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30.4.2020תאריך לכבוד  

190907סימוכין  משפחת ישראלי 

050-7814860סלולר  לידי ישראלה

 effi.oliv@gmail.com 

גבעת שמואלתמחור למרתף  הנדון : 

80שטח 8.00רוחב 

10.00אורך פרוט  

2.80גובה  

עבודות שלד בטון   מרתף  

כלול במחיר הבית  0 01₪יסודות  קלונסאות קוטר 50 עומק 8 מטר (גודל סופי יקבע לאחר דו"ח קרקע  1

24,000 24,000₪ 1₪קומ'אומדן  חפירה ופינוי אדמה למרתף  

 מרתף  

48,000 600₪ 80₪מ"ררצפת מרתף כולל בטון רזה  

43,200 400₪ 108₪מ"רקירות חיצוניים ופנימיים מרתף עובי 20 ס"מ ללא איטום 

5,973 160₪ 37₪מ"רקירות פנימיים  13

4,200 600₪ 7₪מ"רחצר אנגלית לכניסה נפרדת  רצפה 

10,800 400₪ 27₪מ"רקירות חצר אנגלית  

15,000 15,000₪ 1₪קומ'ממ"ד - מרחב מוגן  כולל סט ממ"ד דלת וחלון פלדה וצינורות אורור  

8,000 8,000₪ 1₪קומ'שונות  

159,173 ₪סיכום עבודות שלד בטון  

עבודות איטום מרתף   

11,223 129₪ 87₪מ"ראיטום רצפת מרתף 

20,250 150₪ 135₪מ"ראיטום קירות מרתף 

7,200 200₪ 36₪מ"א צינור עצר למרתף  ניקוז לבור מי גשמים 

9,200 4,600₪ 2₪יח'בור ניקוז מי גשמים וניקוז מרתף   

47,873 ₪סיכום עבודות איטום  

עבודות טיח  

27,400 150₪ 183₪מ"רפנים טיח פנים -  כולל שליכטה  קירות  פנים וצבע קירות חוץ ופנים  

12,000 150₪ 80₪מ"רתקרה טיח פנים  כולל שליכטה תקרת פנים וצבע תקרה  

6,480 240₪ 27₪מ"רקירות חיצונייםטיח חיצוני כולל חיפוי דקרוטיבי 

45,880 ₪סיכום עבודות איטום  

עבודות ריצוף  

20,000 250₪ 80₪מ"רחלל מרתף   ריצוף כולל מילוי חול וחומר ריצוף  

לא כלול251 7₪מ"רחצרות אנגליות ריצוף כולל מילוי חול וחומר ריצוף  

3,024 252₪ 12₪מ"רחיפוי קירות מקלחת   

32,000 32,000₪ 1₪קומ'מדרגות פנימיות פלדה   

6,300 350₪ 18₪יח'מדרגות   שיש חברון 3 ס"מ מלוטש  

61,324 ₪סיכום עבודות ריצוף  

דלתות  

2,500 2,500₪ 1₪קומ'דלת ראשית פלדה מבודדת (רב-ב') גוון איירון 90/210

6,400 1,600₪ 4₪קומ'דלת פנימית לבן שמנת 90/207

כלולה 2,050 1₪קומ'דלת תקנית לממ"ד   כולל ידית והרכבה  

8,900 ₪סיכום דלתות  

16,000 16,000₪ 1₪קומ'אומדןעבודות אלומיניום  

28,000 28,000₪ 1₪קומ'אומדןעבודות חשמל 

20,000 20,000₪ 1₪קומ'אומדןלא כולל משאבה עבודות אינסטלציה 

0 800₪ 0₪מ"ראומדןרשת דריכה מעל חצר אנגלית  + גדר 1.00 מטר 

20,000 20,000₪ 1₪קומ'אומדןשונות   

407,150 ₪סיכום מרתף כולל גמר   

המחירים אינם כוללים מע"מ  

בסעיפים בהם כתוב כלול ,כתב הכמויות של הבית כולל אותם  

מנהל פרוייקטים  

גיל יפת  052-3487505 


