
עמוד 1 מתוך 1

טופס הצעה מעודכן 21.11.22

הערות:

1. על המציע לבקר במקום בליווי המזמין לפני מתן הצעת המחיר כדי לעמוד על אופן ההרכבה במקום

2. העבודה בסעיף 1-4  הם פאושלים. הכמויות המצוינות בתיאור הן הערכה בלבד לנוחות המציע. 

3. כל העבודה תעשה בהתאם לפרטי  האדריכלות והקונסטרוקציה.  אין להסתמך על המידות והמפלסים בתוכנית!  לפני 

היצור יש לקחת מידות מדויקות בשטח. 

4. יש להזמין את המזמין ואת הקונסטרוקטור לאשר את שלבי העבודה במפעל/ מסגריה לפני התקדמות לשלב הבא.

RAL 7012 5. כל העבודה תהיה צבועה בתנור בגוון

6. במידה ונדרש גיזום עבור עצים לצורך הרכבה, הגיזום כלול במחיר הכללי  

7. שמירה על רצפת בטון מוחלקת!! על כל נזק ברצפה הקבלן יחויב בתיקון הנזק במלואו

חותמת וחתימת המציע: ___________________ 

תאורסעיף
יח' 

מידה
כמות

 מחיר ליח

 לא כולל מע"מ

סה"כ מחיר

 לא כולל מע"מ

1

אספקת והרכבת קונסטרוקציית פלדה מורכבת מפרופילים מקצועיים מגולוונים בגילוון 

חם. כל החיבורים בשטח יהיו בברגים, למעט ריתוך העמודים לפלטקות היסוד, אותם 

יש לצבוע בצבע עשיר אבץ. המחיר כולל התחברות לבטון קיים ו/או למבנה קיים.

כמות מוערכת כ- 7 טון

1קומפ'

2
אספקת והרכבת פח מרוג 5+1

כמות מוערכת כ- 50 מ"ר- יש לוודא כמויות בתוכניות
1קומפ'

3
אספקת והרכבת מעקות לפי פרטי האדריכל.

כמות מוערכת כ- 50 מ"א- יש לוודא כמויות בתוכניות
1קומפ'

4
אספקה והתקנת שער ברוחב 1.2 מ' ובגובה 1.2 מ')בחיבור בין המדרגות למתחם 

ארזים( השער מחומר מגלוון צבוע בתנור.
1קומפ'

5

פתיחת פתח אור בקיר בטון בעובי כ- 30 ס"מ במידות 120/230 ס"מ

הניסור כולל פינוי החומר למקום מאושר.

את הניסור יש להתחיל 10 ס"מ מתחת לפני הריצוף הקיים, כדי לאפשר הרכבת 

סף שיש בעובי 5 ס"מ, כולל תיקוני גליפים.

2יח

6

אספקה והתקנת דלת פלדה משוריינת ברוחב 110 ס"מ כולל משקוף בניה מגולוון. 

הדלת והמשקוף צבועים בתנור בגוון שמנת 1013 

כולל: ידית בהלה ,תקנית של חב' ייל- או ש"ע, לאישור המזמין

סוגר הידראולי לדלתות במשקל של עד 120 ק"ג , צילינדר נעילה עם פרפר.

העבודה כוללת ביטון משקופים ותיקוני שפכטל וצבע בקירות.

2יח

7

אספקה והתקנת ספי שייש/ אבן בעובי 5 ס"מ בפתחים

עיבוד חזית חלק+ פזה מינימלית+ אף מים, הסף יבלוט באורך 1.2 מ וברוחב עד 40 

ס"מ בהתאם לתנאי המקום.

2יח

8

פתיחת פתח בניסור בקיר בטון ברוחב 20 ס"מ, ברוחב 130 ס"מ במעקה המחבר את 

המדרגות לבנין ארזים.

 כולל תיקוני גליפים וצבע.

1קומפ'

 סה"כ בש"ח לא כולל מע"מ

סה"כ מחיר יח'  מחיר ליח
כמות תאור סעיף

מידה לא כולל מע"מ לא כולל מע"מ

אספקת והרכבת קונסטרוקציית פלדה מורכבת מפרופילים מקצועיים מגולוונים בגילוון 

חם. כל החיבורים בשטח יהיו בברגים, למעט ריתוך העמודים לפלטקות היסוד, אותם 
1 קומפ' 1

יש לצבוע בצבע עשיר אבץ. המחיר כולל התחברות לבטון קיים ו/או למבנה קיים.

כמות מוערכת כ- 7 טון

אספקת והרכבת פח מרוג 5+1
1 קומפ' 2

כמות מוערכת כ- 50 מ"ר- יש לוודא כמויות בתוכניות

אספקת והרכבת מעקות לפי פרטי האדריכל.
1 קומפ' 3

כמות מוערכת כ- 50 מ"א- יש לוודא כמויות בתוכניות

אספקה והתקנת שער ברוחב 1.2 מ' ובגובה 1.2 מ')בחיבור בין המדרגות למתחם 
1 קומפ' 4

ארזים( השער מחומר מגלוון צבוע בתנור.

פתיחת פתח אור בקיר בטון בעובי כ- 30 ס"מ במידות 120/230 ס"מ

הניסור כולל פינוי החומר למקום מאושר.
2 יח 5

את הניסור יש להתחיל 10 ס"מ מתחת לפני הריצוף הקיים, כדי לאפשר הרכבת 

סף שיש בעובי 5 ס"מ, כולל תיקוני גליפים.

אספקה והתקנת דלת פלדה משוריינת ברוחב 110 ס"מ כולל משקוף בניה מגולוון. 

הדלת והמשקוף צבועים בתנור בגוון שמנת 1013 

2 יח כולל: ידית בהלה ,תקנית של חב' ייל- או ש"ע, לאישור המזמין 6

סוגר הידראולי לדלתות במשקל של עד 120 ק"ג , צילינדר נעילה עם פרפר.

העבודה כוללת ביטון משקופים ותיקוני שפכטל וצבע בקירות.

אספקה והתקנת ספי שייש/ אבן בעובי 5 ס"מ בפתחים

2 יח עיבוד חזית חלק+ פזה מינימלית+ אף מים, הסף יבלוט באורך 1.2 מ וברוחב עד 40  7

ס"מ בהתאם לתנאי המקום.

פתיחת פתח בניסור בקיר בטון ברוחב 20 ס"מ, ברוחב 130 ס"מ במעקה המחבר את 

1 קומפ' המדרגות לבנין ארזים. 8

 כולל תיקוני גליפים וצבע.

          סה"כ בש"ח לא כולל מע"מ


	טופס הצעה מעודכן 21.11.22
	הערות:

