ב"ה

מכון לב -מבנה בית מדרש  -פרוט עבודות שיפוץ
פרוק ופינוי
.1

פרוק כל מחיצות הפנים

.2

פרוק סינרי גבס בתקרה

.3

פרוק כלים סניטריים ,כולל צנרת

.4

פרוק חיפוי קרמיקה

.5

פרוק ריצוף

.6

פרוק צנרת חשמל גלויה

.7

פרוק גופי תאורה

עבודות בינוי (בניה רטובה וגבס)
.8

מחיצות פנים בבלוק  7לפי תכנית

.9

התקנת מיכלי הדחה סמויים+סגירה לכל הגובה

 .11השלמת בניה בחלונות לפי תכנית
הנמכות גבס לפי תכנית ,ולפי ממצאים בשטח לאחר פירוק
.11
גבס קיים
עבודות ריצוף וחיפוי
ריצוף באריחים מסוג :גרניט פורצלן .דגם 114-149:דמוי
.12
פרקט ,במידות .61X15:ספק:אחים לוי .יגאל 154-4454254
חיפוי קירות באריחים מסוג :גרניט פורצלן .במידות61X21:
 .13דגמים.178-715 ,178-714 ,178-116 ,178-115 :
פריסה לפי תכנית .ספק:אחים לוי .יגאל 154-4454254
 .14התקנת פינות אלומיניום מעוגלות לפי הצורך.גוון לבחירה

 55מ"ר
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 51מ"ר
סה"כ
 231מ"ר

 .15משטח אבן קיסר ,כולל סינר יורד .דגם4231 :
עבודות צבע
 .16צביעת תקרה
מיזוג אויר

 .17התאמת כל פתחי יניקת אויר למיקומים החדשים
חשמל וגופי תאורה
 .18חיווט גופי תאורה חדשים בתקרה ובקירות
 .19אספקה והתקנה של ח"ק מוגני מים לפי דרישה
אספקה והתקנת תעלות שקועות ברוחב  21מ"מ ,עם שוליים,
 .21באורכים שונים לפי תכנית.בכל תעלה X 1סטריפ לד K3111
 W 14.4ספק :שקע ותקע או ש"ע .ערן152-8814121 :
 .21ג"ת עגול מיציקת גבס להתקנה בתקרה מונמכת מעל כיורים

 .1שירותים

סה"כ
כ 42-מ"א
 6יח'

כלים סניטריים
אספקה והתקנת אסלות תלויות מדגם שקד  311 52תוצרת
" .22חרסה" עם מיכל הדחה סמוי גבוה תוצרת  GEBERITאו ש"ע,
לחצן חזית
אספקה והתקנת כיורים דגם נופר מרובע  161תוצרת
.23
"חרסה" בהתקנה תחתונה
 .24אספקה והתקנת ברזים מהקיר דגם  320112תוצרת "חמת",
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6
6

אביזרים
.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31

אספקה והתקנת מתקנים לנייר טואלט חתוך מנירוסטה ,דגם
 178תוצרת צהלש ,או ש"ע
אספקה והתקנת סבוניות מנירוסטה ,דגם  4128תוצרת מנל,
או ש"ע
אספקה והתקנת מתקנים לניגוב ידיים מנירוסטה ,דגם 1151
תוצרת מנל ,או ש"ע
התקנה בלבד של מתקן חשמלי לניגוב ידיים
אספקה והתקנה של מראה במידות  ,41X451שקועה בחיפוי
קיר
אספקה והתקנה של סט אביזרים לשירותי נכים ,תוצרת מנל
או ש"ע
אספקה והתקנה של לוח דקורטיבי שקוף עם גבעולי במבוק'
במידות 2.91 X 1.91 :ספק151-8873417 XENOM :
התקנה "מרחפת" באמצעות ספייסרים גמר ניקל
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1
1
1

