כבל מ 
ממ"ר ושילוט.70

02.08.04.070

סה"כ קידוחים איטום והארקות
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21דף מספר כתב כמויות
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נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

 - מתקני חשמל08דף ריכוז מחירים לפרק: פרק 

מחיר שם תת פרק

צינורות.......................................................................................................................................................................................................................................................17העברה מדף: 

סולמות ותעלות כבלים...........................................................................................................................................................................................................................................18העברה מדף: 

כבלים ומוליכים................................................................................................................................................................................................................................................19העברה מדף: 

קידוחים איטום והארקות.........................................................................................................................................................................................................................................20העברה מדף: 

 - מתקני חשמל08סה"כ פרק 
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22דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

דף ריכוז מחירים למבנה: עבודות חשמל - מובילים

מחיר שם פרק

21העברה מדף:   - מתקני חשמל...........................................................................................................................................................................................................................................08פרק 

סה"כ עבודות חשמל - מובילים
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23דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

לוחות חשמל מתח נמוך

 - מתקני חשמל08פרק 

MCC -  1000תוספת ציוד בלוח קיים 

הערה:
הציוד המותקן בלוחות יהיה סלקטיבי עבור זרמי הקצר הנתונים. הקבלן יגיש

לאישור המתכנן תכנון סלקטיבי עבור הציוד המוצע על ידו כולל טבלאות דירוג
ועקומות הגנה  .  הכנת כתב הכמויות תתבצע בתאום עם המופיע בתוכניות.

4 יח' תוצ'Compact NS*250Hדגם  70kA ,3*250/250Aמפסק זרם יצוק קבוע  
שניידר אלקטריק או שווע"מ, כולל: סליל הפסקה, סליל חיבור, מגעי עזר , מגע

עזר לקצר, מערכת הגנה אלקטרונית עם עקומות הגנה מתכווננות 
Micro2.3הסלקטיביות עם המפסק במעלה הזרם, עבור פונקציות הגנה לפי קוד

 . 50\51 ANSI

05.08.01.010

2 יח' תוצ'Compact NS*100Hדגם  70kA ,3*100/63Aמפסק זרם יצוק קבוע  
שניידר אלקטריק או שווע"מ, כולל: סליל הפסקה, סליל חיבור, מגעי עזר , מגע

עזר לקצר, מערכת הגנה אלקטרונית עם עקומות הגנה מתכווננות 
Micro2.3הסלקטיביות עם המפסק במעלה הזרם, עבור פונקציות הגנה לפי קוד

 . 50\51 ANSI

05.08.01.020

MCC -  1000סה"כ תוספת ציוד בלוח קיים 
לוחות פיקוד של יחידת קירור

2 קומפלט מודולרי להתקנה עה"ט בארגז מתכת מפח מגולוון בעובי 115Vלוח חשמל  
ס"מ, דלת עם סידורי נעילה, כולל פלטת35*60*60במידות  IP65מ"מ, אטום , 2

הרכבה וכל ההכנותהנדרשות עבור התקנת הציוד הנמדד בנפרד בסעיפים
המפורטים להלן.

05.08.02.010

2 יח' לפחות בעל אופיין10kAמפסק זרם חצי אוטומטי מודולרי עמיד בזרם קצר של  
" " B" " אוC . 40*3עדA

05.08.02.020

2 יח' לפחות בעל אופיין10kAמפסק זרם חצי אוטומטי מודולרי עמיד בזרם קצר של  
" " B" " אוC . 16*3עדA

05.08.02.030

2 יח' לפחות בעל אופיין10kAמפסק זרם חצי אוטומטי מודולרי עמיד בזרם קצר של  
" " B" " אוC . 10*1עדA

05.08.02.040

2 יח' לפחות בעל אופיין10kAמפסק זרם חצי אוטומטי מודולרי עמיד בזרם קצר של  
" " B" " אוC . 10*1עם ניתוק אפס עדA+N

05.08.02.050
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24דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

2 יח' עם םט מגעי עזר.C3 4*16A Aמגען  05.08.02.060

6 יח' V 115או  250Vמ"מ עם נורית לד  22מנורות סימון בקוטר   05.08.02.070

6 יח' 115Vוסליל הפעלה למתח . 10A 2NC/2NOמגעים  4ממסר פיקוד נשלף עם  
AC

05.08.02.080

2 יח' עם115Vלהתקנה במעגל פיקוד , 12A*1מצבים חד-קוטבי , 2מפסק בורר  
אפשרות נעילה .

