
מ"מחיר אחרי מעמ"מחיר לפני מעשם

275.70                 235.60שעת עבודה מהנדס

4.40                     3.80מ"מחיר לק- שימוש ברכב 

275.70                 235.60שעת נסיעה מהנדס

3,529.20              3,016.40יום עבודה מהנדס איכות

2,093.10              1,789.00מחיר עבור היתר ראשון– הסמכה /דמי טיפול שנתיים תו תקן

621.30                 531.00מחיר לכל היתר נוסף– הסמכה /דמי טיפול שנתיים תו תקן

869.30                 743.00הסמכה/דמי בקשה לקבלת תו תקן
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חלק מספר תקן

עשרוני

מחיר לפני 2משתנה 1משתנה סוג בדיקהשם פריט המחירון

מ"מע

מחיר אחרי 

מ"מע
800.00936.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  אריחי רצפה מטראצו12AR: תת מוצר, 12ARאריחי רצפה מטראצו 1000060000

556.80651.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים אריחי ריצוף- מוצרי בטון טרומיים לריצוף 1000080000

556.80651.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים אריחי ריצוף- מוצרי בטון טרומיים לריצוף 1000080000

556.80651.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים אריחי ריצוף- מוצרי בטון טרומיים לריצוף 1000080000

666.10779.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים אבני שפה ואבני תעלה1000190000

666.10779.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים אבני שפה ואבני תעלה1000190000

666.10779.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים אבני שפה ואבני תעלה1000190000

666.10779.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים אבני שפה ואבני תעלה1000190000

666.10779.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים אבני שפה ואבני תעלה1000190000

1360.001591.20                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים KLKקבועה למטרות כלליות :     תת מוצר41Mמנורה 1000200201

1010.101181.80                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים KLKקבועה למטרות כלליות :     תת מוצר41Mמנורה 1000200201

1096.701283.10                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים KLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200201

889.201040.40                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים KLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200201

התקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה :  תת מוצר41Mמנורה 1000200201

KLKINE

1096.701283.10                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים 

התקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה :  תת מוצר41Mמנורה 1000200201

KLKINE

889.201040.40                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים 

1096.701283.10                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים KLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200202

889.201040.40                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים KLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200202

1096.701283.10                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים KLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200204

889.201040.40                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים KLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200204

1096.701283.10                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים KLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 10002002011

889.201040.40                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים KLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 10002002011

1346.501575.40                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים מנורות לתאורת חירום עם פוטומטריה10002002022

3781.904424.80                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים מנורות לתאורת חירום עם פוטומטריה10002002022

1346.501575.40                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים מנורות לתאורת חירום מילוט  עם פוטומטריה10002002022

4242.304963.50                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים מנורות לתאורת חירום מילוט  עם פוטומטריה10002002022

699.40818.30                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים SHINשילוט חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022

720.40842.90                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים SHINשילוט חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022

1346.501575.40                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים 43M_SHשלט חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022

1476.301727.30                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים 43M_SHשלט חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022

1346.501575.40                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים 43M_THתאורת חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022
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1476.301727.30                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים 43M_THתאורת חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022

2189.302561.50                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים 1.4.3.1מין - דלת לבודה סובבת 1000230300

1675.301960.10                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים 1.4.3.1מין - דלת לבודה סובבת 1000230300

1033.901209.70                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים 1.4.3.1מין - דלת לבודה סובבת 1000230300

1300.701521.80                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים חי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

1029.101204.00                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים חי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

998.501168.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מעליות נוסעים ומעליות משא1000240100

998.501168.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מעליות נוסעים ומעליות משא1000240200

681.70797.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים BT- בתי תקע קבועים - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320101

681.70797.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים T- תקעים ובתי תקע מיטלטלים - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320101

681.70797.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים 43TK- תקעים שאינם לתיול חוזר - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320101

681.70797.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מתאמים חד מופעיים-תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320205

681.70797.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים BT- בתי תקע קבועים - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320205

889.201040.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מפסקים מכאניים1000330100

790.40924.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מפסקים אלקטרוניים לרבות עמעמים1000330100

2312.402705.50                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים בעלי ראש מתכתי/מטפים מיטלטלים של קצף או מים המכילים גז סניקה1000660000

5675.606640.50                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים בעלי ראש מתכתי/מטפים מיטלטלים של קצף או מים המכילים גז סניקה1000660000

10906.0012760.00                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים בעלי ראש מתכתי/מטפים מיטלטלים של קצף או מים המכילים גז סניקה1000660000

2833.203314.80                                                            בדיקה חלקית מורחבתמחממים בעלי ויסות תרמסטטי ובידוד תרמי:מחממי מים חשמליים1000690000

1416.001656.70                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים מחממים בעלי ויסות תרמסטטי ובידוד תרמי:מחממי מים חשמליים1000690000

2103.602461.20                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים מחממים בעלי ויסות תרמסטטי ובידוד תרמי:מחממי מים חשמליים1000690000

1729.702023.70                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים מחממים בעלי ויסות תרמסטטי ובידוד תרמי:מחממי מים חשמליים1000690000

2833.203314.80                                                            בדיקה חלקית מורחבתמחממים בעלי ויסות תרמסטטי ובידוד תרמי:מחממי מים חשמליים1000690100

1416.001656.70                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים מחממים בעלי ויסות תרמסטטי ובידוד תרמי:מחממי מים חשמליים1000690100

2103.602461.20                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים מחממים בעלי ויסות תרמסטטי ובידוד תרמי:מחממי מים חשמליים1000690100

1729.702023.70                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים מחממים בעלי ויסות תרמסטטי ובידוד תרמי:מחממי מים חשמליים1000690100

321.90376.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מנעול חבוי לדלת סובבת1001010000

854.801000.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים תקעים ופינים למכשירים חשמליים1001050000

552.90646.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים נוזל על בסיס חומרים פעילי שטח סינטטיים לניקוי ידני כלי אוכל1001390000
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405.10474.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים תיבת התקני הגנה ללא דרגת הגנה- תיבת חיבור למתקני חשמל 1001450100

405.10474.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים תיבת התקני הגנה בעלת דרגת הגנה- תיבת חיבור למתקני חשמל 1001450100

405.10474.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים תיבת סעף בעלת דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001450100

405.10474.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים תיבת סעף בעלת דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001450100

405.10474.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים תיבת התקנה ללא דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001450100

405.10474.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים תיבת סעף בעלת דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001452200

1223.601431.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים שמן זית1001910000

1584.701854.10                               רעפים16מדגם של 4.2.1נספח תנאים מיוחדים רעפי חרסית משתלבים1002150100

1584.701854.10                               רעפים16מדגם של 4.2.1נספח תנאים מיוחדים רעפי חרסית משתלבים1002150100

2537.202968.50                               רעפים26מדגם של 4.2.1נספח תנאים מיוחדים רעפי חרסית משתלבים1002150100

2537.202968.50                               רעפים26מדגם של 4.2.1נספח תנאים מיוחדים רעפי חרסית משתלבים1002150100

