
נספח א'
מכרז 5005/2021 - צפת תשתיות ב

מועד פתיחת הצעות: 6.12.2021

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 08בחר כן/לא

פרקים 1-

סך הצעה לפרקפרק 40סך הצעה לפרקפרק 02סך הצעה לפרק5

       734,519.20    1,839,230.00       119,838.80    3,922,237.00כן12,961,743.54אומדן0

       3.0%712,483.62-    2.0%1,802,445.40-       4.0%115,045.25-    8.0%3,608,458.04-כן112,072,820.18
       8.0%675,757.66-    8.0%1,692,091.60-       12.0%105,458.14-    13.0%3,412,346.19-כן211,896,113.44
       7.0%683,102.86-    6.5%1,719,680.05-       15.5%101,263.79-    18.5%3,196,623.16-כן311,390,327.80
       6.0%690,448.05-    10.0%1,655,307.00-       15.0%101,862.98-    22.0%3,059,344.86-כן11,126,399.90י.פ. מפתחי הגליל4
       10.0%661,067.28-    10.0%1,655,307.00-       10.0%107,854.92-    10.0%3,530,013.30-כן511,900,066.79
       10.0%807,971.12    8.0%1,986,368.40       0.0%119,838.80    5.0%3,726,125.15-כן613,223,275.18
       11.0%653,722.09-    17.7%1,513,686.29-       5.0%113,846.86-    17.7%3,228,001.05-כן711,323,408.73
       14.0%631,686.51-    13.0%1,600,130.10-       15.0%101,862.98-    15.0%3,333,901.45-כן811,417,898.10
       0.0%734,519.20    12.0%1,618,522.40-       5.0%113,846.86-    10.0%3,530,013.30-כן911,977,844.26

       14.0%631,686.51-    12.0%1,618,522.40-       12.0%105,458.14-    8.0%3,608,458.04-כן1011,683,043.66
       6.0%690,448.05-    14.0%1,581,737.80-       6.0%112,648.47-    14.0%3,373,123.82-כן1111,532,974.51

30.26%0.92%14.19%5.67%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) 

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

שיפוט שלב א'

3,460,720.45109,902.171,690,252.37692,284.35ממוצע לפרק כולל אומדן
2,941,612.3854,951.081,436,714.51346,142.17סף תחתון

3,979,828.51164,853.251,943,790.231,038,426.52סף עליון
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נספח א'
מכרז 5005/2021 - צפת תשתיות ב

מועד פתיחת הצעות: 6.12.2021

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
י.פ. מפתחי הגליל4
5
6
7
8
9

10
11

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'

סך הצעה לפרקפרק 1סך הצעה לפרקפרק 57סך הצעה לפרקפרק 26סך הצעה לפרקפרק 52סך הצעה לפרקפרק 51סך הצעה לפרקפרק 44

169,800.00      2,751,421.60   1,494,231.10    52,400.00         730,531.30       51,860.00        

-4.0%163,008.00      -15.0%2,338,708.36   0.0%1,494,231.10    0.0%52,400.00         -7.0%679,394.11       -8.0%47,711.20        
-15.0%144,330.00      -8.0%2,531,307.87   0.0%1,494,231.10    -10.0%47,160.00         -8.0%672,088.80       -8.0%47,711.20        
-15.5%143,481.00      -18.5%2,242,408.60   0.0%1,494,231.10    -5.0%49,780.00         -11.7%645,424.40       -9.0%47,192.60        
-13.0%147,726.00      -22.0%2,146,108.85   0.0%1,494,231.10    -7.0%48,732.00         -9.0%664,783.48       -10.0%46,674.00        
-10.0%152,820.00      -10.0%2,476,279.44   0.0%1,494,231.10    -10.0%47,160.00         -10.0%657,478.17       -10.0%46,674.00        
-5.0%161,310.00      5.0%2,888,992.68   0.0%1,494,231.10    10.0%57,640.00         10.0%803,584.43       10.0%57,046.00        