05.08.02.090

2 יח' ירוקה.LEDעם נירת סימון  10A NO/NCלחצן פיקוד כולל שני מגעים   05.08.02.100

2 יח' לחצן להפסקת חשמל עם ראש "פטריה" מסוג ננעל 05.08.02.110

2 יח' או ש"ע מאושרCONLABמתוצרת  DCI-2Iדגם  4-20mAיהידת מבדד   05.08.02.120

2 יח' 230/115VACלמתח  2000VAשנאי פיקוד בהספק עד ,  05.08.02.130

סה"כ לוחות פיקוד של יחידת קירור
תוספת תאים עבור וסתי תדר ומתנעים

הערה:
הציוד המותקן בלוחות יהיה סלקטיבי עבור זרמי הקצר הנתונים. הקבלן יגיש

לאישור המתכנן תכנון סלקטיבי עבור הציוד המוצע על ידו כולל טבלאות דירוג
ועקומות הגנה  .  הכנת כתב הכמויות תתבצע בתאום עם המופיע בתוכניות.

3 קומפלט   עם מחיצות,Type-Tested ייצור, בדיקה, שינוע והצבה של עמודת מתכת 
800A 70kA   ס"מ, פסי צבירה מבודדים לכל אורכם 220x120x80 במידות 

0.4kVכולל דלתות עם ידיות אינטגראליות, פנלים פנימיים להתקנת מפסקים  
במצב ורטיקאלי, מסגרות התקנה, פסי צבירה להגדלה עתידית, חיווט פנימי,

  מקום שמור והכנות עבור גילוי וכיבוי אש.30% שילוט, מהדקים וציוד עזר כולל 

05.08.03.010

1 יח' כ"ס כולל תקשורת וכרטיס אנלוגי כדוגמת 150מתנע רך למנוע עד  
RVS-Dמתוצ' "סלקון" כולל מגען עוקף פנימי ,כולל הגנות מנוע וממסר להגנת*

 טמפרטורות המנוע, כוללכל חומרי ואביזרי העזר הדרושים עבור התקנה
וחיבור תיקניים בלוח החשמל.

05.08.03.020

haetgar 5, tirat carmel Assa Aharoni con. eng
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25דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

1 יח' כ"ס כולל תקשורת וכרטיס אנלוגי כדוגמת 100מתנע רך למנוע עד  
RVS-Dמתוצ' "סלקון" כולל מגען עוקף פנימי ,כולל הגנות מנוע וממסר להגנת*

 טמפרטורות המנוע, כוללכל חומרי ואביזרי העזר הדרושים עבור התקנה
וחיבור תיקניים בלוח החשמל.

05.08.03.030

1 יח' כולל מסךDANFOSSמתוצ'  FC-102כ"ס כדוגמת  540ווסת תדר למנוע עד  
ומשנקים ביציאה, הגנות מנוע וממסר להגנתRFIגרפי, תקשורת מסנני  

טמפרטורות המנוע, כולל כלחומרי ואביזרי העזר הדרושים עבור התקנה וחיבור
 תיקניים בלוח החשמל.

05.08.03.040

2 יח' כולל מסךDANFOSSמתוצ'  FC-102כ"ס כדוגמת  150ווסת תדר למנוע עד  
ומשנקים ביציאה, הגנות מנוע וממסר להגנתRFIגרפי, תקשורת מסנני  

טמפרטורות המנוע, כולל כלחומרי ואביזרי העזר הדרושים עבור התקנה וחיבור
 תיקניים בלוח החשמל.

