
נספח א'
מכרז 2021/2021 - המגף חריש

מועד פתיחת הצעות: 6/5/21

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 02בחר כן/לא

       520,456.75       503,450.60     616,811.50כן2,525,800.47אומדן0

       2.6%533,988.63       2.6%516,540.32     2.6%632,848.60כן12,586,659.51
       13.0%452,797.37-       13.0%438,002.02-     13.0%536,626.01-כן22,221,505.25
       0.0%520,456.75       2.5%490,864.34-     0.5%613,727.44-כן32,460,578.77
       6.0%489,229.35-       6.0%473,243.56-     6.0%579,802.81-כן2,385,356.52א. בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח4

24.42%19.93%20.61%אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% 

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

שיפוט שלב א'

595,963.27484,420.17503,385.77ממוצע לפרק כולל אומדן
506,568.78411,757.14427,877.90סף תחתון

685,357.76557,083.19578,893.63סף עליון
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נספח א'
מכרז 2021/2021 - המגף חריש

מועד פתיחת הצעות: 6/5/21

שםהצעה

אומדן0

1
2
3
א. בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח4

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'

סיכום שיפוט -

 שלב א'

סך הצעה לפרקפרק 52סך הצעה לפרקפרק 51סך הצעה לפרקפרק 44סך הצעה לפרקפרק 42

פרק 

סך הצעה לפרק92+93

הצעה תקינה 

/ פסולה

תקינה      147,457.02         37,611.00       351,858.60         91,270.00      256,885.00

תקינה      0.0%147,457.02         0.0%37,611.00       2.6%361,006.92         2.6%93,643.02      2.6%263,564.01
תקינה      0.0%147,457.02         0.0%37,611.00       13.0%306,116.98-         13.0%79,404.90-      13.0%223,489.95-
פסולה      0.0%147,457.02         0.0%37,611.00       6.6%375,081.27         15.0%77,579.50-      23.0%197,801.45-
תקינה      0.0%147,457.02         0.0%37,611.00       6.0%330,747.08-         6.0%85,793.80-      6.0%241,471.90-

10.17%3.61%13.93%1.49%5.84%

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

236,642.4685,538.24344,962.1737,611.00147,457.02
201,146.0942,769.12293,217.8518,805.5073,728.51
272,138.83128,307.37396,706.5056,416.50221,185.53
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שםהצעה

אומדן0

1
2
3
א. בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח4

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   2,525,800.47

               2,586,659.51תקינהלממוצע   2,586,659.51
 לא עבר לשלב גלממוצע   2,221,505.25

   
               2,385,356.52תקינהלממוצע   2,385,356.52

הצעה זוכה:2,429,830ממוצע מתוקן
ערך מינימום 

4מס' הצעה:2,308,339להצעות לפי 95%

ערך מקסימום 
שם המציע:איןלהצעות

א. בוטון עבודות עפר 

כבישים ופיתוח

            2,385,356.52סך ההצעה:
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