
נספח א'
מכרז 735/2020 - טבריה

מועד פתיחת הצעות: 18/2/21

שםהצעה

סך הצעה לפני 

מע"מ

הצעה כשרה 

(עומדת בתנאי סף)

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

הנחה 

לפרק מס'

סך הצעה לפרקפרק 23סך הצעה לפרקפרק 08סך הצעה לפרקפרק 02בחר כן/לא

       100,992.00    1,854,338.00     422,680.00כן6,516,523.00אומדן0

         1.0%99,982.08-    7.0%1,724,534.34-     6.0%397,319.20-כן16,184,816.14
         7.8%93,114.62-    7.8%1,709,699.64-     7.8%389,710.96-כן26,083,278.08
         1.0%99,982.08-    11.0%1,650,360.82-     11.0%376,185.20-כן36,068,873.36
       10.0%111,091.20    13.0%1,613,274.06-     12.0%371,958.40-כן45,995,714.68
         18.9%81,924.71-    18.9%1,504,238.99-     18.9%342,878.02-כן55,467,848.13
       0.0%100,992.00    15.0%1,576,187.30-     15.0%359,278.00-כן5,782,261.60חי גל מהנדסים קבלנים6
         15.3%85,540.22-    14.8%1,579,895.98-     15.3%358,009.96-כן75,616,515.56

6.49%28.46%1.55%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% 

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

שיפוט שלב א'

377,252.471,651,566.1496,702.36ממוצע לפרק כולל אומדן
188,626.231,403,831.2248,351.18סף תחתון

565,878.701,899,301.06145,053.55סף עליון
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נספח א'
מכרז 735/2020 - טבריה

מועד פתיחת הצעות: 18/2/21

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
חי גל מהנדסים קבלנים6
7

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'

הנחה 

לפרק 

מס'

סך הצעה לפרקפרק 52סך הצעה לפרקפרק 51סך הצעה לפרקפרק 44סך הצעה לפרקפרק 41סך הצעה לפרקפרק 40

497,634.00      373,298.00       60,720.00         1,541,066.00   645,219.00      

-3.0%482,704.98      -8.0%343,434.16       -2.0%59,505.60         -8.0%1,417,780.72   0.0%645,219.00      
-7.8%458,818.55      -7.8%344,180.76       -7.8%55,983.84         -7.8%1,420,862.85   0.0%645,219.00      
-6.0%467,775.96      -12.0%328,502.24       -5.0%57,684.00         -5.0%1,464,012.70   0.0%645,219.00      
3.0%512,563.02      -10.0%335,968.20       0.0%60,720.00         -14.0%1,325,316.76   0.0%645,219.00      

-18.9%403,680.70      -18.9%302,819.34       -18.9%49,256.06         -18.9%1,250,112.74   0.0%645,219.00      
0.00%497,634.00      -15.0%317,303.30       0.0%60,720.00         -15.0%1,309,906.10   0.0%645,219.00      

-16.6%415,026.76      -15.0%317,303.30       -15.0%51,612.00         -18.0%1,263,674.12   0.0%645,219.00      

7.64%5.73%0.93%23.65%9.90%

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

466,979.75332,851.1657,025.191,374,091.50645,219.00
233,489.87166,425.5828,512.591,167,977.77322,609.50
700,469.62499,276.7485,537.781,580,205.22967,828.50
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נספח א'
מכרז 735/2020 - טבריה

מועד פתיחת הצעות: 18/2/21

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
חי גל מהנדסים קבלנים6
7

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'

סיכום שיפוט -

 שלב א'

סך הצעה לפרקפרק 92סך הצעה לפרקפרק 99סך הצעה לפרקפרק 57

הצעה תקינה 

/ פסולה

תקינה      316,882.00       207,998.00       495,696.00

תקינה      0.0%316,882.00       3.0%201,758.06-       0.0%495,696.00
תקינה      0.0%316,882.00       7.8%191,774.16-       7.8%457,031.71-
תקינה      0.0%316,882.00       8.0%191,358.16-       5.0%470,911.20-
תקינה      0.0%316,882.00       10.0%187,198.20-       4.0%515,523.84

תקינה      0.0%316,882.00       18.9%168,727.98-       18.9%402,108.60-
תקינה      0.0%316,882.00       15.0%176,798.30-       15.0%421,341.60-
תקינה      0.0%316,882.00       14.96%176,881.50-       18.0%406,470.72-

7.61%3.19%4.86%

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

458,097.46187,811.79316,882.00
229,048.7393,905.90158,441.00
687,146.19281,717.69475,323.00
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נספח א'
מכרז 735/2020 - טבריה

מועד פתיחת הצעות: 18/2/21

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
חי גל מהנדסים קבלנים6
7

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

מהאומדן)
שיפוט שלב א'

ממוצע לפרק כולל אומדן
סף תחתון

סף עליון

שלב ב'שלב ב'

סיכום שיפוט - שלב 

הצעות שעברו לשלב ג'ב'

עברו לשלב ב'

קיזוז קיצוניים 

(כולל אומדן 

המשרד)

הצעה פסולה אם 

נמוכה מ- 95% 

ממוצע מתוקן

קיצוני גבוה   6,516,523.00

               6,184,816.14תקינהלממוצע   6,184,816.14
               6,083,278.08תקינהלממוצע   6,083,278.08
               6,068,873.36תקינהלממוצע   6,068,873.36
               5,995,714.68תקינהלממוצע   5,995,714.68
 לא עבר לשלב גקיצוני נמוך   5,467,848.13
               5,782,261.60תקינהלממוצע   5,782,261.60
 לא עבר לשלב גלממוצע   5,616,515.56

הצעה זוכה:5,955,243ממוצע מתוקן
ערך מינימום 

6מס' הצעה:5,657,481להצעות לפי 95%
ערך מקסימום 

חי גל מהנדסים קבלניםשם המציע:איןלהצעות

            5,782,261.60סך ההצעה:
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