3872.504530.80                               רעפים40מדגם של 4.2.1נספח תנאים מיוחדים רעפי חרסית משתלבים1002150100

3872.504530.80                               רעפים40מדגם של 4.2.1נספח תנאים מיוחדים רעפי חרסית משתלבים1002150100

6160.507207.80                               רעפים64מדגם של 4.2.1נספח תנאים מיוחדים רעפי חרסית משתלבים1002150100

6160.507207.80                               רעפים64מדגם של 4.2.1נספח תנאים מיוחדים רעפי חרסית משתלבים1002150100

1520.001778.40                                                            בדיקה חלקית מורחבתשמני מאכל צמחיים1002160000

532.00622.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים שמני מאכל צמחיים1002160000

760.00889.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים טרפנטין מינרלי1002210000

4135.104838.10                                                            בדיקה חלקית מורחבת41MHM:מכשיר לחימום נוזלים המוצר- בטיחות מכשירי חשמל 1002510000

1013.701186.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים 41MHM:מכשיר לחימום נוזלים המוצר- בטיחות מכשירי חשמל 1002510000

494.00578.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתשעות עבודה במפעל1002550000

1261.601476.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים לשימוש ביתי-(אקונומיקה)כלוריתי -תמיסת נתרן תת1002610000

1261.601476.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים לשימוש תעשיתי-(אקונומיקה)כלוריתי -תמיסת נתרן תת1002610000

1656.801938.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים לשימוש תעשיתי וטהור מים-(אקונומיקה)כלוריתי -תמיסת נתרן תת1002610000

1816.402125.20                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים בטיחות ומיון, דרישות ביצועים- גפרורים  1002820000

1915.402241.00                               אריחים10מדגם של בדיקה חלקית מורחבתאריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף- אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

1635.701913.80                               אריחים10מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים אריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף- אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

1728.902022.80                               אריחים10מדגם של בדיקה חלקית מורחבתאריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף- אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

1449.201695.60                               אריחים10מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים אריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף- אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

2111.302470.20                                                            בדיקה חלקית מורחבתABC/Rאריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף - אריחי קרמיקה לריצוף1003140000
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1831.602143.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ABC/Rאריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף - אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

1924.802252.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתABC/Rאריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף - אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

1645.101924.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ABC/Rאריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף - אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

1162.201359.80                               אריחים10מדגם של בדיקה חלקית מורחבתלק-אריחי קרמיקה לא מזוגגים לחיפוי(לקירות)אריחי קרמיקה לחיפוי1003140000

882.501032.50                               אריחים10מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים לק-אריחי קרמיקה לא מזוגגים לחיפוי(לקירות)אריחי קרמיקה לחיפוי1003140000

1348.701578.00                               אריחים10מדגם של בדיקה חלקית מורחבתקירות-אריחי קרמיקה מזוגגים לחיפוי(לקירות)אריחי קרמיקה לחיפוי1003140000

1069.001250.70                               אריחים10מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים קירות-אריחי קרמיקה מזוגגים לחיפוי(לקירות)אריחי קרמיקה לחיפוי1003140000

957.601120.40                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים חמצני מיטלטלים-מטפי פחמן דו1003180000

1896.202218.60                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים חמצני מיטלטלים-מטפי פחמן דו1003180000

1.702.00                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים תקן-תו- מטפה פחמן דו חמצני מיטלטלים 1003180000

1.702.00                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים תקן-תו- מטפה פחמן דו חמצני מיטלטלים 1003180000

1185.601387.20                               יחידות2מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים מצמד לחץ:ציוד לכיבוי אש1003650100

1136.201329.40                              מדגם של יחידה אחת4.2נספח תנאים מיוחדים ציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים1003650100

691.60809.20                              מדגם של יחידה אחת4.2נספח תנאים מיוחדים חיבור זרנוק ומצמד במכול לכיבוי אש:ציוד לכיבוי אש1003650100

1185.601387.20                               יחידות2מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים מצמד לחץ:ציוד לכיבוי אש1003650200

691.60809.20                              מדגם של יחידה אחת4.2נספח תנאים מיוחדים חיבור זרנוק ומצמד במכול לכיבוי אש:ציוד לכיבוי אש1003650300

1816.402125.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבש ומוצרי דבש1003730000

1816.402125.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבש ומוצרי דבש1003730000

711.40832.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים גוף חימום חליפי- גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי 1003830100

464.40543.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים גופי חימום בעלי מעטה מתכתי עם מעטפת צינורי לא טובלני1003830200

513.80601.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים גוף חימום-גופי חימום בעלי מעטה מתכתי עם מעטפת צינורי טובלני1003830200

4733.005537.60                                                            בדיקה חלקית מורחבתכובעונים1003860100

3170.003708.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים כובעונים1003860100

3397.203974.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים רגיל- כובעונים 1003860100

3397.203974.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים חזק במיוחד- כובעונים 1003860100

2103.702461.30                               יחידות3מדגם של בדיקה חלקית מורחבת2- "ברז כיבוי-הידרנט לכיבוי אש1004480100

1224.401432.50                               יחידות3מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים 2- "ברז כיבוי-הידרנט לכיבוי אש1004480100

3042.303559.50                               יחידות3מדגם של בדיקה חלקית מורחבת3- "ברז כיבוי-הידרנט לכיבוי אש1004480100
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1669.001952.70                               יחידות3מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים 3- "ברז כיבוי-הידרנט לכיבוי אש1004480100

790.40924.80                                                            בדיקה חלקית מורחבתשפורפרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי1005200000

1578.801847.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים כבלים תת קרקעיים מבודדים בפולווניל כלורי1005470100

1423.401665.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים (ללא שריון)טבט - כבלים תת קרקעיים מבודדים בפולווניל כלורי 1005470100

285.20333.70                                                            בדיקה חלקית מורחבת6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

977.001143.10                                                            בדיקה חלקית מורחבת עם מטען6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

285.20333.70                                                            בדיקה חלקית מורחבת עם סוללות6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

858.801004.80                              מקטע אחד4.2נספח תנאים מיוחדים מגולוון - 16עד קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

858.801004.80                              מקטע אחד4.2נספח תנאים מיוחדים מגולוון - 26מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

2093.802449.70                              מקטעים 4.22נספח תנאים מיוחדים מגולוון - 26מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

858.801004.80                              מקטע אחד4.2נספח תנאים מיוחדים ללא גלוון - 16עד קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

858.801004.80                              מקטע אחד4.2נספח תנאים מיוחדים ללא גלוון - 26מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

2093.802449.70                              מקטעים 4.22נספח תנאים מיוחדים ללא גלוון - 26מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

858.801004.80                              מקטע אחד4.2נספח תנאים מיוחדים מגולוון - 26 ועד 16מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

858.801004.80                              מקטע אחד4.2נספח תנאים מיוחדים ללא גלוון - 26 ועוד 16מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

1441.101686.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  ללא גלוון16 מעל קוטר 25000ועד '  מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

4323.305058.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  ללא גלוון16קוטר .75,000-50,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

5764.406744.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  ללא גלוון16קוטר 100,000-75,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

10087.7011802.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  ללא גלוון16קוטר 175,000-150,000. מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

