
נספח א'
מכרז 607/2019 - טבריה מול ארבל

ביצוע קירות תומכים ועבודות פיתוח תשתית

מועד פתיחת הצעות: 7/10/19

שםהצעה

סך הצעה לפני 

מע"מ

הצעה כשרה 

(עומדת בתנאי סף)

הנחה 

לפרק 

מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

סך הצעה לפרקפרק 44סך הצעה לפרקפרק 23סך הצעה לפרקפרק 2בחר כן/לא

       217,005.00    3,678,234.00    4,674,892.00כן11,364,736.00אומדן0

       17.0%180,114.15-    4.5%3,843,754.53    0.0%4,674,892.00כן111,244,183.94
       18.0%177,944.10-    10.0%3,310,410.60-    15.0%3,973,658.20-כן29,928,584.32
       17.0%180,114.15-    15.0%3,126,498.90-    15.0%3,973,658.20-כן39,784,668.94
       18.0%177,944.10-    6.5%3,439,148.79-    18.5%3,810,036.98-כן49,962,302.09
       8.0%199,644.60-    13.0%4,156,404.42    8.0%5,048,883.36כן512,494,192.52
       0.0%217,005.00    4.0%3,531,104.64-    7.0%4,347,649.56-כן10,842,104.21או-חק הנדסה (1995)6

41.14%32.37%1.91%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 

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

שיפוט שלב א'

4,357,667.193,583,650.84192,824.44ממוצע לפרק כולל אומדן
3,704,017.113,046,103.2196,412.22סף תחתון

5,011,317.264,121,198.47289,236.66סף עליון
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נספח א'
מכרז 607/2019 - טבריה מול ארבל

ביצוע קירות תומכים ועבודות פיתוח תשתית

מועד פתיחת הצעות: 7/10/19

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
או-חק הנדסה (1995)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'

הנחה 

לפרק 

מס'

סיכום שיפוט -

 שלב א'

סך הצעה לפרקפרק 92סך הצעה לפרקפרק 99סך הצעה לפרקפרק 57סך הצעה לפרקפרק 52סך הצעה לפרקפרק 51

הצעה תקינה 

/ פסולה

תקינה      659,246.00       307,104.00       235,058.00        51,264.00   1,541,933.00

תקינה      0.0%659,246.00       14.0%264,109.44-       9.0%213,902.78-        0.0%51,264.00   12.0%1,356,901.04-
תקינה      0.0%659,246.00       15.0%261,038.40-       15.0%199,799.30-        0.0%51,264.00   16.0%1,295,223.72-
תקינה      0.0%659,246.00       10.0%276,393.60-       12.0%206,851.04-        0.0%51,264.00   15.0%1,310,643.05-
תקינה      0.0%659,246.00       5.0%291,748.80-       12.0%206,851.04-        0.0%51,264.00   14.0%1,326,062.38-
פסולה      0.0%659,246.00       18.0%362,382.72       10.0%258,563.80        0.0%51,264.00   14.0%1,757,803.62
תקינה      0.0%659,246.00       1.8%301,576.13-       1.5%238,583.87        0.0%51,264.00   3.0%1,495,675.01-

13.57%0.45%2.07%2.70%5.80%

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

1,440,605.9751,264.00222,801.40294,907.58659,246.00
1,224,515.0825,632.00111,400.70147,453.79329,623.00
1,656,696.8776,896.00334,202.11442,361.38988,869.00
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נספח א'
מכרז 607/2019 - טבריה מול ארבל

ביצוע קירות תומכים ועבודות פיתוח תשתית

מועד פתיחת הצעות: 7/10/19

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
או-חק הנדסה (1995)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

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 11,364,736.00

             11,244,183.94תקינהלממוצע 11,244,183.94
 לא עבר לשלב גלממוצע   9,928,584.32
 לא עבר לשלב גקיצוני נמוך   9,784,668.94
 לא עבר לשלב גלממוצע   9,962,302.09

   
             10,842,104.21תקינהלממוצע 10,842,104.21

   

הצעה זוכה:10,494,294ממוצע מתוקן
ערך מינימום 

6מס' הצעה:9,969,579להצעות לפי 95%
ערך מקסימום 

או-חק הנדסה (1995)שם המציע:איןלהצעות

          10,842,104.21סך ההצעה:
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