
נספח א'
מכרז 05/2022 - כפר חושן

מועד פתיחת הצעות: 4.4.2022

שםהצעה

סך הצעה לפני 

מע"מ

הצעה כשרה 

(עומדת בתנאי סף)

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק מס'

הנחה 

לפרק מס'

מכרז 05/2022 - כפר חושן 

(ספסופה) - השלמות פיתוח 109 

סך הצעה לפרקפרק 42סך הצעה לפרקפרק 41סך הצעה לפרקפרק 40סך הצעה לפרקפרק 08סך הצעה לפרקפרק 02בחר כן/לאיח"ד

           7,700.00    1,258,931.50       276,580.20         53,876.90    130,680.00כן2,959,935.54אומדן0

           8.00%7,084.00-    12.00%1,107,859.72-       11.00%246,156.38-         15.00%45,795.37-    16.00%109,771.20-כן12,707,087.02

           1.00%7,777.00    1.00%1,271,520.82       1.00%279,346.00         1.00%54,415.67    5.00%137,214.00כן22,986,235.57

           0.00%7,700.00    6.00%1,183,395.61-       2.00%282,111.80         6.00%50,644.29-    0.00%130,680.00כן32,894,288.93

           4.00%8,008.00    4.00%1,309,288.76       4.00%287,643.41         4.00%56,031.98    10.00%143,748.00כן43,052,067.66

           10.00%6,930.00-    2.00%1,233,752.87-       5.00%262,751.19-         5.00%51,183.06-    5.50%123,492.60-כן52,887,505.79

           0.00%7,700.00    10.00%1,133,038.35-       8.00%254,453.78-         8.00%49,566.75-    8.00%120,225.60-כן2,766,790.27אמנון רחמים תשתיות6

4.41%1.82%9.34%42.53%0.26%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול 

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

שיפוט שלב א'

127,973.0651,644.86269,863.251,213,969.667,557.00ממוצע לפרק כולל אומדן
63,986.5325,822.43134,931.631,031,874.213,778.50סף תחתון

191,959.5977,467.29404,794.881,396,065.1111,335.50סף עליון
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יח"ד

אומדן0

1

2

3

4

5

אמנון רחמים תשתיות6

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'

סיכום שיפוט -

שלב ב'שלב ב' שלב א'

סיכום שיפוט - שלב 

הצעות שעברו לשלב ג'ב'

סך הצעה לפרקפרק 92סך הצעה לפרקפרק 52סך הצעה לפרקפרק 51

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

לממוצע    2,959,935.54תקינה       172,734.54      679,918.00      379,514.40

 לא עבר לשלב גקיצוני נמוך    2,707,087.02 תקינה       0.00%172,734.54      0.00%679,918.00      11.00%337,767.82-

               2,986,235.57תקינהלממוצע    2,986,235.57 תקינה       0.00%172,734.54      0.00%679,918.00      1.00%383,309.54

               2,894,288.93תקינהלממוצע    2,894,288.93 תקינה       0.00%172,734.54      0.00%679,918.00      2.00%387,104.69

               3,052,067.66תקינהקיצוני גבוה    3,052,067.66 תקינה       0.00%172,734.54      0.00%679,918.00      4.00%394,694.98

               2,887,505.79תקינהלממוצע    2,887,505.79 תקינה       0.00%172,734.54      0.00%679,918.00      6.00%356,743.54-

               2,766,790.27תקינהלממוצע    2,766,790.27 תקינה       0.00%172,734.54      0.00%679,918.00      8.00%349,153.25-

הצעה זוכה:2,898,951ממוצע מתוקן
ערך מינימום 

6מס' הצעה:2,754,004להצעות לפי 95%

ערך מקסימום 
אמנון רחמים תשתיותשם המציע:איןלהצעות

          2,766,790.27סך ההצעה:

12.82%22.97%5.84%

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

369,755.46679,918.00172,734.54
314,292.14577,930.3086,367.27
425,218.78781,905.70259,101.81
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