11528.8013488.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  ללא גלוון16קוטר 200,000-175,000. מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

12969.9015174.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  ללא גלוון16קוטר 225,000-200,000. מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

14411.0016860.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  ללא גלוון16קוטר 250,000-225,000. מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

8646.6010116.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים לא גלוון16קוטר .150,000-125,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

7205.508430.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  לא גלוון16קוטר .125,000-100,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

2882.203372.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  ללא גלוון16קוטר . 50,000-25,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

2312.402705.50                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים מטפי אבקה מטפים בעלי ראש פלסטי-מטפים מיטלטלים של אבקה1005700100
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7881.109220.90                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים מטפי אבקה מטפים בעלי ראש פלסטי-מטפים מיטלטלים של אבקה1005700100

3352.503922.40                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים מטפי אבקה מטפים בעלי ראש פלסטי-מטפים מיטלטלים של אבקה1005700100

9720.4011372.90                                                            4.2.4נספח תנאים מיוחדים מטפי אבקה מטפים בעלי ראש פלסטי-מטפים מיטלטלים של אבקה1005700100

2312.402705.50                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים מטפי אבקה מטפים בעלי ראש מתכתי-מטפים מיטלטלים של אבקה1005700100

7881.109220.90                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים מטפי אבקה מטפים בעלי ראש מתכתי-מטפים מיטלטלים של אבקה1005700100

3352.503922.40                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים מטפי אבקה מטפים בעלי ראש מתכתי-מטפים מיטלטלים של אבקה1005700100

6163.607211.40                                                            4.2.4נספח תנאים מיוחדים מטפי אבקה מטפים בעלי ראש מתכתי-מטפים מיטלטלים של אבקה1005700100

5220.206107.60                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים קולטים שטוחים: מחממי מים סולאריים1005790100

2303.302694.90                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים קולטים שטוחים: מחממי מים סולאריים1005790100

2571.903009.10                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים קולטים שטוחים: מחממי מים סולאריים1005790100

4923.505760.50                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים קולטים עם מובילי מים למערכות פתוחות1005790100

2183.302554.50                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים קולטים עם מובילי מים למערכות פתוחות1005790100

2469.002888.70                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים קולטים עם מובילי מים למערכות פתוחות1005790100

2941.203441.20                               יחידות5מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים שסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום עם אבזר בטיחות1006370201

2595.403036.60                               יחידות5מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים שסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום ללא אבזר בטיחות1006370201

2002.602343.00                               יחידות8מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים שסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום ללא אבזר בטיחות1006370201

2644.803094.40                               יחידות5מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים נסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

2644.803094.40                               יחידות8מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים נסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

2644.803094.40                               יחידות13מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים נסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

2644.803094.40                               יחידות20מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים נסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

2644.803094.40                               יחידות32מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים נסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

2644.803094.40                               יחידות5מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים נסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

2644.803094.40                               יחידות8מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים נסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

2644.803094.40                               יחידות13מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים נסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

2644.803094.40                               יחידות20מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים נסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202
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2644.803094.40                               יחידות32מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים נסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

3297.203857.70                              מדגם של יחידה אחת4.2.1נספח תנאים מיוחדים עץ ולביד:לולים לשימוש ביתי1006810100

2555.702990.20                              מדגם של יחידה אחת4.2.2נספח תנאים מיוחדים עץ ולביד:לולים לשימוש ביתי1006810100

1462.401711.00                              מדגם של יחידה אחת4.2.3נספח תנאים מיוחדים עץ ולביד:לולים לשימוש ביתי1006810100

3297.203857.70                              מדגם של יחידה אחת4.2.1נספח תנאים מיוחדים עץ ומזונית: לולים לשימוש ביתי1006810100

1203.601408.20                              מדגם של יחידה אחת4.2.2נספח תנאים מיוחדים עץ ומזונית: לולים לשימוש ביתי1006810100

1462.401711.00                              מדגם של יחידה אחת4.2.3נספח תנאים מיוחדים עץ ומזונית: לולים לשימוש ביתי1006810100

3297.203857.70                              מדגם של יחידה אחת4.2.1נספח תנאים מיוחדים פלסטיק ולביד:לולים לשימוש ביתי1006810100

2555.702990.20                              מדגם של יחידה אחת4.2.2נספח תנאים מיוחדים פלסטיק ולביד:לולים לשימוש ביתי1006810100

2523.302952.30                              מדגם של יחידה אחת4.2.3נספח תנאים מיוחדים פלסטיק ולביד:לולים לשימוש ביתי1006810100

3298.003858.70                              מדגם של יחידה אחת4.2.1נספח תנאים מיוחדים סיבית/MDF-עץ ו:לולים לשימוש ביתי1006810100

1757.202055.90                              מדגם של יחידה אחת4.2.2נספח תנאים מיוחדים סיבית/MDF-עץ ו:לולים לשימוש ביתי1006810100

1462.401711.00                              מדגם של יחידה אחת4.2.3נספח תנאים מיוחדים סיבית/MDF-עץ ו:לולים לשימוש ביתי1006810100

7414.908675.40                              מדגם של יחידה אחת4.2.1נספח תנאים מיוחדים רשת ולביד,בד,מתכת:לולים לשימוש ביתי1006810100

2555.702990.20                              מדגם של יחידה אחת4.2.2נספח תנאים מיוחדים רשת ולביד,בד,מתכת:לולים לשימוש ביתי1006810100

2521.702950.40                              מדגם של יחידה אחת4.2.3נספח תנאים מיוחדים רשת ולביד,בד,מתכת:לולים לשימוש ביתי1006810100

3497.704092.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מכילה עץ: מיטה לתינוק 1006820100

3537.204138.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים עץ ומוצרי עץ: מיטה לתינוק 1006820100

3537.204138.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים פלסטיק ומוצרי עץ: מיטה לתינוק 1006820100
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3537.204138.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ומוצרי עץ, בד,עץ: מיטה לתינוק 1006820100

3537.204138.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים עץ ובד ללא מוצרי עץ: מיטה לתינוק 1006820100

3537.204138.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים בד ומוצרי עץ, פלסטיק: מיטה לתינוק 1006820100

3596.204207.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים פלסטיק, מתכת, בד: מיטה מתקפלת לתינוק 1006820100

3556.704161.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים פלסטיק ומוצרי עץ, מזרן, בד: מיטה מתקפלת לתינוק 1006820100

1677.001962.10                              מדגם של יחידה אחת4.2.1נספח תנאים מיוחדים קרטון- עריסות לתינוקות 1006820300

1462.401711.00                              מדגם של יחידה אחת4.2.3נספח תנאים מיוחדים קרטון- עריסות לתינוקות 1006820300

1754.402052.60                              מדגם של יחידה אחת4.2.1נספח תנאים מיוחדים עריסות לתינוקות בד ורשת1006820300

2555.702990.20                              מדגם של יחידה אחת4.2.2נספח תנאים מיוחדים עריסות לתינוקות בד ורשת1006820300

2521.702950.40                              מדגם של יחידה אחת4.2.3נספח תנאים מיוחדים עריסות לתינוקות בד ורשת1006820300

