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היצירה  11ראש העין טל 074-7026070:פ15374-7026070:

תאגיד מי גבעתיים בע"מ
מכרז אחזקת רשת הביוב ע"י ביובית

פרויקט 14-149-30 :
מהדורה מס' 3 :

כתב כמויות

15/02/2015
דף מס'001 :

גבעתיים  -מכרז אחזקת רשת הביוב ע"י ביובית
סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.1אחזקת מערכות הביוב על
ידי ביובית
הערה :העבודה כוללת אספקת כל הציוד
הדרוש ,אחזקת והפעלת כח אדם מתאים
לביצוע המשימות המוטלות על הקבלן
במסגרת מכרז זה )פתיחת סתימות ביוב,
ניקוי ושטיפת צנרת הביוב עד אורך כולל של
 6,000מ"א/לשנה } .ראה פירוט מלא במפרט
הטכני המיוחד שבמסמך זה{
 57.1.010אחזקת מערכות הביוב על ידי ביובית

חודש

 57.1.020שאיבה וסילוק השפכים מבור סופג .
הערה  :סעיף זה הינו לפי דרישה בכתב מאת
מנהל התפעול של התאגיד .

קומפ'

 57.1.030הפעלת ביובית לפי שעת עבודה ,עבור מקרים
שבהם נדרשת שאיבה של שוחת ביוב בפרקי
זמן ארוכים.
הערה  :סעיף זה יבוצע ויופעל רק לפי אישור
בכתב מאת נציג התאגיד.

ש"ע

1.00

1.00

1.00

40,000.00

750.00

180.00

40,000.00

750.00

180.00

צילום צנרת ביוב במצלמת טלויזיה לפי
דרישות המפרט .
הערה  :בצוע הצילום לפי הוראה בכתב מאת
מנהל התפעול של התאגיד .
 57.1.040כנ"ל ,צילום צנרת ביוב במצלמת טלויזיה
באורך עד  100מ"א .

מטר

1.00

22.00

22.00

 57.1.050כנ"ל ,צילום צנרת ביוב במצלמת טלויזיה
באורך מ 101 -מ"א ועד  200מ"א .

מטר

1.00

15.00

15.00

 57.1.060כנ"ל ,צילום צנרת ביוב במצלמת טלויזיה
באורך מעל  201מ"א .

מטר

1.00

12.00

12.00

סה"כ  57.1אחזקת מערכות הביוב על ידי ביובית

סה"כ  57קווי מים וביוב
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ראדי מסארוה מהנדסים  -הנדסת מים ,ביוב וניקוז
היצירה  11ראש העין טל 074-7026070:פ15374-7026070:

תאגיד מי גבעתיים בע"מ
מכרז אחזקת רשת הביוב ע"י ביובית

פרויקט 14-149-30 :
מהדורה מס' 3 :

כתב כמויות )ריכוז(

15/02/2015
דף מס'002 :

גבעתיים  -מכרז אחזקת רשת הביוב ע"י ביובית
סך תת פרק

סך פרק

פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.1אחזקת מערכות הביוב על ידי ביובית

40,979.00
40,979.00

סה"כ  57קווי מים וביוב

סך הכל
40,979.00

סכום לחישוב הנחה
הנחה כללית %
סה"כ לאחר הנחה
 18%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ
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