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מכרז

24/10/2012
דף מס'001 :

שער מנשה  -החלפת לוח מתח גבוה בתחנת השנאה קיימת
תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

פרק  08מתקני חשמל
תת פרק  08.01עבודות מתח גבוה
 08.01.0020לוח קומפקטי למתח גבוהGIS ,
) (SF-6ל 24 -ק"ו כדוגמת דגם  8DH10של
 SIEMENSבהתאם למתאר במפרט הטכני,
כולל עמודת כניסה עם מפסק בעומס ,עמודה
עם מפסק בעומס  -יציאה למערך טבעתי ו3 -
עמודות עם מפסק בעומס עם נתיכים מ.ג.
 ,HRCכולל התחברות מושלמת לכבלים
הקיימים.

קומפ'

1.00

 08.01.0030אספקת נתיכים רזרביים עד  63א' לנ"ל.

י ח'

3.00

 08.01.0040אספקה והתקנת מנורות סימון למתח גבוה
מוזנות ממחלקי מתח קיבוליים.

י ח'

15.00

 08.01.0050אספקה והתקנת סופיות ברך אלסימולד או
ריקם ללוח קומפקטי .

י ח'

15.00

 08.01.0060אספקה והתקנה בסופיות של כבלי
מתח גבוה בלוח מתח גבוה של
קולט ברק כדוגמת דגם RDA24
של רייקם ,המאושרים לשימוש ע"י חברת
החשמל ,כולל כל חומרי ההארקה ,כל
העבודות וחומרי העזר בהתאם למפורט
במפרט הטכני ובהתאם להוראות היצרן

י ח'

 08.01.0070אספקה ,הנחה וחיבור בשני קצותיו של כבל
חד גידי למתח גבוה מנחושת 18/30KV
 N2XSYבחתך  95ממ"ר בהתאם למפורט
במפרט המיוחד.

מטר

30.00

 08.01.0080מופה אפוקסית לבל מתח גבוה בחתך
 95ממ"ר.

י ח'

3.00

 08.01.0090אספקה והתקנת סט ציוד בטיחות ,כולל ארון
לציוד ,מערכת מקצרים ,מוט בדיקת מתח
 24-36ק"ו ,כפפות גומי  36ק"ו עם מזוודה
לנשיאת כפפות ,בודק כפפות פניאומטי,
גנרטור לבדיקת מוט בדיקה ,שרפרף מבודד,
ערדליים מבודדות ,הכל קומפלט.

קומפ'

1.00

 08.01.0100ניתוק ,פירק וסילוק של לוח מתח גבוה הקיים.

י ח'

1.00

 08.01.0110במה להצבת לוח מתח גבוה החדש ,עשויה
מפח מרוג בעובי  4מ"מ ,כולל ריתוכים,
צביעה ,הכנת פתחים ,הכל מושלם  -במה
בגובה של  50ס"מ מעל פני הרצפה.

י ח'

6.00

1.00

להעברה בתת פרק 08.01
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דף מס'002 :

שער מנשה  -החלפת לוח מתח גבוה בתחנת השנאה קיימת
סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.01.0120ביקורת מהנדס בודק בעל רישיון מתאים ,כולל
מתן עזרה בעת הבדיקה ,הגשת דוח בדיקה
מפורט והיתר חיבור למתח.

קומפ'

1.00

סה"כ  08.01עבודות מתח גבוה

סה"כ  08מתקני חשמל
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מכרז )ריכוז(
שער מנשה  -החלפת לוח מתח גבוה בתחנת השנאה קיימת

24/10/2012
דף מס'003 :

סה"כ
פרק  08מתקני חשמל
תת פרק  08.01עבודות מתח גבוה
סה"כ  08מתקני חשמל

סה"כ
ס ה" כ כ ל ל י
 16%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
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