1677.001962.10                              מדגם של יחידה אחת4.2.1נספח תנאים מיוחדים עריסות לתינוקות עץ ולביד1006820300

2555.702990.20                              מדגם של יחידה אחת4.2.2נספח תנאים מיוחדים עריסות לתינוקות עץ ולביד1006820300

1462.401711.00                              מדגם של יחידה אחת4.2.3נספח תנאים מיוחדים עריסות לתינוקות עץ ולביד1006820300

1677.001962.10                              מדגם של יחידה אחת4.2.1נספח תנאים מיוחדים עריסות לתינוקות עץ ומזונית1006820300

1478.901730.30                              מדגם של יחידה אחת4.2.2נספח תנאים מיוחדים עריסות לתינוקות עץ ומזונית1006820300

1462.401711.00                              מדגם של יחידה אחת4.2.3נספח תנאים מיוחדים עריסות לתינוקות עץ ומזונית1006820300

1677.001962.10                              מדגם של יחידה אחת4.2.1נספח תנאים מיוחדים עריסות לתינוקות פלסטיק ולביד1006820300

2555.702990.20                              מדגם של יחידה אחת4.2.2נספח תנאים מיוחדים עריסות לתינוקות פלסטיק ולביד1006820300

2523.702952.70                              מדגם של יחידה אחת4.2.3נספח תנאים מיוחדים עריסות לתינוקות פלסטיק ולביד1006820300

1677.001962.10                              מדגם של יחידה אחת4.2.1נספח תנאים מיוחדים סיבית/MDF-עריסות לתינוקות עץ ו1006820300
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חלק מספר תקן

עשרוני

מחיר לפני 2משתנה 1משתנה סוג בדיקהשם פריט המחירון

מ"מע

מחיר אחרי 

מ"מע
1757.202055.90                              מדגם של יחידה אחת4.2.2נספח תנאים מיוחדים סיבית/MDF-עריסות לתינוקות עץ ו1006820300

1462.401711.00                              מדגם של יחידה אחת4.2.3נספח תנאים מיוחדים סיבית/MDF-עריסות לתינוקות עץ ו1006820300

1945.202275.90                               אירוסולים9מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

 15מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              2059.802410.00

 23מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              2176.402546.40

2026.202370.70                               אירוסולים9מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי זכוכית מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

 15מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי זכוכית מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              2223.802601.80

 23מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי זכוכית מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              2322.602717.40

2026.202370.70                               אירוסולים9מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי פלסטיק תמרוקים-מנפקי אירוסול 1007420000

 15מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי פלסטיק תמרוקים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              2223.802601.80

 23מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי פלסטיק תמרוקים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              2322.602717.40

1927.402255.10                               אירוסולים9מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי פלסטיק המתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

 15מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי פלסטיק המתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              2026.202370.70

 23מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי פלסטיק המתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              2075.602428.50

1927.402255.10                               אירוסולים9מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי זכוכית לא מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

 15מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי זכוכית לא מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              2026.202370.70

 23מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי זכוכית לא מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              2075.602428.50
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מ"מע

מחיר אחרי 

מ"מע
2026.202370.70                               אירוסולים9מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי פלסטיק שלא מתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

 15מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי פלסטיק שלא מתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              2223.802601.80

 23מדגם של בדיקה חלקית מורחבתמכלי פלסטיק שלא מתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              2322.602717.40

1945.202275.90                               אירוסולים9מדגם של בדיקה חלקית מורחבתכימיים/ תמרוקים - מכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

 15מדגם של בדיקה חלקית מורחבתכימיים/ תמרוקים - מכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              2059.802410.00

 23מדגם של בדיקה חלקית מורחבתכימיים/ תמרוקים - מכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              2176.402546.40

1261.601476.10                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים צמר מינרלי לבידוד מוצרים מעוצבים1007510000

2128.002489.80                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים צמר מינרלי לבידוד מוצרים מעוצבים1007510000

מחיר עבור מדגם 4.2נספח תנאים מיוחדים עשוי מחומר תרמופלסטי-בפזה גזית (מ"גפ)זרנוק לגז פחממני מעובה1007640000

אחד

                              2321.802716.50

1869.902187.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים עם מגביל- תרמוסטטים למחממי מים חשמליים 1008080000

1869.902187.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ללא מגביל- תרמוסטטים למחממי מים חשמליים 1008080000

346.00404.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים חיתולים לתינוקות1008180200

828.40969.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ילקוט לתלמיד עם מנגנון גרירה1008730000

828.40969.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ילקוט לתלמיד ללא מנגנון גרירה1008730000

1314.201537.60                                                            בדיקה חלקית מורחבתמכשיר מטבח: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים  שם1009000100

721.00844.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דרישות כלליות: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים 1009000100

 תת 43MMTMמכשיר מטבח : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים  שם1009000100

H2: מוצר

1314.201537.60                                                            בדיקה חלקית מורחבת

988.001156.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים Eשואבי אבק : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000202

988.001156.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים 41SAשואבי אבק : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000202

839.80982.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים TT  המוצר 41MC: דרישות מיוחדות למדיחי כלים המוצר1009000205

13891.3016252.80                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים פירוליטי- תנור אפיה לשימוש ביתי 1009000206

3952.004623.80                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים פירוליטי- תנור אפיה לשימוש ביתי 1009000206

6975.308161.10                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים פירוליטי- תנור אפיה לשימוש ביתי 1009000206

13891.3016252.80                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים מולטיסיסטם- תנור אפיה לשימוש ביתי 1009000206

3952.004623.80                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים מולטיסיסטם- תנור אפיה לשימוש ביתי 1009000206

6975.308161.10                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים מולטיסיסטם- תנור אפיה לשימוש ביתי 1009000206
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מ"מע

מחיר אחרי 

מ"מע
1397.101634.60                                                            בדיקה חלקית מורחבתדרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

1397.101634.60                                                            בדיקה חלקית מורחבתדרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

1397.101634.60                                                            בדיקה חלקית מורחבתדרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

1638.701917.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים קומקום ללא בדיקת רעילות: מכשירים לחימום נוזלים 10090002015

898.001051.00                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים דרישות בטיחות מיוחד:בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009002103

1145.001340.00                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים דרישות בטיחות מיוחד:בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009002103

6692.007830.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתכיריים ללא הצתה1009070000

6692.007830.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתכיריים ללא הצתה1009070000

14422.7016874.60                                                            בדיקה חלקית מורחבתחשמלית' תנור גז ללא מע1009070000

7844.009177.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתעם הצתה- כיריים מובנים 1009070000

7844.009177.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתעם הצתה- כיריים מובנים 1009070000

2999.003509.00                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים עם הצתה- כיריים מובנים 1009070000

2999.003509.00                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים עם הצתה- כיריים מובנים 1009070000

6634.007762.00                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים עם הצתה- כיריים מובנים 1009070000

6243.007304.00                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים עם הצתה- כיריים מובנים 1009070000

6243.007304.00                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים עם הצתה- כיריים מובנים 1009070000

14991.0017539.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתלאפייה ולצלייה: תנורי גז לשימוש ביתי 1009070000

