
נספח א'
מכרז 728/2020 - בועיינה נוג'ידאת

מועד פתיחת הצעות: 21/1/21

שםהצעה

סך הצעה לפני 

מע"מ

הצעה כשרה 

(עומדת בתנאי סף)

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק מס'

סך הצעה לפרקפרק 08סך הצעה לפרקפרק 02סך הצעה לפרקפרק 01בחר כן/לא

       215,195.00    2,518,758.00       63,700.00כן7,062,601אומדן0

       14.0%185,067.70-    14.0%2,166,131.88-       7.0%59,241.00-כן16,151,495
       10.0%193,675.50-    9.5%2,279,475.99-       0.0%63,700.00כן26,264,819
לא3
       14.3%184,422.12-    17.0%2,091,828.52-       13.8%54,909.40-כן46,052,414
       18.50%175,383.93-    18.80%2,045,231.50-       16.9%52,934.70-כן55,902,694
       5.0%204,435.25-    18.5%2,052,787.77-       11.0%56,693.00-כן65,926,454
       18.18%176,072.55-    18.18%2,060,847.80-       18.18%52,119.34-כן5,854,698נתיבי המפרץ בע"מ7
       5.00%204,435.25-    13.60%2,176,206.91-       0.00%63,700.00כן86,487,535
       7.50%199,055.38-    12.50%2,203,913.25-       8.50%58,285.50-כן96,039,316

       10.5%192,578.01-    17.5%2,077,723.47-       10.5%57,005.13-כן106,002,696
       12.2%188,941.21-    12.2%2,211,469.52-       12.2%55,928.60-כן116,252,017
       18.0%176,459.90-    19.0%2,040,193.98-       10.0%57,330.00-כן125,871,477
       23.0%165,700.15-    20.0%2,015,006.40-       22.0%49,686.00-כן135,705,138
       12.0%189,371.60-    26.0%1,863,880.92-       5.0%60,515.00-כן145,452,643
       20.0%172,156.00-    20.0%2,015,006.40-       20.0%50,960.00-כן155,926,317

0.90%35.66%3.05%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'

57,113.842,121,230.82188,196.64ממוצע לפרק כולל אומדן
28,556.921,803,046.2094,098.32סף תחתון

85,670.772,439,415.44282,294.95סף עליון
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נספח א'
מכרז 728/2020 - בועיינה נוג'ידאת

מועד פתיחת הצעות: 21/1/21

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
6
נתיבי המפרץ בע"מ7
8
9

10
11
12
13
14
15

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'

הנחה 

לפרק 

מס'

סך הצעה לפרקפרק 52סך הצעה לפרקפרק 51סך הצעה לפרקפרק 44סך הצעה לפרקפרק 42סך הצעה לפרקפרק 41סך הצעה לפרקפרק 40

137,394.00      60,810.00        10,552.00         335,979.00       2,647,055.00   114,340.00      

-7.0%127,776.42      -7.0%56,553.30        -7.0%9,813.36           -14.0%288,941.94       -14.0%2,276,467.30   0.0%114,340.00      
-8.0%126,402.48      -3.0%58,985.70        0.0%10,552.00         -12.5%293,981.63       -15.0%2,249,996.75   0.0%114,340.00      

0.0%
-15.4%116,235.32      -16.1%51,019.59        -5.0%10,024.40         -15.5%284,070.24       -14.1%2,273,820.25   0.0%114,340.00      
-15.9%115,548.35      -17.80%49,985.82        -8.5%9,655.08           -18.2%274,998.81       -16.8%2,203,673.29   0.0%114,340.00      
-6.00%129,150.36      -14.0%52,296.60        0.0%10,552.00         -14.0%288,941.94       -21.0%2,091,173.45   0.0%114,340.00      

-18.18%112,415.77      -18.18%49,754.74        -18.18%8,633.65           -18.18%274,898.02       -18.18%2,165,820.40   0.0%114,340.00      
8.00%148,385.52      -5.00%57,769.50        0.0%10,552.00         -7.0%312,460.47       -6.8%2,467,055.26   0.0%114,340.00      

