
נספח א'
מכרז 2022/2021 - המגף חריש

מועד פתיחת הצעות: 30/6/21

שםהצעה

סך הצעה לפני 

מע"מ

הצעה כשרה 

(עומדת בתנאי סף)

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

הנחה 

לפרק מס'

סך הצעה לפרקפרק 26סך הצעה לפרקפרק 23סך הצעה לפרקפרק 02בחר כן/לא

       122,000.00       222,942.00  4,225,362.00כן13,651,841.49אומדן0

       1.0%120,780.00-       1.0%220,712.58-  2.0%4,140,854.76-כן113,025,119.49
       6.0%129,320.00       5.5%235,203.81  5.0%4,436,630.10כן213,467,122.65
       2.0%119,560.00-       2.0%218,483.16-  5.0%4,014,093.90-כן312,744,336.63
       3.0%118,340.00-       3.0%216,253.74-  2.0%4,140,854.76-כן412,898,442.90
       0.0%122,000.00       0.0%222,942.00  11.0%3,760,572.18-כן511,665,358.86
       2.0%119,560.00-       2.0%218,483.16-  12.0%3,718,318.56-כן612,254,112.23
לא70.00
       12.0%107,360.00-       7.0%207,336.06-  6.0%3,971,840.28-כן812,017,898.07
         18.18%99,820.40-       18.18%182,411.14-  18.18%3,457,191.19-כן911,299,236.20

       5.0%115,900.00-       0.0%222,942.00  15.0%3,591,557.70-כן11,868,016.78מרדכי בנימין ובניו עבודות עפר (1993)10
         18.18%99,820.40-       18.18%182,411.14-  18.18%3,457,191.19-כן1111,299,236.20
       5.0%115,900.00-       5.0%211,794.90-  0.0%4,225,362.00כן1213,045,743.47

30.95%1.63%0.89%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'

3,928,319.05213,492.97115,863.40ממוצע לפרק כולל אומדן
3,339,071.19106,746.4957,931.70סף תחתון

4,517,566.91320,239.46173,795.10סף עליון
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נספח א'
מכרז 2022/2021 - המגף חריש

מועד פתיחת הצעות: 30/6/21

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

מרדכי בנימין ובניו עבודות עפר (1993)10
11
12

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 51סך הצעה לפרקפרק 44סך הצעה לפרקפרק 42סך הצעה לפרקפרק 41סך הצעה לפרקפרק 40סך הצעה לפרקפרק 8

1,126,104.00   836,892.50      1,616,436.25    2,692,379.00    408,711.40      1,658,996.00   

-1.0%1,114,842.96   -1.0%828,523.58      -2.0%1,584,107.53    -15.0%2,288,522.15    0.0%408,711.40      -5.0%1,576,046.20   
5.0%1,182,409.20   5.0%878,737.13      4.0%1,681,093.70    -23.0%2,073,131.83    10.0%449,582.54      0.0%1,658,996.00   

-10.0%1,013,493.60   -5.0%795,047.88      -10.0%1,454,792.63    -10.0%2,423,141.10    -5.0%388,275.83      -5.0%1,576,046.20   
-5.0%1,069,798.80   -4.0%803,416.80      -8.0%1,487,121.35    -14.0%2,315,445.94    5.0%429,146.97      -5.0%1,576,046.20   

-18.0%923,405.28      -8.0%769,941.10      -20.0%1,293,149.00    -28.0%1,938,512.88    -14.0%351,491.80      -7.0%1,542,866.28   
-12.0%990,971.52      -1.4%825,176.01      -12.0%1,422,463.90    -14.0%2,315,445.94    -8.0%376,014.49      -8.0%1,526,276.32   