7163.208380.90                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים כיריים- בטיחות -בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

13812.3016160.40                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים כיריים- בטיחות -בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

3556.804161.50                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים כיריים- בטיחות -בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

8299.409710.30                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים CBתנור משולב עם - בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

13713.5016044.80                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים CBתנור משולב עם - בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

3556.804161.50                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים CBתנור משולב עם - בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

10473.8012254.30                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים תנור גז גז- בטיחות -בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

13713.5016044.80                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים תנור גז גז- בטיחות -בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

11065.8012947.00                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים תנור גז גז אויר מאולץ-בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

13713.5016044.80                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים תנור גז גז אויר מאולץ-בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

8299.409710.30                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים CBתנורים משולבים ללא -בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

13713.5016044.80                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים CBתנורים משולבים ללא -בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

3556.804161.50                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים CBתנורים משולבים ללא -בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100
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מ"מע

מחיר אחרי 

מ"מע
277.10324.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ר"גזה רפואית עם אישור אמ1009150000

277.10324.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ר"גזה רפואית ללא אישור אמ1009150000

334.40391.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים רבודה-זכוכית בטיחות:לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים1009380300

630.80738.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מחוסמת-זכוכית בטיחות:לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים1009380300

398.20465.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מנגנון גלילי למנעול-פרזול בניין1009500000

1563.801829.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים יריעות מפוליאתילן ליצור שקיות חלב ומוצרי חלב נגרים1009770000

1056.401236.00                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים ללא חלקים מפלסטיק-מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר 1009870000

5431.206354.50                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים ללא חלקים מפלסטיק-מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר 1009870000

1056.401236.00                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים עם חלקים מפלסטיק- מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר 1009870000

5431.206354.50                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים עם חלקים מפלסטיק- מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר 1009870000

3290.503849.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים סוללות ראשוניות1009900100

16843.0019706.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתדרישות בטיחות: מזגני אויר מיני מרכזים1009940100

4087.004782.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דרישות בטיחות: מזגני אויר מיני מרכזים1009940100

4627.105413.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דרישות בטיחות: מיני מרכזים , מזגני אויר1009940100

14546.0017019.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים T-מזגנים מפוצלים - דרישות בטיחות ופעולה : מזגני אוויר1009940100

17048.0019946.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים T- מזגנים מתועלים - דרישות בטיחות ופעולה : מזגני אוויר1009940100

16258.0019022.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים T- מזגנים מתועלים אינוורטר-דרישות בטיחות ופעולה:מזגני אוויר1009940100

17739.0020755.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים T- מזגנים מפוצלים אינוורטר-דרישות בטיחות ופעולה:מזגני אוויר1009940100

10957.0012819.70                              תנור אחדבדיקה חלקית מורחבתתנורי חימום ביתיים עם ארובה ומערכת חשמלית1009950000

7657.108958.80                              תנור אחדבדיקה חלקית מורחבתתנורי חימום ביתיים עם ארובה ללא מערכת חשמל1009950000

6681.207817.00                              תנור אחדבדיקה חלקית מורחבתתנורי חימום ביתיים עם מערכת חשמל וללא ארובה1009950000

7596.308887.70                              תנור אחדבדיקה חלקית מורחבתתנורי חימום ביתיים עם מערכת חשמל וללא ארובה1009950000

4286.505015.20                              תנור אחדבדיקה חלקית מורחבתתנורי חימום ביתיים ללא ארובה וללא מערכת חשמלית1009950000

2173.602543.10                              תנור אחד4.2נספח תנאים מיוחדים תנורי חימום ביתיים ללא ארובה וללא מערכת חשמלית1009950000

16127.5018869.20                                                            בדיקה חלקית מורחבתסטטי/מאולץ- תנורים משולבים גז וחשמל 1010490000

2966.603470.90                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים סטטי/מאולץ- תנורים משולבים גז וחשמל 1010490000

9588.9011219.00                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים סטטי/מאולץ- תנורים משולבים גז וחשמל 1010490000

5928.006935.80                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים סטטי/מאולץ- תנורים משולבים גז וחשמל 1010490000

17866.0020903.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתמולטיסיסטם- תנורים משולבים גז וחשמל 1010490000

2967.003471.00                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים מולטיסיסטם- תנורים משולבים גז וחשמל 1010490000

10933.0012792.00                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים מולטיסיסטם- תנורים משולבים גז וחשמל 1010490000

5928.006936.00                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים מולטיסיסטם- תנורים משולבים גז וחשמל 1010490000

5928.006936.00                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים מולטיסיסטם- תנורים משולבים גז וחשמל 1010490000

14424.8016877.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים התקני ריסון לילדים ברכב מנועי1011070000

1981.102317.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים לשימוש פנימי- כבל משותף ציר 1011130200
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2644.103093.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מתאים לשימוש חיצוני- כבל משותף ציר 1011130400

19087.4022332.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מוני גז נפחיים1011160000

2815.103293.70                               יחידות5מדגם של בדיקה חלקית מורחבת(2"עד ½ ")שסתומים כדוריים עשויים מתכת 1011440000

1293.601513.50                               יחידות5מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים (2"עד ½ ")שסתומים כדוריים עשויים מתכת 1011440000

592.70693.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים אחר- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

592.70693.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים גומי קשיח- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

592.70693.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים גומי גמיש- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

592.70693.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים סיליקון קשיח- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

592.70693.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים סיליקון גמיש- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

1392.401629.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים גומי-יצוק-מוצצים -מוצרים לתינוקות1011570100

1590.001860.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים סיליקון-יצוק-מוצצים -מוצרים לתינוקות1011570100

1787.602091.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים פטמת סיליקון עם רכיבים קשים-מוצרים לתינוקות1011570100

1787.602091.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מוצצים פטמת גומי מוצצים מיוחדים-מוצרים לתינוקות1011570100

1787.602091.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מוצצים פטמת גומי עם רכיבים רכים-מוצרים לתינוקות1011570100

1787.602091.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מוצצים פטמת גומי עם רכיבים קשים-מוצרים לתינוקות1011570100

1787.602091.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מוצצים מיוחדים-מוצצים פטמת סיליקון-מוצרים לתינוקות1011570100

1787.602091.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מוצצים פטמת סיליקון עם רכיבים רכים-מוצרים לתינוקות1011570100

315.40369.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים עמידות אש: דלתות אש1012120000

4360.505101.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים גלאי עשן למערכת גילוי אש1012200100

2522.002950.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים כיסאות מונעים ידנית:כיסאות גלגלים1012790100

2202.402576.80                               יחידות2מדגם של בדיקה חלקית מורחבתראש ברז- סוללת ברזים לאמבט 1013170000

1728.202022.00                               יחידות2מדגם של 4.2.1נספח תנאים מיוחדים ראש ברז- סוללת ברזים לאמבט 1013170000

2597.603039.20                               יחידות2מדגם של בדיקה חלקית מורחבתראש ברז- סוללת ברזים לכיור 1013170000

1827.002137.60                               יחידות2מדגם של 4.2.1נספח תנאים מיוחדים ראש ברז- סוללת ברזים לכיור 1013170000

