עו"ד הדס מיכאלי

חוזה כתב כמויות החדש יוצאים לדרך..

עו"ד מיטל מצקין

חוזה כתב כמויות החדש
בשיתוף אגפי ביצוע ,תכנון ,תקציבים וחוזים ערכנו רפורמה בחוזה כתב
כמויות ובמסמכיו הנלווים.
במרוץ השנים העדכונים והתוספות שהוספו לחוזה הפכו אותו למסורבל
ומעורפל כמו כן ,החוזה לא התאים לצרכים המשתנים של החברה.
השינויים בחוזה והעובדה שישנו פורמט אחיד ומסודר ייקלו על עבודת
הגורמים המקצועיים וייצרו עבודה אחידה לכל פרוייקטי החברה.

ראשי פרקים
כל מה שרצית לשאול ..

ביצוע
הפרויקט

הכנה
לביצוע

כללי

שינויים

הסדרי
תנועה

לוחות
זמנים

סנקציות
ובטוחות

חשבונות

מסירה
ובדק

כללי
▪ מסמכי החוזה
▪ סתירות בין מסמכים סעיף 5

מסמכי החוזה

עיקריים

• חוזה
• מפרט ניהול חוזה
• מפרט לוחות זמנים
• נספח תנאים מיוחדים לביצוע
המבנה
• מפרט מיוחד
• מפרט כללי

לתשומת ליבכם
כלל הנהלים בחברה הרלוונטיים להתקשרות בין החברה לקבלן מהווים חלק בלתי
נפרד ממסמכי החוזה – הנוהל המעודכן למועד הביצוע הוא המחייב

היכרות קצרה עם מסמכי החוזה
חוזה – מגדיר את החובות והזכויות של המזמין והקבלן.
מפרט ניהול חוזה – כולל הוראות מסודרות ומפרטות לאופן ניהול הפרויקט בשטח בשלב הביצוע לרבות
מחנה הקבלן ,הנחיות סביבתיות התארגנות באתר ,פינוי עודפי עפר ,סילוק פסולת וכו.
מפרט לוחות זמנים  -הוכן מפרט לוחות זמנים חדש המגדיר את אופן העריכה ,ההגשה והעדכון של לוח הזמנים.

מסמכים אלו

מחייבים ולא

ניתן לסטות מהוראותיהם אלא אם נקבע בהם
מפורשות אחרת.

היכרות קצרה עם מסמכי החוזה
נספח תנאים מיוחדים לביצוע המבנה –בנספח זה יש למלא את כלל התנאים המיוחדים והדרישות הספציפיות
שרלוונטיות לפרויקט
זה הוא המסמך היחיד בחוזה שניתן לערוך בו שינויים כל שאר המסמכים (למעט המפרט המיוחד) נעולים לעריכת
שינויים
שימו לב כי אין לסטות מהוראות המחייבות בחוזה ואין צורך לחזור על דברים שמופיעים במסמכים אחרים לחוזה
הנספח חדש מרכז באופן מסודר את הסעיפים הנדרשים להתייחסות
הגורמים המקצועיים ומהווה צ'ק ליסט לשימושכם! תתפנקו ☺

מפרט כללי  -המפרט הכללי של נתיבי ישראל לעבודות סלילה וגישור
וכן המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין-משרדית בהשתתפות משרד הביטחון,
משרד הבינוי והשיכון ונתיבי ישראל
מפרט מיוחד  -מפרט לרכיבים מיוחדים אשר לא נכללים במפרט הכללי (משתנה מפרויקט לפרויקט).

סתירות בין מסמכים
בהסכם קיימות הוראות המסדירות באופן מפורש הוראות
בקשר לעדיפות בין מסמכים ולסתירה ביניהם
הבחנה בין סדר העדיפויות לצרכי ביצוע :
(א) התכניות;
(ב) המפרט המיוחד;
(ג) נספח התנאים המיוחדים;
(ד) כתב הכמויות;
(ה) מפרט ניהול חוזה ומפרט לוחות זמנים;
(ו) המפרט הכללי;
(ז) תנאי החוזה;
(ח) נהלי המזמין;
כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך
הבא אחריו.

סתירות בין מסמכים
הבחנה בין סדר העדיפויות לצרכי תשלום :
(א) כתב הכמויות;
(ב) המפרט המיוחד;
(ג) נספח התנאים המיוחדים לביצוע העבודה;
(ד) התכניות;
(ה) מפרט ניהול חוזה;
(ו) המפרט הכללי;
(ז) תנאי החוזה ;
(ח) נהלי המזמין;
כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך
הבא אחריו.

הכנה לביצוע
▪ קבלת היתרים ורישיונות

▪ התארגנות

סעיף 12

▪ בעלי תפקידים

סעיף 13

סעיף 11

קבלת התרים ורישיונות

סעיף  11לחוזה

בחוזה החדש הובהרה חלוקת האחריות בין נת"י והקבלן בכל הנוגע להשגת היתרים ,הרשאות ורישיונות
נת"י אחראית לתיאום התכנון ולקבלת היתרים ,הרשאות והודעות עפ"י חוק התכנון והבניה ,שמטרתן היא
קידום זמינות הקרקע לביצוע המבנה.

הקבלן אחראי להשגת היתרים ורישיונות לשם ביצוע בפועל של התכניות שאושרו ,וכן לתיאום הביצוע
והפיקוח ע"י בעלי התשתיות.
למרות האמור אחריות נתיבי ישראל לא תחול על אתר ההתארגנות או על שינוי ביוזמת הקבלן

שם לב בניגוד לחוזה הישן בחוזה החדש ברירת המחדל הינה שעלות הפיקוח מטעם בעלי התשתיות תחול על נת"י
יחד עם זאת נספח תנאים מיוחדים מאפשר לקבוע תעריף ומשך הזמן שיוגדרו מראש ויחולו על הקבלן

התארגנות

סעיף  12לחוזה  /פרק במפרט ניהול החוזה

בתוך  14ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה ימציא הקבלן תוכנית התארגנות ככל שיידרשו ע"י מנה"פ
השלמות לתוכנית ההתארגנות – על הקבלן להשלימן בתוך  7ימים
ההתארגנות תושלם בתוך  30ימים קלנדריים מצו התחלת העבודה לא הושלמה במועד

יש בידיך להפעיל את כלי הקנסות
יחויב בפיצוי מוסכם בסך של  2,000ש"ח ליום
על הקבלן לשאת בכל העלויות הכרוכות בהתארגנות ובאחזקת האתר ,לרבות תשלומי חשמל ,מים ארנונה וכו' -כל דרישת ארנונה
תובא לידיעת המזמין
עלות צריכת החשמל בכבישים קיימים ומרכזיות קיימות – תחול על המזמין
מפרט ניהול חוזה (נספח ה')
הוראות הנוגעות לשילוט אתר הפרויקט (פרק )1
מחנה העבודה (פרק )2
התכנון המפורט של המחנה יוכן ע"י הקבלן באמצעות צוות מתכננים מטעמו .במפרט מוגדרות הוראות ברורות לגבי אופן הגשת התכנון ותכולתו דגשים בנוגע לגידור
המחנה והקמת תרנים
מבנה למנהלת הפרויקט (פרק )3
מבנה המנהלת יכלול חדרים עבור :מנה"פ ,מנהל הבטחת איכות ,ממ"פ ,מפקח.
עודכנו ההוראות הנוגעות לתכולת הריהוט והציוד שעל הקבלן להציב .מבנה המנהלת יושאר בשטח הפרויקט עד להשלמת הליך בדיקת החשבון הסופי.
הפינוי יעשה רק לאחר אישור מראש ובכתב מהמזמין.