05.08.03.050

15 יח' לפחות בעל אופיין10kAמפסק זרם חצי אוטומטי מודולרי עמיד בזרם קצר של  
" " B" " אוC . 10*1עדA

05.08.03.060

7 יח' לפחות בעל אופיין10kAמפסק זרם חצי אוטומטי מודולרי עמיד בזרם קצר של  
" " B" " אוC . 6*2עדA

05.08.03.070

45 יח' או .220Vוסליל הפעלה למתח  10Aמגעים מחליפים  4ממסר פיקוד נשלף עם  
24V

05.08.03.080

4 יח' להפעלה ולהפסקה10A, 230Vתרמוסטת משולב עם מד לחות הכולל מגע  
אוטומטית של מע' אוורור.

05.08.03.090

7 יח' ממסר עם תרמיסטור לבדיקת טמפרטורה של מנוע כולל מגעים מחליפים . 
10A, 250V

05.08.03.100

6 יח' עם תריס ופילטר להתקנה בלוח חשמל.230VACמפוח אוורור   05.08.03.110

7 יח' OFF DELAY- 05.08.03.120קוצב זמן עם השהיה בניתוק  

סה"כ תוספת תאים עבור וסתי תדר ומתנעים

haetgar 5, tirat carmel Assa Aharoni con. eng

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



26דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

 - מתקני חשמל08דף ריכוז מחירים לפרק: פרק 

מחיר שם תת פרק

23העברה מדף:  ..............................................................................................................................................................................................................................MCC -  1000תוספת ציוד בלוח קיים 

לוחות פיקוד של יחידת קירור....................................................................................................................................................................................................................................24העברה מדף: 

תוספת תאים עבור וסתי תדר ומתנעים..............................................................................................................................................................................................................................25העברה מדף: 

 - מתקני חשמל08סה"כ פרק 
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27דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

דף ריכוז מחירים למבנה: לוחות חשמל מתח נמוך

מחיר שם פרק

26העברה מדף:   - מתקני חשמל...........................................................................................................................................................................................................................................08פרק 

סה"כ לוחות חשמל מתח נמוך
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28דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

מתקן חשמל מתח בינוני

 - מתקני חשמל08פרק 

התקנות

2 קומפלט הכולל: חיבור שלושה כבלי הזנה למתח6.3kVחיבור חשמלי של מנוע במתח  
בינוני ובדיקת סדר פאזות, בדיקת מגר ומתח יתר, חיבור כבלי פיקוד והזנות

עזר, התקנה וחיבור של מוליכי הארקה וסיכוכים.

06.08.01.010

8 קומפלט עבור כבל מסוג 20kV\12אספקה והתקנה של ערכת ראש כבל למתח בינוני  
N2XSY #1*95\16עבור שלושת הגידים

06.08.01.020

24 יח' אספקה והתקנה של מחזיק כבל כדוגמת כפר מנחם מורכב מפוליאמיד ומחוזק
כולל ברגים,N2XSY #12/20kV 3*1*95/16בסיבי זכוכית עבור גיד בחתך  

אומים ודסקיות וכן קידוח במידת הצורך

06.08.01.030

3 יח'  עבור כבל מסוג .20kV\12פרוק הזזה וחיבור מחדש של ראש כבל למתח בינוני  
N2XSY #3*1*95

06.08.01.040

סה"כ התקנות
תא הזנה לצילר

1 קומפלט  כתוספת ללוח8  עבור צ'ילר 6.3kV 1650HP הספקה והתקנה של תא דגם 
-Shneider   שווק ע"י Merlin Gerin   מתוצ' PGMVCC-400 6.3kV הקיים 

Electric 1250,   הכולל: פסי צבירהA 6.3kV 31. 5kAעמדת מגען  D1-Aמגען ,
 200/5/5/5A,   סט שלושה משנ"ז 250A,   סט של שלושה נתיכים R400-SF6, בגז 