-16.0%945,927.36      -5.0%795,047.88      -20.0%1,293,149.00    -21.0%2,126,979.41    -18.0%335,143.35      -10.0%1,493,096.40   
-18.18%921,378.29      -18.18%684,745.44      -18.18%1,322,568.14    -18.18%2,202,904.50    -18.18%334,407.67      -18.18%1,357,390.53   
-18.0%923,405.28      -10.0%753,203.25      -10.0%1,454,792.63    -12.0%2,369,293.52    -18.0%335,143.35      -18.0%1,360,376.72   
-18.18%921,378.29      -18.18%684,745.44      -18.18%1,322,568.14    -18.18%2,202,904.50    -18.18%334,407.67      -18.18%1,357,390.53   

-8.0%1,036,015.68   7.0%895,474.98      -10.0%1,454,792.63    -11.0%2,396,217.31    0.0%408,711.40      -6.0%1,559,456.24   

8.25%6.13%11.84%19.72%2.99%12.15%

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

1,014,094.19795,912.661,448,919.572,278,739.84379,978.991,520,248.63
507,047.09397,956.331,231,581.641,936,928.86189,989.491,292,211.34

1,521,141.281,193,869.001,666,257.512,620,550.82569,968.481,748,285.93
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נספח א'
מכרז 2022/2021 - המגף חריש

מועד פתיחת הצעות: 30/6/21

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

מרדכי בנימין ובניו עבודות עפר (1993)10
11
12

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 52סך הצעה לפרקפרק 57

פרק 

סך הצעה לפרק92+93

הצעה תקינה 

/ פסולה 

בשלב א'

תקינה      587,878.34       123,340.00         30,800.00

תקינה      0.0%587,878.34       0.0%123,340.00         0.0%30,800.00
פסולה      0.0%587,878.34       0.0%123,340.00         0.0%30,800.00

תקינה      0.0%587,878.34       0.0%123,340.00         2.0%30,184.00-
תקינה      0.0%587,878.34       0.0%123,340.00         0.0%30,800.00

תקינה      0.0%587,878.34       0.0%123,340.00         5.0%29,260.00-
תקינה      0.0%587,878.34       0.0%123,340.00         2.0%30,184.00-

תקינה      0.0%587,878.34       0.0%123,340.00         0.0%30,800.00
תקינה      0.0%587,878.34       0.0%123,340.00         18.18%25,200.56-

תקינה      0.0%587,878.34       0.0%123,340.00         2.0%30,184.00-
תקינה      0.0%587,878.34       0.0%123,340.00         18.18%25,200.56-

תקינה      0.0%587,878.34       0.0%123,340.00         0.0%30,800.00

0.23%0.90%4.31%

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

29,584.43123,340.00587,878.34
14,792.2161,670.00293,939.17
44,376.64185,010.00881,817.51
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נספח א'
מכרז 2022/2021 - המגף חריש

מועד פתיחת הצעות: 30/6/21

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

מרדכי בנימין ובניו עבודות עפר (1993)10
11
12

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 לא עוברת 

לשלב ג' אם היא 

נמוכה מ- 95% 

ממוצע מתוקן

קיצוני גבוה    13,651,841.49

             13,025,119.49תקינהלממוצע    13,025,119.49
   

             12,744,336.63תקינהלממוצע    12,744,336.63
             12,898,442.90תקינהלממוצע    12,898,442.90
 לא עבר לשלב גלממוצע    11,665,358.86
             12,254,112.23תקינהלממוצע    12,254,112.23

   
             12,017,898.07תקינהלממוצע    12,017,898.07
 לא עבר לשלב גקיצוני נמוך    11,299,236.20
             11,868,016.78תקינהלממוצע    11,868,016.78
 לא עבר לשלב גלממוצע    11,299,236.20
             13,045,743.47תקינהלממוצע    13,045,743.47

הצעה זוכה:12,313,141ממוצע מתוקן
ערך מינימום להצעות 

10מס' הצעה:11,697,483לפי 95%

ערך מקסימום 
שם המציע:איןלהצעות

מרדכי בנימין ובניו 

עבודות עפר (1993)

          11,868,016.78סך ההצעה:
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