בעלי תפקידים

סעיף  13לחוזה

בחוזה החדש נקבעה חובת ההעסקה של בעלי התפקידים
בעלי התפקידים המוכרים מהחוזה הקודם
מנהל ביצוע
מנהל עבודה
צוות בקרת איכות
ממונה בטיחות
ממונה על בטיחות התנועה לפרויקט
בעלי התפקידים שנוספו לחוזה החדש
יועץ לוחות זמנים
מתכנן הסדרי תנועה – תנאי לחתימת חוזה

ממונה איכות סביבה – בפרויקטים מעל  100מלש"ח
חשב כמויות
מודד מוסמך
כל בעל מקצוע אחר שהעסקתו מחויבת על-פי דין ,בהיקף משרה שנקבע באותו דין.

בעלי תפקידים
הקבלן לא מינה בעלי תפקידים כאמור ו/או לא
מסר את פרטיהם בתוך המועד הנ"ל ו/או לא
החליף בעל תפקיד על אף שנדרש לכך

יש בידיך להפעיל את כלי הקנסות
יחויב בפיצוי מוסכם בסך של  2,000ש"ח ליום

שם לב נספח תנאים מיוחדים מאפשר
להרחיב את בעלי התפקידים והיקף העסקה

ביצוע הפרויקט
▪ קבלני משנה

סעיף 32

▪ קבלנים ממונים וגופים ציבוריים
▪ תשתיות

סעיף 24

▪ נזיקין וביטוח
▪ תיעוד

סעיף 18-22

מפרט ניהול חוזה

▪ הוראות סביבתיות

▪ פסולת

סעיף  34מפרט ניהול חוזה

▪ עודפי עפר
▪ רג'י

מפרט ניהול חוזה

סעיף 56

סעיף  28ומפרט ניהול חוזה

סעיף 33

קבלני משנה
זכור!
הסבת החוזה או המטלה לקבלן אחר אסורה

העסקת קבלני משנה כפופה
לאישור מראש ובכתב מהמזמין

על מנת למנוע מצב שבו מוסבת מטלה לקבלן אחר במסווה של
העסקת קבלני משנה,
נקבע כלל אצבע לפיו ככלל לא תותר העסקת קבלן משנה
בהיקף של למעלה מ 75%-מהעבודות.

קבלנים ממונים
בחוזה החדש הודגשה אחריות הקבלן כקבלן ראשי לכל נושא הבטיחות
קבלן אחר בהתקשרות ישירה ( 8% -כיום )6% -מעלות
העבודות האחרות שבוצעו על ידי הקבלן.
קבלן אחר שההתקשרות נעשית דרך נת"י ( 4% -כיום – )3%
מעלות העבודות האחרות שבוצעו על ידי הקבלן.
קבלן ציבורי שהתקשרות נעשית דרך נת"י  3% -מעלות
העבודה של הגוף הציבורי שבוצעה במקום המבנה.

קבלנים נוספים באתר

קבלן ציבורי בהתקשרות ישירה  6% -מעלות העבודה
של הגוף הציבורי שבוצעה במקום המבנה.

תשתיות
הקבלן יהיה אחראי לטיפול בכל התשתיות שטיפול בהן נדרש לצורך
ביצוע המבנה בין אם הן היו מפורטות במפרט המיוחד או בתוכניות ובין אם הן התגלו
במהלך הביצוע.

המזמין יישא בתשלומים ו/או ייתן התחייבויות לבעלי התשתיות לשם
הטיפול בתשתיות שבאחריות הקבלן לשם פיקוח על עבודות הקבלן ,אלא אם נקבע
אחרת בנספח התנאים המיוחדים.

בכל הקשור לאופן ביצוע העבודות ,הקבלן ייטול על עצמו כל התחייבות שהמזמין נתן לבעלי
התשתיות ,לרבות בכל הנוגע להעמדת ביטוחים מסוימים שיידרשו ע"י בעלי התשתיות ,אף
אם אלה החורגים מחובות הקבלן לפי סעיף .22

תשתיות
הקבלן יעמיד ערבויות לטובת בעלי התשתיות ,אם תידרשנה ,והוא לא יהיה
זכאי לכל שיפוי בגינן ,אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.
ביחס לתשתיות אשר קבלן סביר לא יכול היה לדעת על דבר הימצאותן והצורך בטיפול בהן לפני
המועד האחרון להגשת הצעות:

א .במידה והטיפול בהן כרוך בעבודות נוספות של הקבלן ,יהא הקבלן זכאי להחזר העלויות
הישירות של עבודות כאמור .ערכן של העלויות הישירות ייקבע בהתאם להוראות פרק ח' לחוזה זה.

ב .במקרה שכתוצאה מהטיפול בתשתיות חל עיכוב בביצוע העבודות על פי לוח הזמנים המפורט,
תחולנה הוראות סעיף ( 43שינוי במועד יום סיום המבנה) ובלבד שהקבלן הודיע למנהל הפרויקט
על הנסיבות בגינן יעוכב הביצוע מיד כשנודע לו עליהן.

סדר פעולות באירוע נזיקי
מיום מתן צו התחלת עבודה ,ועד למסירת הפרויקט,
יהיה הקבלן האחראי היחיד והבלעדי
לכל נזק לגוף או לרכוש למעט מקרה של *סיכון מוסכם
*סיכון בלתי צפוי ,בלתי נמנע ושאינו מכוסה בביטוחי הקבלן – סעיף 18

במקרה של אירוע נזיקי
הקבלן מחויב למסור למנהל הפרויקט ולחברת הביטוח הודעה מיידית
על כל נזק שנגרם או צפוי להיגרם.
הקבלן מחויב לנקוט מיידית ,ועל חשבונו ,בכל פעולה סבירה אשר נדרשת
למניעתו או הקטנתו של הנזק
הקבלן מחויב לתעד את האירוע בכלל וביומן העבודה בפרט.

