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 מסמך ה'
 )הערכה( כתב כמויות

 

כמות  י"מ תיאור סעיף
 מוערכת

מחיר 
 הערה יחידה

     שלטי רחובות -פרק א'

אספקה התקנה ופירוק שלטי שם רחוב על מבנה במידות  01.01.0010
   350 50 יח' או שווה ערך H.I.Pס"מ כמפורט במפרט הטכני,  70/35

01.01.0020 
צדדי בודד -אספקה התקנה ופירוק עמוד ושלטי שם רחוב דו

או שווה  H.I.Pס"מ כמפורט במפרט הטכני,  70/35במידות 
 ערך:

   1,150 140 יח'

01.01.0030 
צדדי כפול -אספקה התקנה ופירוק עמוד ושלטי שם רחוב דו

או שווה  H.I.Pמ כמפורט במפרט הטכני, ”ס 70/35במידות 
 ערך:

   1,750 140 יח'

01.01.0040 
צדדי -אספקה התקנה ופירוק עמוד ושלטי שם רחוב דו

או  H.I.Pמ כמפורט במפרט הטכני, ”ס 70/35משולש במידות 
 שווה ערך:

   2,100 40 יח'

ההערכה  175 30 יח' ס"מ 70/35התקנת שלט שם רחוב על מבנה  01.01.0050
היא לכמות 

שנתית 
באופן 
שוטף 

במהלך 
תקופת 

 ההתקשרות

 70 30 יח' פרוק שלט שם רחוב 01.01.0060

או שווה  H.I.Pס"מ לפי מפרט  70/35אספקת שלט שם רחוב  01.01.0070
 175 30 יח' ערך:

      

     כתובות בתיםשלטי  -פרק ב'

 /25 25אספקה התקנה ופירוק שלטי מספר מבנים במידות  01.02.0010
  120 3,500 יח' או שווה ערך H.I.Pס"מ כמפורט במפרט הטכני, 

ברגים עם דיבלים בקידוח או  2התקנת שלט על קיר עם  01.02.0020
ההערכה  40 300 יח' בהדבקה מתאימה

היא לכמות 
שנתית 
באופן 
שוטף 

במהלך 
תקופת 

 ההתקשרות

 80 300 יח' אספקת שלט לפי מפרט )כולל חיתוך( 01.02.0030

 75 300 יח' פירוק שלט 01.02.0040

     הכוונהשלטי  -פרק ג'

צדדי למוסדות -חד שלטי הכוונה 5 -אספקה והתקנת עמוד ו 01.03.0010
  7,500 3 יח' ואתרים כמפורט במפרט הטכני

צדדי למוסדות -שלטי הכוונה חד 4 -עמוד ו אספקה והתקנת 01.03.0020
  6,400 3 יח' ואתרים כמפורט במפרט הטכני

צדדי למוסדות -שלטי הכוונה חד 3 -עמוד ו אספקה והתקנת 01.03.0030
  6,375 3 יח' ואתרים כמפורט במפרט הטכני

צדדי למוסדות -שלטי הכוונה חד 2 -עמוד ו אספקה והתקנת 01.03.0040
  5,775 3 יח' ואתרים כמפורט במפרט הטכני

צדדי למוסדות -שלטי הכוונה חד 1 -עמוד ו אספקה והתקנת 01.03.0050
  5,650 2 יח' במפרט הטכניואתרים כמפורט 

צדדי למוסדות -שלטי הכוונה דו 5 -אספקה והתקנת עמוד ו 01.03.0060
  5,150 3 יח' ואתרים כמפורט במפרט הטכני

צדדי למוסדות -שלטי הכוונה דו 4 -אספקה והתקנת עמוד ו 01.03.0070
  4,875 3 יח' ואתרים כמפורט במפרט הטכני

צדדי למוסדות -שלטי הכוונה דו 3 -עמוד ואספקה והתקנת  01.03.0080
  4,550 3 יח' ואתרים כמפורט במפרט הטכני

צדדי למוסדות -שלטי הכוונה דו 2 -אספקה והתקנת עמוד ו 01.03.0090
  4,150 3 יח' ואתרים כמפורט במפרט הטכני

צדדי למוסדות -שלטי הכוונה דו 1 -אספקה והתקנת עמוד ו 01.03.0100
  4,000 2 יח' במפרט הטכניואתרים כמפורט 

      

 