2261.702646.20                               יחידות2מדגם של בדיקה חלקית מורחבתראש ברז קרמי- סוללת ברזים לאמבט 1013170000

2148.702514.00                               יחידות2מדגם של 4.2.1נספח תנאים מיוחדים ראש ברז קרמי- סוללת ברזים לאמבט 1013170000

2656.903108.60                               יחידות2מדגם של בדיקה חלקית מורחבתראש ברז קרמי- סוללת ברזים לכיור 1013170000

1886.302207.00                               יחידות2מדגם של 4.2.1נספח תנאים מיוחדים ראש ברז קרמי- סוללת ברזים לכיור 1013170000

1.702.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים תו תקן- אלקטרודות מצופות לרתוך בקשת של פלדות דלות סגסוגת 1013380000

3456.704044.30                                                            בדיקה חלקית מורחבתעם הולם- אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך 1013380000

2271.102657.20                                                            בדיקה חלקית מורחבתללא הולם- אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך 1013380000

1.702.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים תו תקן- אלקטרודות מצופות לרתוך בקשת של פלדות פחמן 1013390000

1767.202067.60                                                            בדיקה חלקית מורחבתמ לריתוך בקשת מתכת מוגנת נירוסטה"אלקטרודות מצופות עשויות פלב1013390000

1457.501705.30                               לוחות18מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים ר" סמ12.5אריחי פסיפס מזכוכית עד 1013530000
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1612.901887.10                               לוחות18מדגם של 4.2נספח תנאים מיוחדים ר" סמ12.5אריחי פסיפס מזכוכית מעל 1013530000

1491.501745.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PVCיריעות : יריעות לאיטום גגות1014300100

2741.803207.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים 1- פרופילים מעובדים בקר : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

2741.803207.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים 1- פרופילים מעובדים בקר : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

2741.803207.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים 2- פרופילים מעובדים בקר : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

2741.803207.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים J2/K2>6MM-1. פרופיל מעובד בקר: פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

2741.803207.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים J2/K2>6MM-1. פרופיל מעובד בקר: פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

2741.803207.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים J2/K2>6MM-2פרופיל מעובד בקר  : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

2741.803207.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים 1- פרופילים מעובדים בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

2741.803207.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים 2- פרופילים מעובדים בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

2741.803207.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים J2/K2>6MM-1פרופיל מעובד בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

2741.803207.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים J2/K2>6MM-2פרופיל מעובד בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

2741.803207.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים J2/K2>6MM-2פרופיל מעובד בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

6006.607027.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים לוח עמיד מים: מחיצות וחיפוי גבס1014900100

4590.005370.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים לוחות רגילים: מחיצות וחיפוי גבס 1014900100

4590.005370.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים (104.4מין )בעל עמידות מיוחדת באש : מחיצות וחיפוי גבס 1014900100

567.80664.30                                                            בדיקה חלקית מורחבת1משולב רמה 1014980100

603.10705.60                                                            בדיקה חלקית מורחבת2משולב רמה 1014980100

1034.301210.10                                                            בדיקה חלקית מורחבתגומי מלאכותי1014980100

1081.401265.20                                                            בדיקה חלקית מורחבתפרוייקט מיוחד1014980100

1081.401265.20                                                            בדיקה חלקית מורחבתפרוייקט מיוחד1014980100

417.00487.90                                                            בדיקה חלקית מורחבתפסל משחקים בסיסי1014980100

417.00487.90                                                            בדיקה חלקית מורחבתמתקן משחקים לילדים1014980100

1034.301210.10                                                            בדיקה חלקית מורחבתדשא או גומי מלאכותי1014980100

532.50623.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתמושב נדנדה1014980200

532.50623.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתמתקן נדנדה1014980200

1081.401265.20                                                            בדיקה חלקית מורחבתפסל משחקים משולב1014980200

532.50623.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתמגלשה1014980300

532.50623.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתמתקן מגלשה1014980300

1081.401265.20                                                            בדיקה חלקית מורחבתפסל משחקים מורכב1014980300

532.50623.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתמושב אומגה1014980400

532.50623.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתמתקן אומגה1014980400

532.50623.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתמושב קרוסלה1014980500

532.50623.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתמתקן קרוסלה1014980500

532.50623.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתמתקן נענוע1014980600
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37861.1044297.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים או טיהור מים/מערכות לסינון ו-מערכות לטיפול במי שתייה1015050100

1995.702335.00                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים EPR-SE: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

1946.302277.20                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים PVC-ST: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

1995.702335.00                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים XLPE-ST: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

1995.702335.00                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים EPR-SE-M: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

1946.302277.20                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים PVC-ST-M: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

1995.702335.00                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים XLPE-ST-M: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

3241.003792.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  משורייניםXLPE- כבלי כח מבודדים בדיאלקטרן מקשי מושחל 1015160100

1597.701869.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PVCמזרן לבן עם 1015480000

769.30900.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PVCמזרן לבן ללא 1015480000

1597.701869.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PVCמזרן צבעוני עם 1015480000

769.30900.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PVCמזרן צבעוני ללא 1015480000

1380.901615.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PVCמשטח החתלה לבן עם /מגן ראש1015480000

552.50646.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PVCמשטח החתלה לבן ללא /מגן ראש1015480000

1380.901615.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PVCמשטח החתלה צבעוני עם /מגן ראש1015480000

552.50646.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PVCמשטח החתלה צבעוני ללא /מגן ראש1015480000

768.30898.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים לוחות מטארצו או לוחות מבטון בציפוי טראצו או בציפוי פלחי אבן1015540100

768.30898.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים לוחות מטארצו או לוחות מבטון בציפוי טראצו או בציפוי פלחי אבן1015540100

3211.003756.90                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים מחבר ניתוק מהיר,לגז טבעי (מ"גפ)ברז גז ידני לגז פחממני מעובה 1016070000

908.201062.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים .אופנים קרמיים. דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים1018360000

908.201062.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מ" מ300< =אופנים בקוטר :FLEXאופני -אופני חיתוך והשחזה1018360000

858.801004.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מ" מ115= >אופנים בקוטר : FLEXאופני -אופני חיתוך והשחזה 1018360000

908.201062.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים למכונות לא ידניות:פלקס,דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים1018360000

908.201062.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מ" מ150>מ " מ115<אופנים בקוטר :FLEXאופני -אופני חיתוך והשחזה1018360000

908.201062.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מ" מ300>מ " מ150<=אופנים בקוטר:FLEXאופני -אופני חיתוך והשחזה1018360000

1758.002057.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתשסתום בטחון1019640000

968.001133.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים שסתום בטחון1019640000

2647.003097.00                                                            בדיקה חלקית מורחבתשסתום כולל חד כיווני1019640000

1264.001479.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים שסתום כולל חד כיווני1019640000

3529.204129.20                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים CHAמעלון משופע - מעלונים משופעים 1022520200

1684.201970.50                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים CHAמעלון משופע - מעלונים משופעים 1022520200

4206.504921.60                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים HS3בדיקת מעלית חשמלית 1024810100

