
נספח א'
מכרז 626/2019 - תאורה - יכיני

מועד פתיחת הצעות: 23/3/20

שםהצעה

סך הצעה לפני 

מע"מ

הצעה כשרה 

(עומדת בתנאי סף)

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק מס'

סך הצעה לפרקפרק 51סך הצעה לפרקפרק 40סך הצעה לפרקפרק 08בחר כן/לא

         93,400.00         25,450.00  1,808,854.00כן2,011,984.00אומדן0

         0.0%93,400.00         0.0%25,450.00  17.0%1,501,348.82-כן11,704,478.82
       12.0%104,608.00         12.0%28,504.00  7.7%1,948,135.76כן22,167,840.40
         8.1%85,834.60-         8.1%23,388.55-  8.1%1,662,336.83-כן31,853,711.30
         15.2%79,203.20-         15.2%21,581.60-  16.2%1,515,819.65-כן41,697,205.25
         3.53%90,102.98-         3.53%24,551.62-  9.4%1,639,726.15-כן51,837,733.06

         10.0%84,060.00-         0.0%25,450.00  20.8%1,432,612.37-כן61,623,774.37
         3.77%89,878.82-         3.77%24,490.54-  3.77%1,740,660.20-לא71,938,318.80
         5.59%98,621.06         5.55%26,862.48  18.95%1,466,076.17-כן1,677,403.36רום ג.י הנדסה בע"מ8
         16.10%78,362.60-         16.10%21,352.55-  16.10%1,517,628.51-לא91,697,392.58

         11.0%83,126.00-         11.0%22,650.50-  11.0%1,609,880.06-כן101,797,045.76
         18.5%76,121.00-         18.5%20,741.75-  18.5%1,474,216.01-כן111,650,496.96

89.90%1.26%4.64%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול 

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

שיפוט שלב א'

1,605,900.5824,463.0588,847.68ממוצע לפרק כולל אומדן
1,365,015.4912,231.5244,423.84סף תחתון

1,846,785.6736,694.57133,271.53סף עליון
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נספח א'
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מועד פתיחת הצעות: 23/3/20

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5

6
7
רום ג.י הנדסה בע"מ8
9

10
11

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 א'

סך הצעה לפרק0.00סך הצעה לפרק0.00סך הצעה לפרקפרק 99סך הצעה לפרקפרק 52

הצעה תקינה 

/ פסולה

תקינה                  -                   -         26,280.00        58,000.00

תקינה                  -                   -         0.00%26,280.00        0.0%58,000.00
פסולה                  -                   -         8.80%28,592.64        0.0%58,000.00
תקינה                  -                   -         8.10%24,151.32-        0.0%58,000.00
תקינה                  -                   -         14.00%22,600.80-        0.0%58,000.00
תקינה                  -                   -         3.53%25,352.32-        0.0%58,000.00

תקינה                  -                   -         10.00%23,652.00-        0.0%58,000.00
פסולה                  -                   -         3.77%25,289.24-        0.0%58,000.00
תקינה                  -                   -         5.95%27,843.66        0.0%58,000.00
פסולה                  -                   -         16.10%22,048.92-        0.0%58,000.00
תקינה                  -                   -         11.00%23,389.20-        0.0%58,000.00
תקינה                  -                   -         18.50%21,418.20-        0.0%58,000.00

2.88%1.31%0.00%0.00%

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

58,000.0024,956.010.000.00
29,000.0012,478.010.000.00
87,000.0037,434.020.000.00

עמוד 2 מתוך 3



נספח א'
מכרז 626/2019 - תאורה - יכיני
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שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5

6
7
רום ג.י הנדסה בע"מ8
9

10
11

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   2,011,984.00

               1,704,478.82תקינהלממוצע   1,704,478.82
   

               1,853,711.30תקינהלממוצע   1,853,711.30
               1,697,205.25תקינהלממוצע   1,697,205.25
               1,837,733.06תקינהלממוצע   1,837,733.06

 לא עבר לשלב גקיצוני נמוך   1,623,774.37
   

               1,677,403.36תקינהלממוצע   1,677,403.36
   

               1,797,045.76תקינהלממוצע   1,797,045.76
 לא עבר לשלב גלממוצע   1,650,496.96

הצעה זוכה:1,745,439ממוצע מתוקן
ערך מינימום 

8מס' הצעה:1,658,167להצעות לפי 95%
ערך מקסימום 

רום ג.י הנדסה בע"משם המציע:איןלהצעות

            1,677,403.36סך ההצעה:
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