שים לב!
לפני הפנייה לחברה וודא כי הקבלן מיצה את האפשרויות העומדות לרשותו

פיצוי ושיפוי המזמין
חובת הפיצוי ושיפוי
בגין אירוע נזיקי תחול על הקבלן
ככל ומוגשת תביעה לרבות כתוצאה ממפגע
צפוי או אקראי ,בין בתקופת ביצוע העבודות
ובין בתקופת הבדק כנגד המזמין טיפול ופיצוי
ככל ויפסק תחול על הקבלן

עריכת ביטוחים ,הודעה לביטוח ותגמולי ביטוח

בוצעו התאמות ועדכונים של סעיפי אחריות בביטוח

הותאמו אישורי הביטוח לנוסח אישור ביטוח אחיד
בוצע מנגנון להתאמת ביטוחי הקבלן
לדרישות ביטוח חברות תשתית

הכר את זכויות המזמין לעניין הביטוחי

תיעוד
שים לב
במסגרת נספח תנאים מיוחדים באפשרותך
לקבוע הוראות נוספות בנוגע לחובת התיעוד
וכן לקבוע אירועים מיוחדים שעל הקבלן
לתעד (לדוג' :הנחת קורות וגשרים ,פיצוצים
מבוקרים וכו')

סעיף  3לחוזה הרחיב את חובות הקבלן בנוגע לדיווחים
ביומני העבודה ,המזמין ראשי לחייב את הקבלן לנהל יומן עבודה דיגיטלי.

הקבלן נדרש להתחייב למסור עדכונים ודיווחים באמצעות מערכת
המחשוב הארגונית של המזמין
הקבלן לא ראשי להסתמך על תיעוד שלא מתיישב עם רישומיו ביומן
העבודה
הקבלן יידרש לנהל "קלסר ירוק" אשר יכיל תיעוד בכל הנוגע לדרישות
סביבתיות

על הקבלן לתעד את שלבי העבודה באמצעות צילומים משלושה סוגים
צילומי סטילס – לכל הפחות מידי  3חודשים (צילומי יום ולילה)
צילומי וידאו – שיאפשרו סרט באורך  15דקות
צילומי אויר – באמצעות כלי טייס או רחפן

הוראות סביבתיות
מפרט ניהול חוזה הרחיב משמעותית את הדרישות
הנוגעות לאיכות הסביבה ,והוא מעגן הוראות
מפורטות בנוגע:

✓ להכנת תוכנית חודשית

✓ למניעה והפחתה של מפגעי רעש ורעידות
✓ למניעה והפחתה של מפגעי אבק
✓דגשים וחובות בנוגע לניקוז
✓ מניעת מפגעי סביבה

סילוק פסולת ועודפי עפר
פרק  5למפרט ניהול חוזה מעגן הוראות נרחבות ומפורטות בכל הנוגע
לתיעוד וטיפול בפסולת ,לרבות:

חובת הקבלן להכין תוכנית לעבודות עפר ולטיפול בעודפי עפר
ובפסולת ולאשרה אצל מנה"פ טרם ביצוע עבודות עפר

סימון בשטח של גבולות הדרך וקווי דיקור

חובת הקבלן להחזיק מערכת ניטור בזמן אמת אחר פינוי עודפי העפר
והפסולת ולהעביר למנה"פ ,לפי דרישה ,דו"חות שיופקו מהמערכת

סילוק פסולת ועודפי עפר
הקבלן לא זכאי לתמורה נוספת בגין העלויות הכרוכות בטיפול בעודפי
עפר ופסולת ,לרבות :עירום ,שקילה ודאבל הנדלינג (ככל שנדרש).
תשלום לתמורה לקבלן בגין הטיפול בפסולת ועודפי עפר מותנה בקיום מלוא
התחייבויותיו בעניין

שימו לב:
מנהל הביצוע של הקבלן נושא באחריות אישית
לקיום ההוראות הנוגעות לפסולת ועודפי עפר

סילוק פסולת
סעיף  34לחוזה ,פרק  5למפרט ניהול חוזה

הקבלן אחראי לסלק מעת לעת ועל פי הנחוץ את כל הפסולת שהצטברה במקום המבנה
לגבי פסולת שנמצאה במקום המבנה ללא קשר לפעילותו של הקבלן ולא נזכרה במסמכי המכרז  -יהיה זכאי הקבלן לתשלום נפרד
מחובת הקבלן לדאוג גם לניקיון השוטף של מקום המבנה ,לרבות ניקיון המדרכות והכבישים הסמוכים ,בכל משך זמן ביצוע העבודה
ובהתאם להוראות שימסור מנהל הפרויקט מעת לעת.
למעט אם יקבע אחרת בתנאים המיוחדים ,בכל אתר יקבעו מראש  3נקודות שרק מהן ניתן לפנות פסולות .בנקודות אלו יוצבו משקלים.

סילוק פסולת

סעיף  34לחוזה ,פרק  5למפרט ניהול חוזה

על הקבלן לערוך דו"חות יומיים כדלקמן:
באתר הפרויקט :דו"ח המתעד את הכמות שפונתה
(כולל מועד פינוי ,מ.ר .של משאית וכו')
באתר פינוי הפסולת :דו"ח המתעד את הכמות שנקלטתה
(כולל מועד קליטתה ,מ.ר .של משאית וכו')

עליכם לוודא שהקבלן מנהל דו"חות אלו ושישנה
התאמה בין הכמויות שפונו לכמויות שנקלטו!

שימו לב
המצאת מלוא האסמכתאות ,הן בדבר כמות הפסולת שפונתה
והן ביחס למקום הטמנתה המותר ,היא תנאי לתשלום התמורה המגיעה בשל כך לקבלן.

בכל מקרה של הפרה הנוגעת לפסולת יחוייב הקבלן בפיצוי מוסכם בסך של  5,000ש"ח ליום
בכל מקרה בו יימצא כי פסולת לא פונתה לאתר מורשה ,אזי הקבלן ישלם פיצוי מוסכם בסך של  100,000ש"ח.

טיפול בעודפי עפר
סעיף  28לחוזה פרק  5למפרט ניהול חוזה

"עודפי עפר"  -לצורכי סעיף זה ,הם עודפי חפירה וחציבה ,שלא נעשה בהם
שימוש לטובת המבנה ,ושאינם מיועדים להטמנה.

ככל שלא יקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים ,זכויות השימוש בעודפי עפר הן של הקבלן
חובת תשלום תמלוגים לרמ"י.

שימו לב
עליכם לוודא טרם פרסום המכרז שלנת"י אין צורך בעודפי העפר לפרויקטים אחרים במידה
ועולה צורך כזה יש להבהיר בתנאים המיוחדים שעודפי העפר יהיו שייכים לנת"י.
תשלום התמלוגים יעשה ע"י החברה ללא גבייה מהקבלן!