 I/O   כולל כרטיס תקשורת וכרטיסי הרחבה SEPAM-M41, ממסר הגנה מדגם 
כולל כיול ממסר הגנה ובדיקתו, סט שלושה כליא ברק, רב מודד תוצרת

 SATEC מדגם   PM-135E,כולל כרטיס תקשורת, סמפורים למצב מגען ומקצר  
402), תא פיקוד מ.נ. הכולל מערכת פיקוד (זהה למערכות בתאים הקיימים מס' 

  תאורה עם מפסק גבול, ממסרי פקוד ובוררי הפעלה. העבודה כוללת:406- 
ו ללוח הקיים: חיבור פסי צבירה,0   0 10 52 הובלה, התקנת תא החדש וחיבור 

חיבור למתחי חלוקה הנדרשים, חיבורי תקשורת עבור רב מודד וממסר הגנה,
כולל חיווט וחיבור למערכת בקרה, כיול הגנות בהתאם לדרישות המתכנן,

בדיקה, הפעלה ותוכניות עדות.

06.08.02.010

1 קומפלט  כתוספת ללוח9  עבור צ'ילר 6.3kV 1650HP הספקה והתקנה של תא דגם 
-Shneider   שווק ע"י Merlin Gerin   מתוצ' PGMVCC-500 6.3kV הקיים 

Electric 1250,   הכולל: פסי צבירהA 6.3kV 31. 5kAעמדת מגען  D1-Aמגען ,
 200/5/5/5A,   סט שלושה משנ"ז 250A,   סט של שלושה נתיכים R400-SF6, בגז 

  כולל כרטיס תקשורת וכרטיסיSEPAM-M41, ממסר הגנה מדגם 

06.08.02.020
( המשך בעמוד 

 הבא )
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29דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

  כולל כיול ממסר הגנה ובדיקתו, סט שלושה כליא ברק, רב מודדI/O הרחבה 
  כולל כרטיס תקשורת, סמפורים למצב מגעןPM-135E   מדגם SATEC תוצרת 

ומקצר, תא פיקוד מ.נ. הכולל מערכת פיקוד (זהה למערכות בתאים הקיימים
  תאורה עם מפסק גבול, ממסרי פקוד ובוררי הפעלה. העבודה507 - 502), מס' 

ו ללוח הקיים: חיבור פסי0   0 20 52 כוללת: הובלה, התקנת תא החדש וחיבור 
צבירה, חיבור למתחי חלוקה הנדרשים, חיבורי תקשורת עבור רב מודד וממסר

הגנה, כולל חיווט וחיבור למערכת בקרה, כיול הגנות בהתאם לדרישות המתכנן,
 בדיקה, הפעלה ותוכניות עדות.

( המשך
מעמוד קודם )

5 קומפלט הספקה והתקנה של אמצעי הגנה על סולמות ותעלות כבלים וכל התשתיות מעל
תא של המתנע מפני פליטת גזים במצב הקצר, המחיר כולל כל חומרי ואביזרי

העזר הנדרשים.

06.08.02.030

סה"כ תא הזנה לצילר
כבלי מתח בינוני

800 מ"א N2XSY 12\20kV #1*95\16אספקה והתקנה של כבל למתח בינוני   06.08.03.010

סה"כ כבלי מתח בינוני
בדיקות להתקנות מתח בינוני

40 ש"ע  בלתי תלוי הכולל דוחות בדיקות על3בדיקה של מהנדס בודק מורשה סוג 
תקינות כבלי המתח הבינוני, ראשי הכבל ואופן התקנתם, כולל תוצאות בדיקת

מגר, תוצאות בדיקת מתח יתר ואישור לחשמל לוחות וציוד מתח בינוני.