2892.803384.60                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים HS3בדיקת מעלית חשמלית 1024810100

16



חלק מספר תקן

עשרוני

מחיר לפני 2משתנה 1משתנה סוג בדיקהשם פריט המחירון

מ"מע

מחיר אחרי 

מ"מע
3900.304563.40                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים בדיקת מעלית חשמלית מחירון אחיד1024810100

2738.503204.00                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים בדיקת מעלית חשמלית מחירון אחיד1024810100

4206.504921.60                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים HD3בדיקת מעלית הידראולית 1024810200

2892.803384.60                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים HD3בדיקת מעלית הידראולית 1024810200

3900.304563.40                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים בדיקת מעלית הידראולית מחירון אחיד1024810200

2738.503204.00                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים בדיקת מעלית הידראולית מחירון אחיד1024810200

5949.706961.10                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים מעלון בפיקוד ידני ללא דלת תא-מעלונים אנכיים1024814100

2193.102565.90                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים מעלון בפיקוד ידני ללא דלת תא-מעלונים אנכיים1024814100

6375.007458.80                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים מעלון בפיקוד אוטומטי עם דלת תא-מעלונים אנכיים1024814100

2385.102790.60                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים מעלון בפיקוד אוטומטי עם דלת תא-מעלונים אנכיים1024814100

4927.205764.80                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים משטח הרמה בפיקוד ידני עם פיר סגור- מעלונים אנכיים 1024814100

2002.202342.60                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים משטח הרמה בפיקוד ידני עם פיר סגור- מעלונים אנכיים 1024814100

4940.005779.80                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק צמנטי רגיל, C1: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

3556.804161.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק צמנטי רגיל, C1: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

4940.005779.80                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק צמנטי מיוחד,C 2: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

3556.804161.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק צמנטי מיוחד,C 2: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

5434.006357.80                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק צמנטי מיוחד,C2T: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

4050.804739.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק צמנטי מיוחד,C2T: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

5434.006357.80                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק צמנטי רגיל, C1T: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

4050.804739.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק צמנטי רגיל, C1T: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

5532.806473.40                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק מהיר התקשות,C1F: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

2865.203352.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק מהיר התקשות,C1F: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

5532.806473.40                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק מהיר התקשות,C2F: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

2865.203352.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק מהיר התקשות,C2F: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

6026.807051.40                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק מהיר התקשות,C2FT:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

2865.203352.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק מהיר התקשות,C2FT:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

5434.006357.80                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק צמנטי מיוחד, C2TE:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100
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3556.804161.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק צמנטי מיוחד, C2TE:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

5434.006357.80                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק צמנטי מיוחד,C2T E:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

4050.804739.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק צמנטי מיוחד,C2T E:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

6026.807051.40                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק מהיר התקשות, C1F T:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

2865.203352.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק מהיר התקשות, C1F T:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

6718.407860.50                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק מהיר התקשות, C2F S1:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

4050.804739.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק מהיר התקשות, C2F S1:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

6718.407860.50                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק מהיר התקשות, C2F S2:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

4050.804739.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק מהיר התקשות, C2F S2:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

דבק מהיר ,C2FT S1:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

התקשות

7212.408438.50                                                            בדיקה חלקית מורחבת

דבק מהיר ,C2FT S1:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

התקשות

4050.804739.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים 

6619.607744.90                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק צמנטי מיוחד, C2T S 1:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

5236.406126.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק צמנטי מיוחד, C2T S 1:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

6619.607744.90                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק צמנטי מיוחד, C2T S 2:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

5236.406126.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק צמנטי מיוחד, C2T S 2:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

6026.807051.40                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק צמנטי מיוחד,C2TE S 1:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

4149.604855.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק צמנטי מיוחד,C2TE S 1:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100
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6619.607744.90                                                            בדיקה חלקית מורחבתדבק צמנטי מיוחד,C2TE S 2:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

4742.405548.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דבק צמנטי מיוחד,C2TE S 2:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

1145.701340.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים SCH 10עובי - צינורות פלדה שחורים ומגלוונים עם תפר וללא תפר1043140000

1145.701340.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים SCH 40עובי - צינורות פלדה שחורים ומגלוונים עם תפר וללא תפר1043140000

2804.403281.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים פרופילי אלומיניום עם קשיות1044020101

3397.203974.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  פרופילים5- פרופילי אלומיניום עם בדיקות מכאניות1044020101

5647.406607.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מוטות מצולעים עם התעייפות1044660300

5647.406607.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מוטות מצולעים ללא התעייפות1044660300

837.70980.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים פלדה לזיון בטון רשתות מרותכות1044660400

1126.301317.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים אביזרים- דרישות- מערכות לסילוק שפכים קרים וחמים בבניינים1044760100

1521.501780.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים צינורות- דרישות- מערכות לסילוק שפכים קרים וחמים בבניינים1044760100

730.00854.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  מידות2- מיכלים חד פעמיים 1045010000

878.201027.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  מידות3- מיכלים חד פעמיים 1045010000

1026.401200.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  מידות4- מיכלים חד פעמיים 1045010000

581.80680.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מידה אחת- מיכלים חד פעמיים 1045010000

1778.402080.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים פוליפרופילן התאמת ה1051110100

1778.402080.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים פוליפרופילן התאמת ה1051110500

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים MS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PA- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PC- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

1866.002183.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PE- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

1866.002183.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PP- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PU- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ABS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים EPS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים EVA- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PBT- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PET- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PMP- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000
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452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PVC- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים TPU- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PMMA- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מלמין- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים אקרילי- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים SAN/AS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים TEFLON- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים TRITAN- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים סיליקון- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים LACQUER- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים TPR/TPE- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים RECYCLED- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים חומר גלם אחר- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים PEנייר מצופה - חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

1962.702296.40                              מדגם של יחידה אחת4.2.1נספח תנאים מיוחדים שידת החתלה-יחידות החתלה לשימוש ביתי1051150100

1181.801382.70                              מדגם של יחידה אחת4.2.2נספח תנאים מיוחדים שידת החתלה-יחידות החתלה לשימוש ביתי1051150100

3199.603743.50                              מדגם של יחידה אחת4.2.3נספח תנאים מיוחדים שידת החתלה-יחידות החתלה לשימוש ביתי1051150100

2672.703127.10                              מדגם של יחידה אחת4.2.1נספח תנאים מיוחדים יחידה מתקפלת עם מוצרי עץ/אמבט-יחידות החתלה לשימוש ביתי1051150100

1181.801382.70                              מדגם של יחידה אחת4.2.2נספח תנאים מיוחדים יחידה מתקפלת עם מוצרי עץ/אמבט-יחידות החתלה לשימוש ביתי1051150100

1717.602009.60                              מדגם של יחידה אחת4.2.3נספח תנאים מיוחדים יחידה מתקפלת עם מוצרי עץ/אמבט-יחידות החתלה לשימוש ביתי1051150100

1296.401516.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ל'ג- חומרים להצתת פחמים או עץ לשימוש במכשירי צלייה וקלייה 1052010000