ללא

טיפול בעודפי עפר

סעיף  28לחוזה פרק  5למפרט ניהול חוזה

פרק  5למפרט ניהול חוזה מעגן
הוראות מפורטות בנוגע לטיפול בעודפי עפר ,וביניהן:

אתרי קליטת עודפי העפר יאושרו מראש ע"י מנה"פ
על הקבלן להגיש תעודות מהאתר המורשה או לחילופין מדידה וחישוב כמויות
ע"י מודד מוסמך להוכיח התאמה בין הכמות שיצאה לכמות שנקלטתה

בכל מקרה של הפרה הנוגעת לעודפי עפר יחוייב הקבלן
בפיצוי מוסכם בסך של  5,000ש"ח ליום

רג'י עבודות יומיות
תנאים מצטברים לתשלום
עבודות באמצעות רג'י:
❑ אישור מראש ובכתב של המזמין
לביצוע העבודות באמצעות רג'י
❑ תיעוד מלא ביומני עבודה

לוחות זמנים
▪ כללי
▪ הגשה וניהול לו"ז
▪ הארכת משך

סעיף 42

סעיף 46

▪ תנאים להארכת משך
▪ תקורות
▪ החשה

סעיף 41

סעיף 45

סעיף 46

מפרט לוחות הזמנים של החוזה עודכן ועיקרו:
אימוץ שיטת הנתיב הקריטי

שימוש בתוכנה אחידה – MS PROJECT
יש להגיש לו"ז ולעדכנו אחת לחודש/לפי דרישה

לוח זמנים

מתודולוגיית TIA

לוחות זמנים

מרווח קבלן

בוטל באפר מזמין בלו"ז החוזי
בכל פרויקט יהיה באפר קבלן בגובה של  10%ביחס
ללו"ז החוזי או חודש (לפי הגבוה) למעט במקרים
חריגים ובאישור סמנכ"ל הנדסה ופיתוח

דוגמא לבניית לוח זמנים לפרויקט

באפר מזמין
 75 -10%מש"ח ומטה
 -15%בין  75-200מש"ח
 200 -20%מש"ח ומעלה

לו"ז בסיסי של הקבלן הזוכה ()27

לו"ז חוזי במסמכי
המכרז ( 30חודשים)

באפר קבלן )3( 10%

לוחות הזמנים
איחור בביצוע מבנה
במידה ולא השלים הקבלן במועד את
ביצוע המבנה
או כל אחת מאבני הדרך יחולו עליו

קנסות לו"ז

ברירת המחדל  1%מהיקף החוזה המקורי בגין כל חודש איחור בהשלמת
המבנה או אבן הדרך אך לא יותר מ 7.5%מההיקף המקורי

בנספח תנאים עליך לפרט את אבני הדרך ואחוז
הקנסות

שם לב כי ניתן לקבוע שעמידה באבני דרך מסוימות
מאפשרות ביטול קנסות באבני דרך קודמות

ניהול וקביעת האחוזים באבני הדרך החוזיות והפיצוי המוסכם בנספח מחייבים
תשומת לב וחשיבה מקדימה גם לצורך ניהול אפקטיבי של הפרויקט וגם מכיוון
שאינן ניתנות לשינוי ומופעלות אוטו'

לוחות הזמנים
בקשות להארכת משך -בנסיבות שלא תלויות בקבלן ואינן ניתנות למניעה על ידו

סדר הפעולות הנ"ל מהווה תנאי לזכאות
הקבלן לפיצוי בגין הארכת משך!

נודע על אירוע מעכב

עד  7ימים

הודעה ראשונה:
 פירוט נסיבות השפעתן פעולות למזעור -משך הדחייה הצפוי

עד  30ימים

*באירוע מתמשך (מעל  30יום):

עדכון ביניים:
 פירוט נסיבות השפעתן פעולות למזעור -משך הדחייה הצפוי

סיום האירוע מעכב

עד  7ימים

הודעת סיום:
עדכון כללי

עד  30ימים

*באירוע מתמשך (מעל  30יום):

בקשה מפורטת:
 בצירוף אסמכתאות לו"ז מושפע -ודרישות קבלן

לוחות הזמנים

איך יקבע הפיצוי בגין הארכת משך?
הנוסחה מתבססת על כך
שמחירי היחידה כוללים תקורות,
ולכן שינוי בהיקף התכולה ישפיע על
גובה הפיצוי

 - K1שכר
המטלה
על-פי
החשבון
הסופי
המאושר
ללא
 % Pהתייקרויות
- K0
תקורה
.

שייקבע
לשכר
המטלה
המקורי

שכר
המטלה
המקורי

 - T1משך
הביצוע
המעודכן
והמאושר

-Q
סכום
התשלום

 - T0משך
הביצוע
המקורי

הפעלת "נוסחת הסכם המדף" עם הגדלה ניכרת של
אחוזי התקורה לפי היקף הפרויקט

מדרגות פיצוי בגין הארכת משך
עד  10מלש"ח – 10%
מעל  10מלש"ח – 9%

המשמעות :הקבלן יהא זכאי לפיצוי גם במקרה של צמצום בערך החוזה ללא
שינוי במשך הפרויקט

במידה והתוצאה תהא שלילית – לא תתבצע התחשבנות מול הקבלן

מה עושים במקרה שעיכוב התלוי בקבלן חופף לעיכוב שלא תלוי בו ?

"אין קנס אין פרס"!!
לקבלן תוכר הארכת משך אך לא יהיה זכאי לתקורות

לוחות הזמנים
עיכוב מקביל

בסיום הפרויקט במסגרת חישוב התקורות יש לנכות
ממניין הימים של משך
הפרויקט המעודכן
( 1Tבנוסחת התקורות)
את מניין הימים של משך העיכוב המקביל

הקבלן יהיה זכאי לתשלום על הסדרי תנועה בהתאם לנדרש בתוכניות
התנועה המאושרות לאותו שלב

שינוי בלוח הזמנים
לסמנטיקה יש משמעות הכירו את המושגים שאתם משתמשים בהם!

מה בין החשה להאצה?
האצה

דרישה לצמצום פיגורים באשמת הקבלן.
לא מזכה בפיצוי

החשה

דרישה לקיצור לוח הזמנים

מזכה בפיצוי
מחייב אישור מראש של ועדה מוסמכת
ניתן להורות באופן חד צדדי על החשה בכתב (בכפוף לאישור ועדה)
ישנה נוסחה חדשה לחישוב תשלום התמורה על החשה
𝟏𝑻
𝟎𝑻

𝟐𝟐% × 𝐐 × 𝟏 −

הסדרי תנועה זמניים
▪ הסדרי תנועה בלו"ז החוזי

סעיף 30

▪ התמורה עבור הסדרי התנועה

סעיף 30

הסדרי תנועה כללי

בפרק הסדרי תנועה בחוזה נערכה רביזיה משמעותית

הוסדרה חלוקת האחריות בין נתיבי ישראל לקבלן
כמו כן השתנה אופן תשלום התמורה

מומלץ להעמיק בלמידת הפרק בחוזה לאור השינויים הרבים שהוטמעו בו

הסדרי תנועה זמניים בלו"ז החוזי
מי מתכנן את הסדרי התנועה?
ע"י המזמין
הסדרי התנועה לשלבי הביצוע העיקריים
ויצורפו כחלק ממסמכי החוזה ,והן יעודכנו מעת לעת בהתאם לצרכי
המזמין והוראות הגופים המוסמכים.

