
נספח א'
מכרז 1003/2022 - קדימה

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 1003/2022 - עבודות הכקמת 

מאגר מי נגר צפוני והשלמת פיתוח 

A סך הצעה לפרקפרק 44סך הצעה לפרקפרק 41סך הצעה לפרקפרק 40סך הצעה לפרקפרק 08סך הצעה לפרקפרק 02בחר כן/לאוניקוז במתחם

       299,460.00         24,900.00       460,229.00       233,931.00         1,070.00כן4,540,910.00אומדן0

       2.60%307,245.96         0.00%24,900.00       5.20%484,160.91       5.20%246,095.41         5.20%1,125.64כן14,748,947.44

       5.00%314,433.00         10.00%27,390.00       5.00%483,240.45       5.00%245,627.55         0.00%1,070.00כן24,143,087.00

       12.00%335,395.20         10.00%27,390.00       8.00%497,047.32       12.00%262,002.72         25.00%1,337.50כן34,926,641.54

       5.00%314,433.00         5.00%26,145.00       5.00%483,240.45       5.00%245,627.55         5.00%1,123.50כן4,688,431.90דוד זכריה ובניו4

לא50.00

0.02%5.15%10.14%0.55%6.59%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול 

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

שיפוט שלב א'

1,145.33246,656.85481,583.6326,145.00314,193.43ממוצע לפרק כולל אומדן

572.66123,328.42409,346.0813,072.50157,096.72סף תחתון

1,717.99369,985.27553,821.1739,217.50471,290.15סף עליון
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נספח א'
מכרז 1003/2022 - קדימה

מועד פתיחת הצעות: 4.4.2022

שםהצעה

מכרז 1003/2022 - עבודות הכקמת 

מאגר מי נגר צפוני והשלמת פיתוח 

A וניקוז במתחם

אומדן0

1

2

3

דוד זכריה ובניו4

5

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 ב'שלב ב' שלב א'

סיכום שיפוט - שלב 

הצעות שעברו לשלב ג'ב'

סך הצעה לפרקפרק 99סך הצעה לפרקפרק 57סך 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    4,540,910.00תקינה       265,100.00        93,480.00      100,460.00   3,062,280.00

               4,748,947.44תקינהלממוצע    4,748,947.44תקינה       0.00%265,100.00        5.20%98,340.96      0.00%100,460.00   5.20%3,221,518.56

   לא עובר לשלב ב       0.00%265,100.00      10.00%102,828.00      0.00%100,460.00   15.00%2,602,938.00-

               4,926,641.54תקינהלממוצע    4,926,641.54 תקינה       0.00%265,100.00      7.00%100,023.60      0.00%100,460.00   9.00%3,337,885.20

               4,688,431.90תקינהלממוצע    4,688,431.90 תקינה       0.00%265,100.00        5.00%98,154.00      0.00%100,460.00   3.00%3,154,148.40

   

הצעה זוכה:4,726,233ממוצע מתוקן

ערך מינימום 

4מס' הצעה:4,489,921להצעות לפי 95%

ערך מקסימום 

דוד זכריה ובניושם המציע:איןלהצעות

         4,688,431.90סך ההצעה:

67.44%2.21%2.06%5.84%

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

3,075,754.03100,460.0098,565.31265,100.00

2,614,390.9350,230.0049,282.66132,550.00

3,537,117.14150,690.00147,847.97397,650.00
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