1532.401792.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים נוזל- חומרים להצתת פחמים או עץ לשימוש במכשירי צלייה וקלייה 1052010000

1296.401516.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מוצק- חומרים להצתת פחמים או עץ לשימוש במכשירי צלייה וקלייה 1052010000

417.00487.90                                                            בדיקה חלקית מורחבתדרישות בטיחות ושיטות בדיקה1053780000

5121.905992.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ספות ובסיסי ספות,רפידות מזרונים,עמידות בהידלקות של מזרונים1054180000

5121.905992.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ספות ובסיסי ספות,רפידות מזרונים,עמידות בהידלקות של מזרונים1054181600

5244.406135.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים חומצה הידרוכלורית:כימיקלים לטיפול במים לשתיה1054380100

2924.003421.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים כלור:כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054380200

2924.003421.10                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים כלור:כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054380200
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6747.607894.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים כלוריתי-נתרן תת:כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054380300

4978.005824.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים חומצה פלואורוסיליצית: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054380400

4582.805361.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים תמיסת אמוניה: כמיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054380500

5375.606289.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים נתרן הידרוקסידי: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054380600

7538.008819.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים כלוריתי-סידן תת: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054380700

4585.205364.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים נתרן כלוריטי:כימיקלים לטיפול במים לשתיה1054380800

2409.202818.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים אלומיניום גופרתי: שתייה -כימיקלים לטיפול במיי1054380900

5373.206286.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים חומצה גופרתית: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054381000

6366.007448.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ברזל תלת כלורי: כימיקלים לטיפול במים לשתיה1054381100

4582.805361.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים סידן פחמתי: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה1054381200

1441.001686.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מוצרים אלסטומריים1054420000

1026.001200.40                                                            בדיקה חלקית מורחבתמבודד מסלול אירופאי-מובילים גמישים1056780000

1421.201662.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מבודד מסלול אירופאי-מובילים גמישים1056780000

1026.001200.40                                                            בדיקה חלקית מורחבתלא מבודד מסלול אירופאי-מובילים גמישים1056780000

1421.201662.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים לא מבודד מסלול אירופאי-מובילים גמישים1056780000

761.40890.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים גומי-פטמות-אביזרי שתייה1058170100

761.40890.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים קשיות שתייה-אביזרי שתייה1058170100

860.201006.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים בקבוק זכוכית-אביזרי שתייה1058170100

761.40890.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים סיליקון-פטמות-אביזרי שתייה1058170100

761.40890.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים חומר אחד-פטמות-אביזרי שתייה1058170100

860.201006.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים בקבוק פוליקרבונט עם פטמת סיליקון1058170100

860.201006.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים בקבוק תרמופלסטי אחר-אביזרי שתייה1058170100

860.201006.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים כוס שתייה תרמופלסטי אחר-אביזרי שתייה1058170100

860.201006.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  עם פטמת סיליקוןPPבקבוק - אביזרי שתייה1058170100

860.201006.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים בקבוק זכוכית עם פטמת סיליקון-אביזרי שתייה1058170100

860.201006.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים בקבוק עשוי פוליקרבונט או פוליסולפון-אביזרי שתייה1058170100

860.201006.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים כוס שתייה עשוי פוליקרבונט או פוליסולפון-אביזרי שתייה1058170100

860.201006.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  עם מרכיבים אלסטומריים וסיליקוןPPכוס שתייה -אביזרי שתייה1058170100

860.201006.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  עם מרכיבים אלסטומריים וסיליקוןPPכוס שתייה -אביזרי שתייה1058170100

2252.902635.90                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים דרישות בטיחות: כסאות גבוהים לילדים1149880100

2213.302589.60                                                            4.2.1נספח תנאים מיוחדים דרישות בטיחות: כסאות גבוהים לילדים1149880100

1712.302003.40                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים דרישות בטיחות: כסאות גבוהים לילדים1149880100

1732.002026.40                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים דרישות בטיחות: כסאות גבוהים לילדים1149880100

2521.702950.40                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים דרישות בטיחות: כסאות גבוהים לילדים1149880100

630.80738.00                                                            4.2.3נספח תנאים מיוחדים דרישות בטיחות: כסאות גבוהים לילדים1149880100
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3290.003849.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים לכלי רכב אחרים: מצברי עופרת חומצה1600950100

1679.601965.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים לאופנעים: תת מוצר: מצברי עופרת חומצה1600950100

662.10774.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים IEC02 60227 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

662.10774.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים IEC 60227 01 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

662.10774.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים IEC 60227 06 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

662.10774.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים IEC 60227 07 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

662.10774.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים IEC 60227 08 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

662.10774.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים IEC 60227 05 ללא המעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

691.70809.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים IEC52 - PVC- כבלים גמישים מבודדים ב1602270500

691.70809.30                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים IEC53 - PVC- כבלים גמישים מבודדים ב1602270500

711.50832.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים IEC53פתילים וכבלים גמישים המבודדים בגומי 1602450400

711.50832.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים IEC57פתילים וכבלים גמישים המבודדים בגומי 1602450400

711.50832.50                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים IEC66פתילים וכבלים גמישים המבודדים בגומי 1602450400

760.80890.10                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מחבר למכשיר חשמלי: מחבר למכשיר חשמלי לשימוש ביתי תת מוצר1603200100

1183.401384.60                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  נורות עם נצילות אנרגיה10נורות להט טונגסטן לבדיקה של 1604320100

571.60668.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  נורות ללא נצילות אנרגיה10נורות להט טונגסטן לבדיקה של 1604320100

571.60668.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים  נורות ללא נצילות אנרגיה10נורות להט טונגסטן לבדיקה של 1604320100

829.90971.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים לפעולה בזרם ישר\מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים1608980200

953.001115.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים כספומט1609500100

874.101022.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים ציוד מחשב: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

856.201001.80                                                            בדיקה חלקית מורחבתדרישות בטיחות- נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים 1609680000

1339.101566.70                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דרישות בטיחות- נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים 1609680000

355.70416.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מתוברגות נפרדות- יחידות הידוק 1609990100

355.70416.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים נפרדות, לא מתוברגות- יחידות הידוק 1609990100

355.70416.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים מתוברגות כחלק ממכשיר- יחידות הידוק 1609990100

355.70416.20                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים כחלק ממכשיר, לא מתוברגות- יחידות הידוק 1609990100

790.40924.80                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים דרישות כלליות: מפסקים למכשירים 1610580100

918.801075.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים1612420000

652.10763.00                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים נטל אלקטרוני לתאורת חרום: אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470207

1304.201525.90                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים צינורות כפיפים בעלי עמידות בפני להבה מתפשטת1613862200

1185.601387.20                                                            4.2.2נספח תנאים מיוחדים צינורות כפיפים בעלי עמידות בפני להבה מתפשטת1613862200

543.90636.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים יחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580204
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543.90636.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים יחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580204

543.90636.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים יחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580205

543.90636.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים יחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580205

543.90636.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים יחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580206

543.90636.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים יחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580206

543.90636.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים יחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 16155802013

543.90636.40                                                            4.2נספח תנאים מיוחדים יחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 16155802013
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