ע"י הקבלן
הסדרי התנועה לשלבי הביניים וכל הכרוך בכך

על חשבון הקבלן
שימו לב
על הקבלן למנות מתכנן תנועה
מטעמו כתנאי לחתימת חוזה

התמורה עבור הסדרי תנועה זמניים
בלו"ז החוזי ישולם כהקצב חודשי
כיצד יחושב ההקצב החודשי?
מחירי היחידה של סעיפי הסדרי התנועה הזמניים בנספח התנאים המיוחדים

כפול
הכמויות הנדרשות לשלבי הביצוע העיקריים כולל תקופת מרווח קבלן

להלן :הסכום הכולל
הסכום הכולל יחולק במספר חודשי הביצוע שנקבעו בלו"ז החוזי

להלן :ההקצב החודשי

התמורה עבור הסדרי תנועה זמניים
בלו"ז החוזי ישולם כהקצב חודשי
מתי ישתנה גובה ההקצב החודשי?
רק במקרה שבו במהלך הביצוע יתברר כי חל שינוי בסכום הכולל
העולה על .)-/+( 10%
מה עושים ?????
מחשבים מחדש את ההקצב החודשי בהסתמך על תכניות התנועה המעודכנות
שיאושרו לביצוע.
חשוב לשם לב!!!!
ההקצב החודשי (ועדכונו ככל שיידרש) יחושב אך ורק בהתאם להסדרי
התנועה הנדרשים לשלבי הביצוע העיקריים .הסדרי התנועה הנדרשים
לשלבי הביניים לא יכללו בהקצב החודשי ולא תשולם כל תמורה נוספת
בגינם.

התמורה עבור הסדרי תנועה זמניים
בלו"ז החוזי ישולם כהקצב חודשי
אז מה לא כלול בהקצב?
לא תשולם כל תמורה בגין עגלות חץ ,צוותי אבטחה לעגלות חץ ,מגדלי תאורה,
בלוני תאורה.
לא תשולם כל תמורה בגין עלויות הכרוכות או הנובעות מביצוע שלבי הביניים וכל
האמור בסעיף קטן ( )2שלעיל ,לרבות אביזרים (בין היתר :צבע ומחיקת צבע,
מעקות ותמרור) ו/או עלויות הנובעות מדרישות מיוחדות של הגופים המוסמכים.

תמורתם של כל אלה תיכלל במחירי היחידה שיוצעו ע"י הקבלן ובהקצב שיחושב
על פי סעיף קטן ( )5שלעיל.

התמורה עבור הסדרי תנועה זמניים
בלו"ז החוזי
מתי ישולם לפי הקצב? ומתי ישולם אחרת?

במקרה שתאושר הארכת משך ביצוע ע"י המזמין ובמקרה של עיכובים מקבילים.

תשולם לקבלן תוספת תמורה בגין הסדרי תנועה הזמניים וזאת בהתאם לנדרש
בתכנית הסדרי התנועה הזמניים המאושרת לאותו שלב

במהלך תקופת מרווח הקבלן (באפר קבלן)

תשולם לקבלן תמורת הסדרי התנועה הזמניים בהקצב

התמורה עבור הסדרי תנועה זמניים
בלו"ז החוזי
מתי לא תשולם תמורה?

במקרה שבו משך ביצוע המבנה התעכב
מסיבות התלויות בקבלן ,מעבר לתקופת מרווח הקבלן

לא תשולם לקבלן כל תמורה בגין הסדרי התנועה שנפרסו
בתקופת העיכוב
תמריץ הקדמת לוחות זמנים
במקרה שהקבלן הצליח לקצר את משך ביצוע המבנה,
ישולם לקבלן מלוא ההקצב החודשי שנקבע למשך
כל תקופת הלו"ז החוזי כולל תקופת מרווח קבלן.

שינויים
▪ הגדרת שינויים

סעיף 48

▪ תמחור שינויים

סעיף 50

▪ שינויים ביוזמת הקבלן

סעיף 51

בחוזים הישנים:
שינוי של למעלה מ 50%-בכמות של פריט
שינוי של למעלה מ 25%-בהיקף החוזה המקורי

שינויים

בחוזים החדשים:
רק במקרה של גידול של למעלה מ 50%-בכמות של פריט

תמחור שינויים

צעד אחר צעד..

מחירון נת"י מינוס 10%
ללא מקדמים תוספות והפחתות

שימו לב
בכל מקרה לא נחיל כפל
הנחות

פרו-רטה על מחירון נת"י מינוס 10%
ללא מקדמים הפחתות ותוספות

במקרה של החזר הוצאות יתוספו 4%
עליות עבור הוצאות מימון כלליות

פרו-רטה לכתב הכמויות
מחירון דקל לע"ג מינוס 15%
ללא מקדמים הפחתות ותוספות

ניתוח מחיר
(כולל רווח ותקורה של )12%
יש לצרף אסמכתאות

שינויים ביוזמת הקבלן
הצעת שינוי ביוזמת הקבלן תעשה
באמצעות הגשת בקשה מפורטת
בכתב
על המזמין להשיב לבקשה בתוך  30יום
המזמין יהא זכאי למחצית מהחיסכון
שנוצר לקבלן עקב השינוי

מסירה ובדק
▪ תנאים למסירה
▪ תוכניות עדות

סעיף 57

סעיף  57ופרק  8למפרט ניהול חוזה

▪ תעודת גמר מותנית
▪ תעודת גמר סופית
▪ בדק

סעיף 59

סעיף 58

סעיף 60

▪ ציר זמן של פרויקט

מסירת המבנה
עם השלמת המבנה הקבלן נדרש למסור מנה"פ הודעה בכתב ,ולהעביר למנה"פ
את המסמכים להלן:
(א) תוכניות עדות.
(ב) תיקי בקרת האיכות.
(ג) אישורים רלבנטיים מטעם בעלי התשתיות.
(ד) תכנית הסדרי תנועה סופיים.
(ה) כל מסמך אחר שיידרש ע"י מנה"פ.

 10ימים

מיום קבלת ההודעה על השלמת המבנה
מנהל הפרויקט יתחיל בבדיקת המבנה תוך
ויסיים את הבדיקה בתוך פרק זמן סביר.
ככל שתידרש מסירה של המבנה ,כולו או חלקו ,לצדדי ג' (ובכלל זה לרשויות),
הקבלן מחויב לבצע עבודות הכנה ו/או סיורי מסירה ו/או תיקון ליקויים בהתאם
לבקשת אותם צדדי ג'.

מסירת המבנה

מסירת המבנה תבוצע בהתאם לנוהל המסירה של
נת"י ,במתכונתו העדכנית למועד המסירה.

החל ממועד המסירה – תחול תקופת הבדק

להרחבה – ראו סעיף  57להסכם

תוכניות עדות סעיף 57
פרק  8למפרט ניהול חוזה
כל הליכי הכנת בדיקת ואישור תוכניות העדות יהיו בהתאם לנהלי נת"י ומפ"י

תעודת גמר מותנית

סעיף 59

"תעודת גמר מותנית" היא תעודה המעידה כי הקבלן מילא אחר עיקר חובותיו לפי החוזה עד אותו מועד ,וכי זכאי הוא לקבל תעודת
גמר סופית אם ימלא אחר כל התנאים שנרשמו בתעודה במועד שנקבע להם.
המזמין רשאי ,אך לא חייב ,ליתן לקבלן תעודת גמר מותנית ,וזו
תינתן בד"כ במקרים הבאים:

מסירת הפרויקט מתאחרת מסיבות שאינן תלויות בקבלן.
ו/או
לצורך השלמתו הסופית של המבנה נדרשות השלמות מינוריות
שעשייתן אינה אפשרית או רצויה במועד מתן תעודת הגמר המותנית.

