
נספח א'
מכרז 724/2020 - צבעון - השלמות שלב א'

מועד פתיחת הצעות: 12/8/20

סך הצעה לפני מע"משםהצעה

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 8סך הצעה לפרקפרק 2בחר כן/לא

       169,822.00       558,736.00       625,133.00         65,800.00כן3,348,893.66אומדן0

       8.00%156,236.24-       4.00%581,085.44       10.00%562,619.70-         9.00%59,878.00-כן13,199,744.05
       10.00%152,839.80-       5.00%530,799.20-       5.00%593,876.35-         5.00%62,510.00-כן23,125,811.49
       3.00%164,727.34-       8.00%514,037.12-       5.00%593,876.35-         4.00%63,168.00-כן33,132,361.79
       7.00%157,934.46-       10.00%502,862.40-       3.00%606,379.01-         2.00%64,484.00-כן43,124,394.19
       4.00%163,029.12-       3.00%541,973.92-       4.00%600,127.68-         4.00%63,168.00-כן53,238,658.57
       6.00%159,632.68-       11.00%497,275.04-       3.00%606,379.01-         1.00%65,142.00-כן3,123,557.35רושרוש מ.פ. בניין ופיתוח6
       7.00%157,934.46-       5.00%530,799.20-       10.00%562,619.70-         7.00%61,194.00-כן73,160,396.87
       5.00%178,313.10       9.00%609,022.24       10.00%687,646.30         12.00%73,696.00כן83,454,996.49
       0.50%168,972.89-       0.50%555,942.32-       0.50%622,007.34-         0.50%65,471.00-כן93,334,415.85

       8.00%156,236.24-       8.00%514,037.12-       10.00%562,619.70-         15.00%75,670.00כן103,139,996.15

1.96%18.67%16.68%5.07%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 

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

שיפוט שלב א'

65,471.00602,116.74539,688.18162,334.39ממוצע לפרק כולל אומדן
32,735.50511,799.23458,734.9581,167.20סף תחתון

98,206.50692,434.25620,641.41243,501.59סף עליון
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נספח א'
מכרז 724/2020 - צבעון - השלמות שלב א'

מועד פתיחת הצעות: 12/8/20

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
רושרוש מ.פ. בניין ופיתוח6
7
8
9

10

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 92סך הצעה לפרקפרק 52סך הצעה לפרקפרק 51סך הצעה לפרקפרק 44סך הצעה לפרקפרק 42

387,482.00      79,810.00         1,008,778.20    244,252.00      209,080.46      

-5.00%368,107.90      -12.00%70,232.80         -6.00%948,251.51       0.00%244,252.00      0.00%209,080.46      
-10.00%348,733.80      -5.00%75,819.50         -10.00%907,900.38       0.00%244,252.00      0.00%209,080.46      

-4.00%371,982.72      -8.00%73,425.20         -11.00%897,812.60       0.00%244,252.00      0.00%209,080.46      
-3.00%375,857.54      -5.00%75,819.50         -12.00%887,724.82       0.00%244,252.00      0.00%209,080.46      
-4.00%371,982.72      -4.00%76,617.60         -4.00%968,427.07       0.00%244,252.00      0.00%209,080.46      
-3.00%375,857.54      -2.00%78,213.80         -12.00%887,724.82       0.00%244,252.00      0.00%209,080.46      
-7.00%360,358.26      -5.00%75,819.50         -5.00%958,339.29       0.00%244,252.00      0.00%209,080.46      
5.00%406,856.10      10.00%87,791.00         -5.00%958,339.29       0.00%244,252.00      0.00%209,080.46      

-0.50%385,544.59      -0.50%79,410.95         -0.50%1,003,734.31    0.00%244,252.00      0.00%209,080.46      
-5.00%368,107.90      -10.00%71,829.00         -7.00%938,163.73       0.00%244,252.00      0.00%209,080.46      

11.57%2.38%30.12%7.29%6.24%

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

374,624.6476,798.99942,290.55244,252.00209,080.46
318,430.9538,399.49800,946.96122,126.00104,540.23
430,818.34115,198.481,083,634.13366,378.00313,620.69
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נספח א'
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מועד פתיחת הצעות: 12/8/20

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
רושרוש מ.פ. בניין ופיתוח6
7
8
9

10

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 / 

עברו לשלב ב'פסולה

קיזוז קיצוניים 

(כולל אומדן 

המשרד)

הצעה לא עוברת 

לשלב ג' אם נמוכה 

מ- 95% ממוצע 

מתוקן

קיצוני גבוה            3,348,893.66תקינה

                3,199,744.05תקינהלממוצע            3,199,744.05תקינה
                3,125,811.49תקינהלממוצע            3,125,811.49תקינה
                3,132,361.79תקינהלממוצע            3,132,361.79תקינה
                3,124,394.19תקינהלממוצע            3,124,394.19תקינה
                3,238,658.57תקינהלממוצע            3,238,658.57תקינה
                3,123,557.35תקינהקיצוני נמוך            3,123,557.35תקינה
                3,160,396.87תקינהלממוצע            3,160,396.87תקינה
                3,454,996.49תקינהלממוצע            3,454,996.49תקינה
                3,334,415.85תקינהלממוצע            3,334,415.85תקינה
                3,139,996.15תקינהלממוצע            3,139,996.15תקינה

הצעה זוכה:3,212,308ממוצע מתוקן
ערך מינימום להצעות 

6מס' הצעה:3,051,693לפי 95%

שם המציע:איןערך מקסימום להצעות

רושרוש מ.פ. בניין 

ופיתוח

            3,123,557.35סך ההצעה:
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