-6.50%128,463.39      0.00%60,810.00        0.0%10,552.00         -16.0%282,222.36       -19.5%2,130,879.28   0.0%114,340.00      
-10.51%122,953.89      -10.5%54,418.87        -10.5%9,442.98           -10.5%300,667.61       -17.5%2,183,555.67   0.0%114,340.00      
-12.2%120,631.93      -12.2%53,391.18        -12.2%9,264.66           -12.2%294,989.56       -12.2%2,324,114.29   0.0%114,340.00      
-14.0%118,158.84      -25.0%45,607.50        -10.0%9,496.80           -19.0%272,142.99       -18.0%2,170,585.10   0.0%114,340.00      
-22.0%107,167.32      -22.0%47,431.80        -23.0%8,125.04           -23.0%258,703.83       -20.0%2,117,644.00   0.0%114,340.00      
-7.0%127,776.42      -9.0%55,337.10        -15.0%8,969.20           -23.0%258,703.83       -25.5%1,972,055.98   0.0%114,340.00      

-12.0%120,906.72      -20.0%48,648.00        -15.0%8,969.20           -25.0%251,984.25       -15.0%2,249,996.75   0.0%114,340.00      

1.95%0.86%0.15%4.76%37.48%1.62%

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

123,957.7853,521.319,676.96284,912.432,234,926.18114,340.00
61,978.8926,760.664,838.48142,456.221,899,687.2657,170.00

185,936.6780,281.9714,515.44427,368.652,570,165.11171,510.00

עמוד 2 מתוך 4



נספח א'
מכרז 728/2020 - בועיינה נוג'ידאת

מועד פתיחת הצעות: 21/1/21

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
6
נתיבי המפרץ בע"מ7
8
9

10
11
12
13
14
15

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 93סך הצעה לפרקפרק 92סך הצעה לפרקפרק 57

הצעה תקינה 

/ פסולה

תקינה      135,169.00       168,962.00       654,687.00

תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       14.0%563,030.82-
תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       13.0%569,577.69-

תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       13.3%567,613.63-
תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       15.0%556,811.29-
תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       5.0%621,952.65-

תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       18.18%535,664.90-
תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       4.0%628,499.52-

תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       16.5%546,663.65-
תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       10.5%585,879.40-
תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       12.2%574,815.19-
תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       14.0%563,030.82-
תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       21.0%517,202.73-
תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       24.0%497,562.12-
תקינה      0.0%135,169.00       0.0%168,962.00       10.0%589,218.30-

9.27%2.39%1.91%

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

571,480.65168,962.00135,169.00
285,740.3284,481.0067,584.50
857,220.97253,443.00202,753.50

עמוד 3 מתוך 4



נספח א'
מכרז 728/2020 - בועיינה נוג'ידאת

מועד פתיחת הצעות: 21/1/21

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
6
נתיבי המפרץ בע"מ7
8
9

10
11
12
13
14
15

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   7,062,601.00

               6,151,494.72תקינהלממוצע   6,151,494.72
               6,264,818.74תקינהלממוצע   6,264,818.74

   
               6,052,414.47תקינהלממוצע   6,052,414.47
               5,902,693.77תקינהלממוצע   5,902,693.77
               5,926,454.02תקינהלממוצע   5,926,454.02
               5,854,698.17תקינהלממוצע   5,854,698.17
               6,487,535.43תקינהלממוצע   6,487,535.43
               6,039,315.80תקינהלממוצע   6,039,315.80
               6,002,696.03תקינהלממוצע   6,002,696.03
               6,252,017.14תקינהלממוצע   6,252,017.14
               5,871,476.93תקינהלממוצע   5,871,476.93
 לא עבר לשלב גלממוצע   5,705,138.27
 לא עבר לשלב גקיצוני נמוך   5,452,643.17
               5,926,316.62תקינהלממוצע   5,926,316.62

הצעה זוכה:6,033,621ממוצע מתוקן
ערך מינימום 

7מס' הצעה:5,731,940להצעות לפי 95%
ערך מקסימום 

נתיבי המפרץ בע"משם המציע:איןלהצעות

            5,854,698.17סך ההצעה:
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