
נספח א'
מכרז 725/2020 - פקיעין - השלמות וגמר פרויקט

מועד פתיחת הצעות: 12/8/20

שםהצעה

סך הצעה לפני 

מע"מ

הצעה כשרה 

(עומדת בתנאי סף)

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

סך הצעה לפרקפרק 42סך הצעה לפרקפרק 41סך הצעה לפרקפרק 40סך הצעה לפרקפרק 8סך הצעה לפרקפרק 2בחר כן/לא

       141,008.00       459,254.50    1,000,493.50       722,322.00       598,799.00כן4,204,733.89אומדן0

       3.00%136,777.76-       11.00%408,736.51-       3.00%970,478.70-       13.00%628,420.14-       11.00%532,931.11-כן3,890,504.51י.פ. מפתחי הגליל 1

       1.00%139,597.92-       4.00%440,884.32-       5.00%950,468.83-       5.00%686,205.90-       2.00%586,823.02-כן24,040,522.22

       10.00%126,907.20-       3.00%445,476.87-       6.00%940,463.89-       2.00%707,875.56-       3.00%580,835.03-כן34,038,549.98

       7.00%131,137.44-       7.00%427,106.69-       5.00%950,468.83-       10.00%650,089.80-       7.00%556,883.07-כן43,959,768.03

       5.00%148,058.40       10.00%505,179.95       8.00%920,454.02-       5.00%758,438.10       8.00%646,702.92כן54,305,446.14

       5.00%133,957.60-       9.00%417,921.60-    4.00%1,040,513.24       10.00%650,089.80-       10.00%538,919.10-כן63,999,230.03

14.24%17.18%23.79%10.92%3.35%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 

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

שיפוט שלב א'

577,413.32686,205.90967,620.14443,508.63136,777.76ממוצע לפרק כולל אומדן

490,801.32583,275.02822,477.12376,982.3468,388.88סף תחתון

664,025.32789,136.791,112,763.16510,034.93205,166.64סף עליון
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נספח א'
מכרז 725/2020 - פקיעין - השלמות וגמר פרויקט

מועד פתיחת הצעות: 12/8/20

שםהצעה

אומדן0

י.פ. מפתחי הגליל 1

2

3

4

5

6

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'

סיכום שיפוט -

שלב ב'שלב ב' שלב א'

סיכום שיפוט - שלב 

הצעות שעברו לשלב ג'ב'

סך הצעה לפרקפרק 92סך הצעה לפרקפרק 52סך הצעה לפרקפרק 51סך הצעה לפרקפרק 44

הצעה תקינה 

עברו לשלב ב'/ פסולה

קיזוז קיצוניים 

(כולל אומדן 

המשרד)

הצעה לא עוברת 

לשלב ג' אם נמוכה 

מ- 95% ממוצע 

מתוקן

קיצוני גבוה      4,204,733.89תקינה       245,474.09      328,305.00      543,038.40      166,039.40

               3,890,504.51עבר לשלב גקיצוני נמוך      3,890,504.51תקינה       0.00%245,474.09      0.00%328,305.00      11.00%483,304.18-      6.00%156,077.04-

               4,040,522.22עבר לשלב גלממוצע      4,040,522.22תקינה       0.00%245,474.09      0.00%328,305.00      7.00%505,025.71-      5.00%157,737.43-

               4,038,549.98עבר לשלב גלממוצע      4,038,549.98תקינה       0.00%245,474.09      0.00%328,305.00      6.00%510,456.10-      8.00%152,756.25-

               3,959,768.03עבר לשלב גלממוצע      3,959,768.03תקינה       0.00%245,474.09      0.00%328,305.00      5.00%515,886.48-      7.00%154,416.64-

               4,305,446.14עבר לשלב גלממוצע      4,305,446.14תקינה       0.00%245,474.09      0.00%328,305.00      5.00%570,190.32      10.00%182,643.34

               3,999,230.03עבר לשלב גלממוצע      3,999,230.03תקינה       0.00%245,474.09      0.00%328,305.00      8.00%499,595.33-      13.00%144,454.28-

הצעה זוכה:4,068,703ממוצע מתוקן
ערך מינימום 

1מס' הצעה:3,865,268להצעות לפי 95%
ערך מקסימום 

י.פ. מפתחי הגלילשם המציע:איןלהצעות

           3,890,504.51סך ההצעה:

3.95%12.91%7.81%5.84%

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

159,160.62518,213.79328,305.00245,474.09

79,580.31440,481.72164,152.50122,737.05

238,740.94595,945.86492,457.50368,211.14
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