
נספח א'
מכרז 708/2020 - איילון

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

       792,288.60       301,120.00     477,180.00כן3,724,072.01אומדן0

       2.0%776,442.83-       8.0%277,030.40-     7.0%443,777.40-כן13,555,268.13
       5.2%833,487.61       5.2%316,778.24     5.2%501,993.36כן23,883,587.84
       0.0%792,288.60       4.0%289,075.20-     1.0%481,951.80כן33,666,152.48
       17.5%653,638.10-       17.5%248,424.00-     17.5%393,673.50-כן43,187,239.89
       8.00%728,905.51-       8.00%277,030.40-     8.0%439,005.60-כן53,478,663.04

       0.0%792,288.60       15.0%255,952.00-     17.0%396,059.40-כן3,442,066.89ת.מ. יוסף 2001 בע"מ6
       2.00%776,442.83-       2.00%295,097.60-     2.00%467,636.40-כן73,662,719.77
       3.00%768,519.94-       2.00%307,142.40     0.00%477,180.00כן83,660,149.67

12.81%8.09%21.27%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% 

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

שיפוט שלב א'

453,161.94285,294.47768,255.85ממוצע לפרק כולל אומדן
385,187.65142,647.24653,017.47סף תחתון

521,136.23427,941.71883,494.22סף עליון
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נספח א'
מכרז 708/2020 - איילון

מועד פתיחת הצעות: 7/5/20

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5

ת.מ. יוסף 2001 בע"מ6
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'

הנחה 

לפרק 

מס'

הנחה 

לפרק 

מס'

סיכום שיפוט -

 שלב א'

סך הצעה לפרקפרק 99סך הצעה לפרקפרק 52סך הצעה לפרקפרק 51סך הצעה לפרקפרק 44סך הצעה לפרקפרק 42סך הצעה לפרקפרק 41

הצעה תקינה 

/ פסולה

תקינה      217,412.91       439,047.00       584,119.50       140,043.00      389,214.00      383,647.00

תקינה      217,412.91       439,047.00       12.0%514,025.16-       7.0%130,239.99-      4.00%373,645.44-      0.0%383,647.00
תקינה      217,412.91       439,047.00       5.2%614,493.71       5.2%147,325.24      5.20%409,453.13      5.2%403,596.64

תקינה      217,412.91       439,047.00       6.0%549,072.33-       3.0%135,841.71-      2.00%396,998.28      5.0%364,464.65-
תקינה      217,412.91       439,047.00       17.5%481,898.59-       17.5%115,535.48-      17.50%321,101.55-      17.5%316,508.78-
תקינה      217,412.91       439,047.00       8.0%537,389.94-       8.0%128,839.56-      8.00%358,076.88-      8.0%352,955.24-

תקינה      217,412.91       439,047.00       13.0%508,183.97-       10.0%126,038.70-      10.00%350,292.60-      7.0%356,791.71-
תקינה      217,412.91       439,047.00       2.0%572,437.11-       2.0%137,242.14-      2.00%381,429.72-      2.0%375,974.06-
תקינה      217,412.91       439,047.00       10.0%525,707.55-       5.0%133,040.85-      1.00%393,106.14      4.0%398,992.88

10.30%10.45%3.76%15.68%11.79%5.84%

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

370,730.88374,813.08132,682.96543,036.43439,047.00217,412.91
315,121.25318,591.1266,341.48461,580.96373,189.95108,706.46
426,340.52431,035.04199,024.44624,491.89504,904.05326,119.37

עמוד 2 מתוך 3



נספח א'
מכרז 708/2020 - איילון

מועד פתיחת הצעות: 7/5/20

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5

ת.מ. יוסף 2001 בע"מ6
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

לממוצע   3,724,072.01

               3,555,268.13תקינהלממוצע   3,555,268.13
               3,883,587.84תקינהקיצוני גבוה   3,883,587.84
               3,666,152.48תקינהלממוצע   3,666,152.48
 לא עבר לשלב גקיצוני נמוך   3,187,239.89
               3,478,663.04תקינהלממוצע   3,478,663.04

               3,442,066.89תקינהלממוצע   3,442,066.89
               3,662,719.77תקינהלממוצע   3,662,719.77
               3,660,149.67תקינהלממוצע   3,660,149.67

הצעה זוכה:3,598,442ממוצע מתוקן
ערך מינימום 

6מס' הצעה:3,418,520להצעות לפי 95%
ערך מקסימום 

ת.מ. יוסף 2001 בע"משם המציע:איןלהצעות

            3,442,066.89סך ההצעה:
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