שימו לב
עליכם לציין בפירוט הן את התנאים שעל הקבלן לעמוד בהם והן את
המועד המירבי להשלמה.
ככלל ,תעודת הגמר המותנית תינתן לתקופה של עד כ 3 -חודשים.

תעודת גמר מותנית

סעיף 59

החל ממועד קבלת תעודת הגמר המותנית ועד לתעודת הגמר הסופית

בחוזה החדש בוטל

הקבלן לא יחוייב בקנסות לו"ז
הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תקורות

המנגנון הקבוע לתעודת גמר חלקית.

ככל שנדרש בפרויקט ספציפי יש
אם עמד הקבלן בתנאי תעודת הגמר המותנית
יקבל הקבלן תעודת גמר סופית

אם לא עמד בתנאים
יפקע תוקפה של תעודת הגמר המותנית והקבלן יחשב כאילו לא
השלים את ביצוע המבנה עד אשר ישוב ויקבל תעודת גמר מותנית או
סופית.

להסדיר בתנאים המיוחדים.

תעודת גמר סופית

סעיף 58

השלים הקבלן את מלוא חובותיו לפי החוזה ,לרבות:

שימו לב
בחוזה החדש לא נעשה עוד שימוש במונח
"תעודת גמר בלתי מותנית".
תעודת הגמר הסופית היא זו שמעידה על השלמת
ביצוע מחויבויות הקבלן בתקופת הביצוע

המבנה הושלם בהתאם למלוא דרישות החוזה ונמסר לגורמים הרלוונטיים (מזמין +צדדי ג')
הושלם תיקון ליקויים ככל שהתגלו בסיורי המסירה
הוגש חשבון סופי ומנה"פ אישר כי החשבון הוגש כהלכה

הקבלן סילק ממקום המבנה את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים או הפסולת שנדרש לסלק

ימליץ מנה"פ למזמין לקבל את המבנה וליתן לקבלן תעודת גמר סופית.
ככל שניתנה לקבלן תעודת גמר מותנית ימציא הקבלן אישור עמידה בתנאי תעודת הגמר המותנית.
בתעודת הגמר הסופית עליכם לציין את מועד תחילת תקופת הבדק (מועד השלמת המבנה)

לאחר מתן תעודת הגמר הסופית ניתן להסב את ערבות הביצוע לערבות בדק

בדק וגמר חוזה

סעיפים  60ו66-

"תקופת הבדק"  60 :חודשים מיום השלמת המבנה ,כאשר בכל הנוגע לגינון ,אך למעט
מערכות גינון ,תקופת הבדק תהא למשך  12חודשים בלבד אלא אם נקבע אחרת בנספח
התנאים המיוחדים.
מועד תחילתה של תקופת הבדק יצוין בתעודת הגמר הסופית שתינתן לקבלן.

בתקופת הבדק על הקבלן לתקן כל פגם או נזק במבנה ,וזאת בכפוף לקבלת
דרישה בכתב מהמזמין
במידה שהסיבה לפגם/נזק תלויה בקבלן או באופן ביצוע המבנה

התיקון יהא ע"ח הקבלן
בכל מקרה אחר

ההוצאות יחולו על המזמין

הנטל להוכיח כי האחריות לנזק או לפגם אינה מוטלת על הקבלן,

יחול על הקבלן עצמו.

בדק וגמר חוזה

סעיפים  60ו66-

להבטחת חובותיו של הקבלן בתקופת הבדק יעמיד הקבלן
ערבות בדק בשיעור של  2%מערך הח"ן הסופי

עם תום תקופת הבדק,
יבוצע נוהל מסירה סופית למזמין.
ככל שהקבלן עמד במלוא חובותיו יימסר לקבלן
אישור השלמה ותושב לקבלן ערבות הבדק.

במידה ונדרשו השלמות – הח"ן ישולם בתוך 150
יום ממועד הגשתו כהלכה או בתוך  30יום ממועד
השלמת מסמכים ,לפי המאוחר
מנקודה זו מחויב
בתוך  30ימים
צו
התחלת
עבודה
סיום ההתארגנות

מנקודה זו מחויב
בתוך  60ימים

הקבלן רשאי להגיש ח"ן סופי

ביצוע
הפרויקט

תעודת גמר
מותנית
(לאחר השלמת עיקר
חובות הקבלן)

השלמת המבנה,
מסירה לאחזקה /צד ג'
ותחילת תקופת הבדק

הגשת
ח"ן סופי

בתוך  150ימים
אישור הגשת ח"ן
סופי ע"י מנה"פ

תעודת גמר
סופית

תשלום
ח"ן סופי*

 12חודשים לגינון ו 60חודשים לכלל הפרויקט

עצירת קנסות ותקורות!

ביטול מנגנון
תעודת גמר חלקית

תום
תקופת
הבדק

חשבונות
▪ חשבונות ביניים
▪ מקדמות

סעיף  63 , 62ופרק  7מפרט ניהול החוזה

סעיף 61

▪ חשבון סופי – כללי
▪ חשבון סופי

סעיף  64ופרק 7מפרט ניהול החוזה

תשלום חשבונות ביניים ,על מה?
בפועל ולאסמכתאות שיוגשו ולא על דרך
חישובי כמויות חתומים

התשלום ייעשה בהתאם לביצוע

אומדנה לכל חשבון יצורפו
ע"י חשב כמויות

חשבונות ביניים
במסגרת כל חשבון על הקבלן לכלול את כל דרישותיו עד לאותה עת.

דרישה שלא נכללה – עילה לדחייה
באחריות מנה"פ
לוודא שהחשבונות מבוססים
ומהימנים ולא משקפים רק הערכה
למה שבוצע

חשוב לזכור
חשבונות ביניים ישולמו עד ל 95%-מערך החוזה המעודכן
היתרה בחשבון סופי

חשבונות ביניים
אנא הקפידו על הגשת חשבונות כנדרש

הגשה
עליכם להכיר היטב את הדרישות לאופן הגשת חשבונות

במפרט ניהול חוזה
עוגנו הוראות מפורטות בנוגע לאופן הגשת החשבונות.
הדרישות העיקריות:
פורמט הגשה דיגיטלי כולל גיליונות אקסל ואוטוקאד
דפי חישוב מפורטים
דף ריכוז כמויות בפורמט קבוע

מקדמות
המזמין ראשי לפי שיקול דעתו לאשר לקבלן תשלום מקדמה

המקדמה לא תעלה על  10%מיתרת היקף החוזה המקורי או המעודכן לפי הגבוה

תנאי לתשלום המקדמה הינו העמדת ערבות בנקאית בגובה 50%
מסכום המקדמה

אם לא נקבע אחרת קיזוז המקדמה ייעשה באמצעות קיזוז 10%
מכל תשלום ביניים

חשבון סופי
החברה רואה חשיבות עליונה בהגשה של החשבון סופי כנדרש ובמועד
במסגרת ההסכם החדש הוטמעו הוראות רבות בנושא
החשבון יוגש תוך  60יום ממועד המסירה
החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה
של כל תביעות ודרישות הקבלן.

