
נספח א'
מכרז 623/2019 - שלומית שלב א'

מועד פתיחת הצעות: 7/5/20

שםהצעה

סך הצעה לפני 

מע"מ

הצעה כשרה 

(עומדת בתנאי סף)

הנחה לפרק 

מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

הנחה 

לפרק מס'

סך הצעה לפרקפרק 08בחר כן/לא

פרק 

סך הצעה לפרקפרק 51סך הצעה לפרק40+41

    1,422,806.80       432,674.48     504,764.00כן3,540,769.88אומדן0

    12.1%1,250,647.18-       14.4%370,369.35-     13.1%438,639.92-כן13,164,471.69
    15.8%1,198,003.33-       15.8%364,311.91-     15.8%425,011.29-כן3,076,884.74גו'דה עאמר בע"מ 2
    5.5%1,344,552.43-       11.0%385,080.29-     14.5%431,573.22-כן33,287,035.56
    12.0%1,252,069.98-       7.5%400,223.89-     14.5%431,573.22-כן43,195,303.31
    10.97%1,266,724.89-       5.35%409,526.40-     17.0%418,954.12-כן53,172,961.03

    10.0%1,280,526.12-       0.0%432,674.48     11.0%449,239.96-כן63,279,634.13
    13.00%1,237,841.92-       9.00%393,733.78-     15.00%429,049.40-כן73,177,818.67
    7.00%1,323,210.32-       6.00%406,714.01-     8.30%462,868.59-כן83,327,258.60

14.26%12.22%40.18%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% 

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

שיפוט שלב א'

443,519.30399,478.731,286,264.77ממוצע לפרק כולל אומדן
376,991.41339,556.921,093,325.06סף תחתון

510,047.20459,400.541,479,204.49סף עליון
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נספח א'
מכרז 623/2019 - שלומית שלב א'

מועד פתיחת הצעות: 7/5/20

שםהצעה

אומדן0

1
גו'דה עאמר בע"מ 2
3
4
5

6
7
8

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 לפרקפרק 99סך הצעה לפרקפרק 57סך הצעה לפרקפרק 52

הצעה תקינה 

/ פסולה

תקינה                  -       272,656.00       575,736.60      332,132.00

תקינה                  -       272,656.00       13.15%500,027.24-      332,132.00
תקינה                  -       272,656.00       15.80%484,770.22-      332,132.00
תקינה                  -       272,656.00       9.50%521,041.62-      332,132.00
תקינה                  -       272,656.00       12.00%506,648.21-      332,132.00
תקינה                  -       272,656.00       17.85%472,967.62-      332,132.00

תקינה                  -       272,656.00       11.00%512,405.57-      332,132.00
תקינה                  -       272,656.00       11.00%512,405.57-      332,132.00
תקינה                  -       272,656.00       8.00%529,677.67-      332,132.00

9.38%16.26%7.70%0.00%

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

332,132.00512,853.37272,656.000.00
166,066.00435,925.36136,328.000.00
498,198.00589,781.37408,984.000.00
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נספח א'
מכרז 623/2019 - שלומית שלב א'

מועד פתיחת הצעות: 7/5/20

שםהצעה

אומדן0

1
גו'דה עאמר בע"מ 2
3
4
5

6
7
8

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   3,540,769.88

               3,164,471.69תקינהלממוצע   3,164,471.69
               3,076,884.74תקינהקיצוני נמוך   3,076,884.74
               3,287,035.56תקינהלממוצע   3,287,035.56
               3,195,303.31תקינהלממוצע   3,195,303.31
               3,172,961.03תקינהלממוצע   3,172,961.03

               3,279,634.13תקינהלממוצע   3,279,634.13
               3,177,818.67תקינהלממוצע   3,177,818.67
               3,327,258.60תקינהלממוצע   3,327,258.60

הצעה זוכה:3,229,212ממוצע מתוקן
ערך מינימום 

2מס' הצעה:3,067,751להצעות לפי 95%

ערך מקסימום 
גו'דה עאמר בע"משם המציע:איןלהצעות

            3,076,884.74סך ההצעה:
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