-11.0%151,122.00      -14.6%2,349,714.05   0.0%1,494,231.10    -3.0%50,828.00         -13.0%635,562.23       -5.0%49,267.00        
-15.0%144,330.00      -15.0%2,338,708.36   0.0%1,494,231.10    -12.0%46,112.00         -15.0%620,951.61       -14.0%44,599.60        
-8.0%156,216.00      -10.0%2,476,279.44   0.0%1,494,231.10    0.0%52,400.00         -8.0%672,088.80       -6.0%48,748.40        

-14.0%146,028.00      -18.0%2,256,165.71   0.0%1,494,231.10    -10.0%47,160.00         -10.0%657,478.17       -10.0%46,674.00        
-6.0%159,612.00      -16.0%2,311,194.14   0.0%1,494,231.10    -6.0%49,256.00         -12.0%642,867.54       -10.0%46,674.00        

1.31%21.23%11.53%0.40%5.64%0.40%

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

153,315.252,425,607.431,494,231.1050,085.67673,519.4248,402.67
76,657.632,061,766.311,270,096.4425,042.83336,759.7124,201.33

229,972.882,789,448.541,718,365.7775,128.501,010,279.1372,604.00
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נספח א'
מכרז 5005/2021 - צפת תשתיות ב

מועד פתיחת הצעות: 6.12.2021

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
י.פ. מפתחי הגליל4
5
6
7
8
9

10
11

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'

סיכום שיפוט - 

שלב ב'שלב ב'שלב א'

סיכום שיפוט - שלב 

הצעות שעברו לשלב ג'ב'

סך הצעה לפרקפרק 92סך הצעה לפרקפרק 2

הצעה תקינה / 

עברו לשלב ב'לא עובר לשלב ב

קיזוז קיצוניים 

(כולל אומדן 

המשרד)

הצעה פסולה אם 

נמוכה מ- 95% 

ממוצע מתוקן

קיצוני גבוה    12,961,743.54תקינה      850,744.94      244,929.60

             12,072,820.18תקינהלממוצע    12,072,820.18תקינה      0.0%850,744.94      15.0%208,190.16-
             11,896,113.44תקינהלממוצע    11,896,113.44תקינה      0.0%850,744.94      9.0%222,885.94-

             11,390,327.80תקינהלממוצע    11,390,327.80תקינה      0.0%850,744.94      11.7%216,395.30-
             11,126,399.90תקינהקיצוני נמוך    11,126,399.90תקינה      0.0%850,744.94      10.0%220,436.64-
             11,900,066.79תקינהלממוצע    11,900,066.79תקינה      0.0%850,744.94      10.0%220,436.64-
   לא עובר לשלב ב      0.0%850,744.94      10.0%269,422.56
             11,323,408.73תקינהלממוצע    11,323,408.73תקינה      0.0%850,744.94      5.0%232,683.12-

             11,417,898.10תקינהלממוצע    11,417,898.10תקינה      0.0%850,744.94      14.0%210,639.46-
             11,977,844.26תקינהלממוצע    11,977,844.26תקינה      0.0%850,744.94      6.0%230,233.82-

             11,683,043.66תקינהלממוצע    11,683,043.66תקינה      0.0%850,744.94      10.0%220,436.64-
             11,532,974.51תקינהלממוצע    11,532,974.51תקינה      0.0%850,744.94      10.0%220,436.64-

הצעה זוכה:11,688,277ממוצע מתוקן
ערך מינימום 

4מס' הצעה:11,103,864להצעות לפי 95%
ערך מקסימום 

י.פ. מפתחי הגלילשם המציע:איןלהצעות

          11,126,399.90סך ההצעה:

1.89%6.56%

פרק קטן מ- 10%פרק קטן מ- 10%

226,427.21850,744.94
113,213.60425,372.47
339,640.811,276,117.41
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