דרישה שלא מצאה את ביטוייה המפורש בחשבון

הסופי תיחשב כאילו הקבלן ויתר עליה

חשבון סופי
לחשבון הסופי יצורפו כל האסמכתאות
הנדרשות להוכחת ביצוע הפרויקט
א-
ב-
ג-
ד-
)(1

)(2
)(3

א-
ב-
ג-
ד-
ה-
ו-
ז-
ח-
ט-
י-

צו התחלת עבודה;
בסעיף  )3(64לחוזה מצוינות כלל האסמכתאות הנדרשות
תכניות  AS MADEבפורמט  DWGו PDF-ובהתאם להוראות מפרט ניהול חוזה;
להוכחת ביצוע הפרויקט כנדרש
דפי ריכוז כמויות מבוססות על סעיפי חוזה (גיליון אלקטרוני) -חתומים ע"י הקבלן ומנה"פ.
תיק חישוב כמויות לפי פרקים וסעיפים הכולל:
כמויות מבוססות על יומני עבודה  -צילום מיומן העבודה מצורף לחישוב .כמויות מבוססות על שינויים /עדכונים בתוכניות -
אישור מתכנן רלוונטי או מנה"פ.
ריכוז כמויות עבודות נוספות ,כולל אישורי גורמים מוסמכים.
ניתוחי מחיר לחריגים וסימוכין לעבודות נוספות.
שימו לב:
רשימת תוכניות עדכנית הכוללת את שם התוכנית ,מספרה ,וכל הוורסיות שהועברו לקבלן ומועדי העברתן אליו.
לא מדובר ברשימה ממצה
סט מלא של תוכניות ביצוע מעודכנות (המהדורה האחרונה של כל תוכנית) בפורמט DWGו.PDF-
ניתן לדרוש כל מסמך אחר
תיקי מתקן.
שרלוונטי לפרויקט
אישור מחלקת  GISעל קבלת תכניות עדות ותקינותן.
תיקי בקרת איכות.
על הקבלן להגיש את
תעודת גמר מותנית (ככל שניתנה).
המסמכים הללו עם
אישורי מסירת המבנה או כל חלק ממנו לרשויות רלבנטיות
החשבון ,גם אם הם הוגשו
אישור מסירה לאגף אחזקה תעודות אחריות מקוריות למוצרים מוטבעות בחותמת נאמן למקור ובחתימת קבלן
כבר קודם לכן
עדכון אחרון של לוח הזמנים על-פיו בוצע המבנה בהתאם להוראות שבמפרט לוחות הזמנים.
כל מסמך אחר שהגשתו נדרשת על פי נוהלי המזמין בנוגע להגשת חשבונות ובדיקתם או בנוגע לסיום פרויקט ומסירתו.

חשבון סופי
התשלום

התשלום ישולם ב 10-לחודש הקרוב שיחול לאחר  150ימים ממועד הגשת
החשבון כהלכה ואישור קבלתו ע"י מנהל הפרויקט.

במהלך הבדיקה התברר כי חסרים מסמכים ?
אזי יוארך המועד ב 60 -ימים נוספים ממועד המצאת המסמך
החסר
או ב 150-ימים אם מדובר במסמך מהותי או אם התברר שהקבלן
הציג מסמך שמבוסס על נתונים שאינם נכונים.

מכיוון שמועד התשלום נגזר מהמועד שבו הקבלן הגיש את החשבון כהלכה
חשוב ביותר שתבדקו מיד עם קבלת החשבון שהוא הוגש כנדרש

חשבון סופי
התשלום

התשלום ישולם ב 10-לחודש הקרוב שיחול לאחר  150ימים ממועד הגשת
החשבון כהלכה ואישר קבלתו ע"י מנהל הפרויקט.

קיבלתם חשבון שלא כנדרש?
יש לדווח בכתב על מנת שהחשבון ייחשב כאילו לא הוגש

התברר שחסרות אסמכתאות?
שלחו בכתב ובהקדם פירוט דרישות

זכור !
חובת ההודעה לקבלן בזמן אמת מוטלת עליכם – אם לא תעשו כן – לא ייעצר מניין
הזמן לתשלום החשבון

חשבון סופי
סנקציות בגין אי הגשת ח"ן סופי במועד
לאור החשיבות הרבה בהגשת חשבון במועד ,הטמענו מס' כלים לתמרוץ הקבלן להגשה במועד
גובה הח"ן הסופי לא יפחת מ 5%-מערך החוזה המעודכן (להבדיל
מהחוזה הקודם ,שם נקבע שגובה הח"ן הסופי לא יעלה מ).5%-

המטרה היא לא להגיע למצב שבו הקבלן קיבל כבר את רוב רובה של
התמורה ולא משתלם לו להשקיע משאבים בהכנת החשבון.
עומדים לרשותך הכלים הבאים
הסבה של ערבות ביצוע לבדק בכפוף
להגשת חשבון סופי
קנס של  ₪ 5,000לכל יום פיגור
זכות לערוך חשבון חד צדדי
זכות לראות בחשבון החלקי האחרון שהוגש ע"י הקבלן כחשבון סופי

הקפידו להשתמש בהם במקרה הצורך

חשבון סופי
תשלום חשבון סופי שלא הוגש במועד מסיבות שלא תלויות בקבלן
חשבון סופי שלא שולם במועד מסיבה התלויה במזמין יישא ריבית כחוק בכפוף לקבלת דרישה מפורטת ובכתב המקבלן

לא ישולמו ריביות בגין חריגים או בגין דרישות אחרות של הקבלן לגביהן נתגלה מחלוקת
במקרים חריגים ומיוחדים ועדת המכרזים תהיה רשאית לאשר תשלום ריבית שלא תעלה על שיעור
של ריבית חשכ"ל 1.5%+

חשבון סופי

סנקציות בגין אי הגשת ח"ן סופי במועד

שימו לב
ניתן להפעיל את כל הכלים במקביל
לשם הדוגמה באפשרותך גם לקנוס וגם לערוך חשבון חד צדדי

החובה והאחריות לוודא שהח"ן הסופי מוגש בזמן וכהלכה מוטלת עליכם!