נגרות
אספקה והתקנה של דלתות כניסה עם אשנב עגול .גמר
הדלת פורמאיקה .יצרן  WILSONART :דגם XT-8123 :
מסגרת עץ גושני בגוון אלון מ 4-צדדים .מנגנון החזרה ,כולל
.32
מנעול .משקוף עץ גושני בגוון אלון .החלק התחתון של
המשקוף יבוצע מחומר עמיד לנזקי מים.כולל חלון רפפה
תחתון בגודל  41*15ס"מ
אספקה והתקנה של דלתות לתאי שירותים .גמר הדלת
פורמאיקה .יצרן  WILSONART :דגם  XT-8123 :מסגרת עץ
 .33גושני בגוון אלון מ 4-צדדים .מנעול תפוס/פנוי .משקוף עץ
גושני בגוון אלון .החלק התחתון של המשקוף יבוצע מחומר
עמיד לנזקי מים.
ארונות שירות מתחת למדרגות ,לפי תכנית .גמר פורמאיקה.
.34
יצרן  WILSONART :דגם XT-8123 :
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 .2נטילת ידיים במבואה ובתוך בית המדרש ( 2יחידות)

.1

פרוק מתקן נטילת ידיים קיים

.2

החלפת צנרת אינסטלציה
אספקה והתקנה של כיור בנוי תלוי ע"ג הקיר ,מאבן קיסר
דגם סופרימו 1551
כולל סינר עץ יורד בגובה  31ס"מ,
ראה דוגמא:

2

.3

רגלי נירוסטה לכיור ,בעובי  ,4X4בצורת ריבוע שלם

4

.4

.5
.6
.7

חיפוי קיר מאבן קיסר דגם סופרימו  1551בכיור שבתוך בית
המדרש בלבד.
אספקה והתקנת ברזים מהקיר דגם  320112תוצרת "חמת",
כולל אינטרפוץ " 2 – 3ברזים לכל כיור.
אספקה והתקנת מתקנים לניגוב ידיים מנירוסטה ,דגם 1151
תוצרת מנל ,או ש"ע

4
2

 .3אולם בית המדרש

עבודות בינוי
בניית נישות לספריות בקיר החזית ובעזרת נשים במידות
.1
( 2.81X2.31ממוצע)
.2

9

איטום נזילות בתקרת סקיילייט קיימת

עבודות ריצוף וחיפוי
.3

חיפוי חזית נישות חדשות באבן כדוגמת הקיים

עבודות צבע
צביעת קיר החזית בצבע מסוג "סוויד מטאלי עדין" .גוון
.4
לבחירה
צביעת כל שאר הקירות שאינם מחופים (כולל עזרת נשים)
.5
בצבע סופרקריל .גוון לבחירה
מיזוג אויר
החלפת גרילים בקירות גלריה לגרילים מסוג "סלוט" .אורך
.6
 2.51מ' .גוון לבחירה

 81מ"ר
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תוכנית אינסטלציה:
 1בניית ארון מחלק ראשי במיקום שיקבע ע"י מנהל האחזקה.
 2הקבלן יספק צנרת פקס 16

הצעת מחיר המציע:
עבודות כלולות

פרק
 .1כללי

 .1שירותים

 .2נטילות ידיים ( 2יחי')
 .3אולם בית המדרש

סה"כ הצעת מחיר לפרק זה תכלול:
 פרוק ובינוי עבודות בינוי (בניה רטובהוגבס)
 עבודות ריצוף וחיפוי עבודות צבע עבודות מיזוג אויר עבודות חשמל וגופי תאורהסה"כ הצעת מחיר לפרק זה תכלול:
 כלים סניטריים אביזרים נגרותסה"כ הצעת מחיר לפרק זה:
סה"כ הצעת מחיר לפרק זה תכלול:
 עבודות בינוי ריצוף וחיפוי צבע מיזוג אוירסה"כ הצעת מחיר (לפני מע"מ)
סה"כ הצעת מחיר (כולל מע"מ)

יש לציין את הצעת המחיר בש"ח (לא
כולל מע"מ)
__________ ₪

__________ ₪

__________ ₪
__________ ₪