06.08.05.010

סה"כ בדיקות להתקנות מתח בינוני
מתנע להתנעה רכה

1 קומפלט 1260kW,  בהספק 8  להתנעת מנוע של צ'לר 6.6kV מתנע רך דיגיטלי למתח 
)1600HP המתנע בנוי בתא אטום  ( ,IP31,כולל פסי צבירה, מגען עוקף בוואקום  

מנתק יציאה עם מקצר הארקה בכיוון המנוע, תא מתח נמוך לפקוד מופרד
לחלוטין מתא מתח גבוה, כולל מערכת פיקוד, כרטיס תקשורת וכרטיסי הרחבה

  ,I/Oתאורה עם מפסק גבול. המתנע כדוגמת  HRVS-DNמתוצ' חברת 
 ,"SOLCON 407"  העבודה כוללת: הובלה, התקנת וחיבור של המתנע למגען

 PGMCC400. בלוח מתח גבוה 

06.08.07.010

1 קומפלט 1260kW,  בהספק 9  להתנעת מנוע של צ'לר 6.6kV מתנע רך דיגיטלי למתח 
)1600HP המתנע בנוי בתא אטום  ( ,IP31,כולל פסי צבירה, מגען עוקף בוואקום  

מנתק יציאה עם מקצר הארקה בכיוון המנוע, תא מתח נמוך לפקוד מופרד
לחלוטין מתא מתח גבוה, כולל מערכת פיקוד, כרטיס תקשורת וכרטיסי הרחבה

  ,I/Oתאורה עם מפסק גבול. המתנע כדוגמת  HRVS-DNמתוצ' חברת 
 ,"SOLCON 508"  העבודה כוללת: הובלה, התקנת וחיבור של המתנע למגען

 PGMCC500. בלוח מתח גבוה 

06.08.07.020
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30דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

סה"כ מתנע להתנעה רכה
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31דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

 - מתקני חשמל08דף ריכוז מחירים לפרק: פרק 

מחיר שם תת פרק

התקנות........................................................................................................................................................................................................................................................28העברה מדף: 

תא הזנה לצילר.................................................................................................................................................................................................................................................29העברה מדף: 

כבלי מתח בינוני...............................................................................................................................................................................................................................................29העברה מדף: 

בדיקות להתקנות מתח בינוני.....................................................................................................................................................................................................................................29העברה מדף: 

מתנע להתנעה רכה...............................................................................................................................................................................................................................................30העברה מדף: 

 - מתקני חשמל08סה"כ פרק 
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32דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

דף ריכוז מחירים למבנה: מתקן חשמל מתח בינוני

מחיר שם פרק

31העברה מדף:   - מתקני חשמל...........................................................................................................................................................................................................................................08פרק 

סה"כ מתקן חשמל מתח בינוני
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33דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

אביזרים ובדיקות

 - מתקני חשמל08פרק 

אביזרים

7 יח' קופסת פלאסטיק מודולרית כדוגמת תוצרת ע.ד.א. פלסט או שווע"מ דגם 
DI-3-130

07.08.01.010

7 יח' קופסת פלאסטיק מודולרית כדוגמת תוצרת ע.ד.א. פלסט או שווע"מ דגם 
DI-4-130

07.08.01.020

4 קומפלט ועד בכללkW 110חיבור והרצה של עומס חשמלי, מנוע או אחר תלת-פאזי עד  
כולל צינור גמיש, סולם ירידה או עליה לכבלים, חיזוקים וכל חומרי ואביזרי

העזר הדרושיםכולל שילוט תקני, הכל כמפורט במפרט הטכני.

07.08.01.030

1 קומפלט ועד בכללkW 300חיבור והרצה של עומס חשמלי, מנוע או אחר תלת-פאזי עד  
כולל צינור גמיש, סולם ירידה או עליה לכבלים, חיזוקים וכל חומרי ואביזרי

העזר הדרושיםכולל שילוט תקני, הכל כמפורט במפרט הטכני.

07.08.01.040

5 קומפלט תחנת לחצנים להפעלת גופי חימום או מנועים, הכוללת לחצן הפעלה, לחצן
הפסקה ננעל ושתי נוריות לד.