הכלים הנ"ל נועדו לסייע גם לכם

היוועצו בנציג החברה והשתמשו בסנקציות הרלוונטיות

חשבון סופי
החשבון הוגש ואושר בנת"י ,סיימנו?
אז הסיפור עדיין לא הסתיים...
תנאי לתשלום הוא חתימה של הקבלן על כתב
העדר תביעות.
הקבלן רשאי להסתייג על התשלום שאושר לו ,אולם עליו לפרט את הסתייגויותיו (מהות ההסתייגות  +סכום)
במידה והקבלן אכן הסתייג ,עליכם לבחון את ההסתייגויות ולקיים דיון עם נציגי החברה בנוגע להמשך הטיפול (באם נדרש)
בהסתייגויות
שים לב
לקבלן יש זכות להגיש ערעור על החלטת הועדה בנוגע לחשבון הסופי שאושר לו

מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות יוצמדו למדד תשומות הסלילה והגישור
( )80%ומדד תשומות הבניה למגורים ()20%
לא תחושב הצמדה במקרים הבאים:
▪ תשלומים לגביהם נקבע מחיר סופי שאינו צמוד או שלגביהם שולמה לקבלן מקדמה
▪ ההתייקרויות בין המועד שהיה לקבלן לכלול דרישת תשלום לבין המועד שבו נכללה דרישת התשלום
▪ ולגבי חריגים עד המועד שבו אושר החריג ע"י המזמין
▪ התייקרויות בגין תקופת עיכוב באחריות הקבלן

התייקרויות

סנקציות ובטוחות
▪ קנסות

סעיף 74

▪ ביצוע במקום
▪ ערבויות
▪ התיישנות מקוצרת
▪ סילוק יד

סעיף 69

סעיף 75

סנקציות ובטוחות
מה קורה כאשר הקבלן אינו ממלא אחר התחייבויותיו כנדרש?
אילו כלים מצויים בידנו על מנת לאכוף את התחייבויות הקבלן?

טבלת קנסות – לוחות זמנים
במקרה שהקבלן לא עמד בלוח הזמנים להשלמת המבנה ו/או במועדים הקבועים לאבני הדרך החוזיות
יש לקנוס את הקבלן

בנספח  2לנספח התנאים המיוחדים עליכם להשלים מהן אבני הדרך החוזיות ,מה המועד
המירבי להשלמה ומה הקנס בגין אי עמידה בלו"ז שנקבע להן
בנוסף ,ככל שעמידה באבן דרך מאוחרת מבטלת קנסות שהוטלו באבן דרך קודמת עליכם
לציין זאת במפורש בתחתית הטבלה שבנספח  2לנספח התנאים המיוחדים.
לדוג' :אם עמידה באבן דרך פתיחה לתנועה מבטלת קנס בגין אי עמידה באבן/אבני דרך
קודמות יש לציין זאת.
על אף האמור בטבלה שלעיל ,במידה והקבלן

שימו לב
הקנס המקסימאלי בגין אי עמידה בלו"ז
יהא  7.5%מערך החוזה המקורי

עמד במועד הקבוע להשלמת אבן דרך חוזית
מס'_____ ,יוחזר לקבלן סכום הפיצוי
המוסכם בגין האיחור באבן דרך חוזית
מס'__________.

טבלת קנסות – לוחות זמנים
שימו לב:
הקנסות הללו מהווים פיצוי מוסכם
כלומר :במקרה שבו בשל העיכוב
נגרמו למזמין עלויות גבוהות יותר
ניתן לדרוש מהקבלן פיצוי בגין העלויות בפועל

המזמין רשאי ,כפיצוי מוסכם חלופי ,לגבות מהקבלן
פיצויים בשיעור ההפסד המשקי או הציבורי בהתאם
לנוהל פר"ת של משרד התחבורה.

טבלת קנסות – לוחות זמנים
בנספח התנאים המיוחדים רוכזו הקנסות הללו ,כדלקמן:
בגוף ההסכם עוגנו פיצויים מוסכמים
בהם יחוב הקבלן במקרה של הפרות שונות.

שימו לב
במידה ובפרויקט הספציפי שלכם יש חשיבות מיוחדת בשינוי הקנסות
הללו ניתן לעדכן זאת בנספח התנאים המיוחדים ,אולם ככלל אין
לסטות מהטבלה הנ"ל

עליכם להקפיד להשית על הקבלן את הפיצויים הללו בהתאם לצורך
בשלב זה ,עליכם להזין את הקנסות באופן ידני בחשבון במערכת הSAP

במקרה שבו הקבלן אינו ממלא אחר התחייבויות כלשהי ,סעיף  70לחוזה מאפשר לנו
לבצע את העבודה במקומו ולגבות מהקבלן את עלות ביצוע העבודה בצירוף 12%

ביצוע במקום

סנקציות ובטוחות
במידה ונגרם נזק כלשהו המצוי תחת אחריות הקבלן
לרשותך האמצעים הבאים לגבייה מהקבלן
קיזוז סעיף  – 72ניתן לקזז כל חוב שיש לקבלן כלפי המזמין מכל סכום
שעלינו לשלם לקבלן .טרם הקיזוז ,יש לשלוח לקבלן הודעה בכתב בדבר
כוונתנו לעשות כן ,ולפרט את הסכום שיקוזז.
ערבויות – סעיף  - 8גובה הערבויות הנדרשות הוקטן כך שערבות הביצוע
הינה בשיעור של  5%וערבות הבדק הינה בשיעור של .2%

ביטוח – סעיף  - 22המזמין הינו מוטב של הפוליסות מצד הקבלן .במקרה
של נזק ,ניתן לדרוש מהקבלן להפעיל את הפוליסה או להפעילה בעצמנו.

סילוק יד
במקרה של הפרות יסודיות מצד הקבלן ניתן להביא את ההסכם לכדי

סיום ולסלק את ידו של הקבלן מהפרויקט.
שימו לב
טרם נקיטת סנקציה שכזו יש לערוך לקבלן שימוע בפני הגורם המוסמך בחברה

בחוזה החדש עיגנו הוראות מפורטות בנוגע לסילוק יד – במידת הצורך

בחנו את הנושא היטב והקפידו לפעול בהתאם

התיישנות מקוצרת

סעיפים  62ו 65-לחוזה

בכל חשבון ביניים הקבלן נדרש להגיש את מלוא
דרישותיו עד אותה עת.
במידה ולא היה באפשרותו להכלילן בחשבון (לדוג' במקרה של חריגים)עליו
להגישם לכל היותר בתוך חודשיים שלאחר סיום החודש שבו בוצעה הפעולה,
הושקעה העבודה או נעשה המעשה שבגינו התביעה ו/או הדרישה.

לא הוגשו דרישות במועד הנ"ל

בנוסף תביעות שיש לצד כלפי משנהו יתיישנו בתום  3שנים ממועד
היווצרות העילה או ממועד תעודת גמר לפי המאוחר מבניהם
ייראו את הקבלן כאילו ויתר עליהן באופן סופי ומוחלט ,והן לא תופענה
בחשבונות ביניים מאוחרים או בחשבון הסופי או בכל דרישה אחרת מצד הקבלן.

זכרו ...
הצלחתו של החוזה החדש
מצריכה סבלנות ,שקיפות
ושיתוף פעולה

