
נספח א'
מכרז 2036/2020 - שלומית 71 יח"ד

מועד פתיחת הצעות: 30/8/21

שםהצעה

סך הצעה לפני 

מע"מ

הצעה כשרה 

(עומדת בתנאי סף)

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק מס'

סך הצעה לפרקפרק 41סך הצעה לפרקפרק 40סך הצעה לפרקפרק 08בחר כן/לא

       280,837.50    1,740,505.00       90,800.00כן3,586,722.89אומדן0

       9.82%253,259.26-    9.82%1,569,587.41-       9.82%81,883.44-כן13,309,407.22
       5.00%266,795.63-    5.00%1,653,479.75-       5.00%86,260.00-כן23,445,698.47
       22.50%217,649.06-    22.50%1,348,891.38-       20.00%72,640.00-כן33,114,110.83
       17.20%232,533.45-    17.20%1,441,138.14-       17.20%75,182.40-כן43,100,996.87
       8.00%258,370.50-    8.00%1,601,264.60-       8.00%83,536.00-כן53,360,803.81
       12.00%247,137.00-    3.00%1,688,289.85-       12.00%79,904.00-כן63,404,909.72
       9.50%254,157.94-    9.50%1,575,157.03-       9.50%82,174.00-כן73,318,443.98
       17.20%232,533.45-    14.61%1,486,217.22-       14.31%77,806.52-כן3,166,648.41אבו קוש חברה לעבודות עפר הובלות ופיתוח8
       5.00%266,795.63-    8.70%1,589,081.07-       5.00%86,260.00-כן93,370,762.09

2.53%48.53%7.83%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% 

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

שיפוט שלב א'

81,644.641,569,361.14251,006.94ממוצע לפרק כולל אומדן
40,822.321,333,956.97125,503.47סף תחתון

122,466.951,804,765.31376,510.41סף עליון
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נספח א'
מכרז 2036/2020 - שלומית 71 יח"ד

מועד פתיחת הצעות: 30/8/21

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
6
7
אבו קוש חברה לעבודות עפר הובלות ופיתוח8
9

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'

סך הצעה לפרקפרק 99סך הצעה לפרקפרק 52סך הצעה לפרקפרק 51סך הצעה לפרקפרק 44

3,500.00          708,346.00       553,340.00      209,394.39      

-9.82%3,156.30          -9.82%638,786.42       0.0%553,340.00      0.0%209,394.39      
0.00%3,500.00          -5.00%672,928.70       0.0%553,340.00      0.0%209,394.39      

10.00%3,850.00          0.00%708,346.00       0.0%553,340.00      0.0%209,394.39      
-17.20%2,898.00          -17.20%586,510.49       0.0%553,340.00      0.0%209,394.39      
-8.00%3,220.00          -8.00%651,678.32       0.0%553,340.00      0.0%209,394.39      
0.00%3,500.00          -12.00%623,344.48       0.0%553,340.00      0.0%209,394.39      

-9.50%3,167.50          -9.50%641,053.13       0.0%553,340.00      0.0%209,394.39      
-4.28%3,350.20          -14.73%604,006.63       0.0%553,340.00      0.0%209,394.39      
2.50%3,587.50          -6.50%662,303.51       0.0%553,340.00      0.0%209,394.39      

0.10%19.75%15.43%5.84%

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

3,372.95649,730.37553,340.00209,394.39
1,686.48552,270.81470,339.00104,697.20
5,059.43747,189.92636,341.00314,091.59
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נספח א'
מכרז 2036/2020 - שלומית 71 יח"ד

מועד פתיחת הצעות: 30/8/21

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
4
5
6
7
אבו קוש חברה לעבודות עפר הובלות ופיתוח8
9

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 

/ לא עוברת 

עברו לשלב ב'לשלב ב'

קיזוז קיצוניים 

(כולל אומדן 

המשרד)

הצעה לא עוברת 

לשלב ג' אם נמוכה 

מ- 95% ממוצע 

מתוקן

קיצוני גבוה    3,586,722.89תקינה

               3,309,407.22תקינהלממוצע    3,309,407.22תקינה
               3,445,698.47תקינהלממוצע    3,445,698.47תקינה
 לא עבר לשלב גלממוצע    3,114,110.83תקינה
 לא עבר לשלב גקיצוני נמוך    3,100,996.87תקינה
               3,360,803.81תקינהלממוצע    3,360,803.81תקינה
               3,404,909.72תקינהלממוצע    3,404,909.72תקינה
               3,318,443.98תקינהלממוצע    3,318,443.98תקינה
               3,166,648.41תקינהלממוצע    3,166,648.41תקינה
               3,370,762.09תקינהלממוצע    3,370,762.09תקינה

הצעה זוכה:3,311,348ממוצע מתוקן
ערך מינימום 

8מס' הצעה:3,145,781להצעות לפי 95%

ערך מקסימום 
שם המציע:איןלהצעות

אבו קוש חברה לעבודות 

עפר הובלות ופיתוח

            3,166,648.41סך ההצעה:
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