
נספח א'
מכרז 2024/2021 - המגף חריש

מועד פתיחת הצעות: 1/9/21

שםהצעה

סך הצעה לפני 

מע"מ

הצעה כשרה 

(עומדת בתנאי סף)

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

סך הצעה לפרקפרק 41סך הצעה לפרקפרק 40סך הצעה לפרקפרק 08סך הצעה לפרקפרק 02בחר כן/לא

       341,274.00       345,904.40       330,574.00     482,293.96כן2,611,210.68אומדן0

       1.0%337,861.26-       1.0%342,445.36-       1.0%327,268.26-     1.0%477,471.02-כן2,586,763.01א. בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח1

18.47%12.66%13.25%13.07%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% 

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

שיפוט שלב א'

479,882.49328,921.13344,174.88339,567.63ממוצע לפרק כולל אומדן
407,900.12279,582.96292,548.65288,632.49סף תחתון

551,864.86378,259.30395,801.11390,502.77סף עליון
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נספח א'
מכרז 2024/2021 - המגף חריש

מועד פתיחת הצעות: 1/9/21

שםהצעה

אומדן0

א. בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח1

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 90סך הצעה לפרקפרק 52סך הצעה לפרקפרק 51סך הצעה לפרקפרק 44סך הצעה לפרקפרק 42

583,876.00      124,383.40       236,461.30       14,000.00        152,443.62      

-1.0%578,037.24      -1.0%123,139.57       -1.0%234,096.69       0.0%14,000.00        0.0%152,443.62      

22.36%4.76%9.06%0.54%5.84%

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

580,956.62123,761.48235,278.9914,000.00152,443.62
493,813.1361,880.74117,639.507,000.0076,221.81
668,100.11185,642.22352,918.4921,000.00228,665.43

עמוד 2 מתוך 3



נספח א'
מכרז 2024/2021 - המגף חריש

מועד פתיחת הצעות: 1/9/21

שםהצעה

אומדן0

א. בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח1

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

מהאומדן)
שיפוט שלב א'

ממוצע לפרק כולל אומדן
סף תחתון

סף עליון

סיכום שיפוט -

שלב ב'שלב ב' שלב א'

סיכום שיפוט - שלב 

הצעות שעברו לשלב ג'ב'

הצעה תקינה 

/ לא עוברת 

עברו לשלב ב'לשלב ב'

קיזוז קיצוניים 

(כולל אומדן 

המשרד)

הצעה לא עוברת 

לשלב ג' אם נמוכה 

מ- 95% ממוצע 

מתוקן

    2,611,210.68תקינה

               2,586,763.01תקינהלא מתקיים שלב בתקינה
   

הצעה זוכה:ממוצע מתוקן
ערך מינימום 

1מס' הצעה:להצעות לפי 95%

ערך מקסימום 
שם המציע:להצעות

א. בוטון עבודות עפר 

כבישים ופיתוח

            2,586,763.01סך ההצעה:
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