
נספח א'
מכרז 2037/2020 - תשתיות א - דקל

מועד פתיחת הצעות: 30/8/21

שםהצעה

סך הצעה לפני 

מע"מ

הצעה כשרה 

(עומדת בתנאי סף)

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק מס'

סך הצעה לפרקפרק 41סך הצעה לפרקפרק 40סך הצעה לפרקפרק 08בחר כן/לא

       393,650.00       295,465.00     585,571.00כן4,826,546.68אומדן0

       17.00%326,729.50-       12.00%260,009.20-     22.40%454,403.10-כן4,032,869.55אלעוברה בעמ1
       16.80%327,516.80-       16.80%245,826.88-     16.80%487,195.07-כן24,150,049.20
       15.00%334,602.50-       5.00%280,691.75-     15.00%497,735.35-כן34,257,292.68
       22.00%307,047.00-       8.60%270,055.01-     17.00%486,023.93-כן44,023,445.95
       10.00%354,285.00-       10.00%265,918.50-     10.00%527,013.90-כן54,341,307.07
       2.00%385,777.00-       2.00%289,555.70-     7.70%540,482.03-כן64,491,752.72
       18.50%320,824.75-       10.55%264,293.44-     25.55%435,957.61-כן74,048,953.41
       9.60%355,859.60-       9.60%267,100.36-     9.60%529,356.18-כן84,439,976.69
       16.80%327,516.80-       16.80%245,826.88-     16.80%487,195.07-כן94,150,049.20

12.13%6.12%8.16%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% 

פרק קטן מ- 10%פרק קטן מ- 10%פרק גדול מ- 10%מהאומדן)

שיפוט שלב א'

503,093.32268,474.27343,380.90ממוצע לפרק כולל אומדן
427,629.33134,237.14171,690.45סף תחתון

578,557.32402,711.41515,071.34סף עליון
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נספח א'
מכרז 2037/2020 - תשתיות א - דקל

מועד פתיחת הצעות: 30/8/21

שםהצעה

אומדן0

אלעוברה בעמ1
2
3
4
5
6
7
8
9

אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% 

מהאומדן)
שיפוט שלב א'

ממוצע לפרק כולל אומדן
סף תחתון

סף עליון

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

סך הצעה לפרקפרק 99סך הצעה לפרקפרק 57סך הצעה לפרקפרק 52סך הצעה לפרקפרק 51

1,660,886.30   461,500.00       1,091,198.40   338,275.98      

-17.30%1,373,552.97   0.0%461,500.00       -25.00%818,398.80      0.0%338,275.98      
-16.80%1,381,857.40   0.0%461,500.00       -16.80%907,877.07      0.0%338,275.98      
-16.00%1,395,144.49   0.0%461,500.00       -13.00%949,342.61      0.0%338,275.98      
-19.94%1,329,705.57   0.0%461,500.00       -23.86%830,838.46      0.0%338,275.98      
-13.00%1,444,971.08   0.0%461,500.00       -13.00%949,342.61      0.0%338,275.98      
-10.70%1,483,171.47   0.0%461,500.00       -9.00%992,990.54      0.0%338,275.98      
-17.85%1,364,418.10   0.0%461,500.00       -20.85%863,683.53      0.0%338,275.98      
-9.60%1,501,441.22   0.0%461,500.00       -9.60%986,443.35      0.0%338,275.98      

-16.80%1,381,857.40   0.0%461,500.00       -16.80%907,877.07      0.0%338,275.98      

34.41%9.56%22.61%7.01%

פרק קטן מ- 10%פרק גדול מ- 10%פרק קטן מ- 10%פרק גדול מ- 10%

1,431,700.60461,500.00929,799.24338,275.98
1,216,945.51230,750.00790,329.36169,137.99
1,646,455.69692,250.001,069,269.13507,413.97
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נספח א'
מכרז 2037/2020 - תשתיות א - דקל

מועד פתיחת הצעות: 30/8/21

שםהצעה

אומדן0

אלעוברה בעמ1
2
3
4
5
6
7
8
9

אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% 

מהאומדן)
שיפוט שלב א'

ממוצע לפרק כולל אומדן
סף תחתון

סף עליון

סיכום שיפוט -

שלב ב'שלב ב' שלב א'

סיכום שיפוט - שלב 

הצעות שעברו לשלב ג'ב'

הצעה תקינה 

/ לא עוברת 

עברו לשלב ב'לשלב ב'

קיזוז קיצוניים 

(כולל אומדן 

המשרד)

הצעה לא עוברת 

לשלב ג' אם נמוכה 

מ- 95% ממוצע 

מתוקן

קיצוני גבוה    4,826,546.68תקינה

               4,032,869.55תקינהלממוצע    4,032,869.55תקינה
               4,150,049.20תקינהלממוצע    4,150,049.20תקינה
               4,257,292.68תקינהלממוצע    4,257,292.68תקינה
 לא עבר לשלב גקיצוני נמוך    4,023,445.95תקינה
               4,341,307.07תקינהלממוצע    4,341,307.07תקינה
               4,491,752.72תקינהלממוצע    4,491,752.72תקינה
               4,048,953.41תקינהלממוצע    4,048,953.41תקינה
               4,439,976.69תקינהלממוצע    4,439,976.69תקינה
               4,150,049.20תקינהלממוצע    4,150,049.20תקינה

הצעה זוכה:4,239,031ממוצע מתוקן
ערך מינימום 

1מס' הצעה:4,027,080להצעות לפי 95%
ערך מקסימום 

אלעוברה בעמשם המציע:איןלהצעות

            4,032,869.55סך ההצעה:
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