07.08.01.050

סה"כ אביזרים
בדיקות מתקן, שעות עבודה ושלטים

50 ש"ע שעת עבודה של מהנדס חשמל. 07.08.02.010

100 ש"ע שעת עבודה של חשמלאי )בעל רישיון כלשהו( כולל חיווט לוחות. 07.08.02.020

100 ש"ע שעת עבודה של עובד לא מקצועי. 07.08.02.030

1 קומפלט העברת בדיקה מתקן חשמל בשלבים ע"י מהנדס בודק כולל כל ההוצאות,
התיאום עד לקבלת האישור הסופי לתוכניות ולמתקן.

07.08.02.040

12 יח' שלט כלשהו שאינו חלק מהתקנת לוחות, פנלים, צנרת, כבלים עשוי מסנדביץ'
ס"מ20*10עם חריטה במידות עד  

07.08.02.050
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34דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

סה"כ בדיקות מתקן, שעות עבודה ושלטים
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35דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

 - מתקני חשמל08דף ריכוז מחירים לפרק: פרק 

מחיר שם תת פרק

אביזרים.......................................................................................................................................................................................................................................................33העברה מדף: 

בדיקות מתקן, שעות עבודה ושלטים................................................................................................................................................................................................................................34העברה מדף: 

 - מתקני חשמל08סה"כ פרק 
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36דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

דף ריכוז מחירים למבנה: אביזרים ובדיקות

מחיר שם פרק

35העברה מדף:   - מתקני חשמל...........................................................................................................................................................................................................................................08פרק 

סה"כ אביזרים ובדיקות
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37דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

סה''כ
חוזה

מחיר
חוזה

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

עבודות בקרה

מערכת פיקוד ובקרה

1 קומפלט מערכת פיקוד ובקרה הכוללת חיבור בלוח בקר הקיים של אביזרי מכשור,
 JB, יחידות פקוד והפעלה של מנועים החדשים כולל תעלות חיווט, קופסאות 

  דיגיטליות ואנלוגיות, כולל בדיקה, סימולציה של מצביI/O כולל חיבור נקוד ות 
 פעולה, הרצה לקבלת אינדיקציה בבקר, שלוט וכל חומרי ואביזרי העזר

הדרושים לבצוע חיבור תקני ומושלם.

08.01.01.010

1 קומפלט תאום עם חברת אפקון של ביצוע חיבור בלוח בקר הקיים של אביזרי מכשור,
הפעלה, הרצה ותכניות עדות של המערכת.I/Oכולל בדיקה, כיול, בדיקת , 

08.01.01.020

סה"כ מערכת פיקוד ובקרה
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38דף מספר כתב כמויות
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נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

דף ריכוז מחירים למבנה: עבודות בקרה

מחיר שם פרק

מערכת פיקוד ובקרה.............................................................................................................................................................................................................................................37העברה מדף: 

סה"כ עבודות בקרה
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39דף מספר כתב כמויות
2016נתבג תוספת יח' מים קרים  2205

נתב"ג חדר מכונות 10/07/2016

2016דף ריכוז מחירים כללי: נתבג תוספת יח' מים קרים 

מחיר שם מבנה

15העברה מדף:   ......................................................................................................................................................................................................................................9 , 8תוספת יח' מים קרים 

עבודות חשמל - מובילים.........................................................................................................................................................................................................................................22העברה מדף:  

לוחות חשמל מתח נמוך...........................................................................................................................................................................................................................................27העברה מדף:  

מתקן חשמל מתח בינוני..........................................................................................................................................................................................................................................32העברה מדף:  

אביזרים ובדיקות...............................................................................................................................................................................................................................................36העברה מדף:  

עבודות בקרה...................................................................................................................................................................................................................................................38העברה מדף:  

סה"כ

17מע"מ % 

סה"כ

שם קבלן:

חתימה:

תאריך:

לפי:                         חודש:           בנקודות:
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