 .1תשלומים
(א) שלבי הבנייה המזכים את הקבלן בהגשת חשבון ביניים ובקבלת תשלום על חשבון התמורה הם אך ורק
אלה המפורטים להלן (להלן" :שלב/י בנייה" או "לוח תשלומים לקבלן" ו/או "שלבי הזכאות
לתשלום"):
( 25% )1מן המחיר הפאושלי ,לאחר סיומן לשביעות רצון החברה ,של עבודות בנייתו של מחצית השלד
של המבנה הכוללות ביסוס ,רצפה ,קירות ממ"מ ,עמודים וקירות חוץ של כל המבנה כולל חגורות
ועמודים
( 25% )2נוספים ( 50%מצטבר) מן המחיר הפאושלי ,לאחר סיומן לשביעות רצון החברה של עבודות
שלד המבנה כולו כולל גג ,מעקות ,מחיצות פנים ובסה"כ 50% ,מצטבר;
( 30% )3מן המחיר הפאושלי ,לאחר סיומן לשביעות רצון החברה של עבודות טיח פנים וחוץ כולל
ציפויי חוץ (אבן ושליכט צבעוני) ,איטום גג ,עבודות אבן ,כל עבודות הריצוף והחיפוי ובסה"כ80% ,
מצטבר;
( 10% )4מן המחיר הפאושלי בחשבון טרום סופי לאחר סיומן לשביעות רצון החברה של כל העבודות
לרבות כל עבודות הגמר והמערכות וחיבור המבנה לתשתיות חיצוניות לרבות כל האישורים שטרם
אישור איכלוס ומילוי כל דרישות החברה והוראותיה ובסה"כ 90% ,מצטבר;
( 10% )5מן המחיר הפאושלי ,בחשבון סופי ,לאחר השגתם והצגתם על ידי הקבלן של האישורים
הנדרשים לאיכלוס ובכלל זה :טופס  4או תעודת גמר ,אישור חברת חשמל/בודק חשמל ,אישור
יועץ בטיחות ,אישור יועץ נגישות ואישור כיבוי אש לאיכלוס ובסה"כ  100%מצטבר;
(ב)

אישורי החשבונות לכל אחד משלבי הבנייה יהיו של הגורמים ובתנאים המפורטים להלן:

( )1אישורים לחשבון בגין שלב ( – )1,2אישור המפקח ,אישור המזמין.
( )2אישורים לחשבון בגין שלב ( – )3בדיקת מכון תקנים לאיטום הגג ,בדיקת תקן לריצוף נגד החלקה,
בדיקות מכון מערכת בדיקות מלאה עפ"י מכון תקנים לחיפויי חוץ ,אישורי פינוי פסולת לאתר
מורשה ,אישור המפקח ,אישור המזמין.
( )3אישורים לחשבון בגין שלב ( - )4מערך בדיקות אינסטלציה ,אישורי יועצים (אדריכל,
קונסטרוקטור ,אינסטלציה ,חשמל ,מיזוג) לביצוע מול תכנון ,אישור המפקח ,תוכניות לאחר ביצוע
ב 3-כרכים (אדריכלות ,חשמל ,מיזוג אויר ,תברואה וכיבוי אש ,פיתוח) ,מערכי בדיקות מעבדה
מלאים (בטונים ,אינסטלציה ,איטום ,המטרה ,חיפויים ,התקנת מחיצות ותקרות תותב ,אישור על
מקדמי בליעה לתקרות אקוסטיות ,וכיוב') ,אישור ספק אלומיניום על עוביי זכוכיות לפי התקן,
חיבורי טלפון ,אישור המפקח ,העדר תביעות ,ערבות בדק ,ספר מתקן ב 3 -כרכים ,אישורי רשויות,
 ,אישור המזמין.
( )4אישורים לחשבון בגין שלב ( - )5טופס  ,4אישור חברת חשמל ,אישור בודק חשמל (במידה והמבנה
אינו מחובר) ,אישור יועץ בטיחות לביצוע ,אישור כיבוי אש לאכלוס ,אישור יועץ נגישות
()5

וכן כל אישור נוסף שידרש על ידי כל גורם מוסמך נוסף

(ג)בנוסף ,בחשבונות הביניים שיגיש לפי הוראות סעיף זה לעיל ,יפרט הקבלן ,בנפרד ,את עבודות התשתית
והפיתוח שבוצעו על ידו ,ככל שבוצעו ,כדלהלן:
()1
()2
()3
()4
()5

ערכו של חלק הפרויקט שבוצע מיום התחלת ביצוע הפרויקט עד להגשת חשבון ביצוע שלב מס 1
ובסך של עד  25%מעבודות התשתית והפיתוח לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת שינויים.
ערכו של חלק הפרויקט שבוצע מיום התחלת ביצוע הפרויקט עד להגשת חשבון ביצוע שלב מס 2
ובסך של עד  50%במצטבר מעבודות התשתית והפיתוח לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת
שינויים.
ערכו של חלק הפרויקט שבוצע מיום התחלת ביצוע הפרויקט עד להגשת חשבון ביצוע שלב מס 3
ובסך של עד  80%במצטבר מעבודות התשתית והפיתוח לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת
שינויים.
ערכו של חלק הפרויקט שבוצע מיום התחלת ביצוע הפרויקט עד להגשת חשבון ביצוע שלב מס 4
ובסך של עד  90%במצטבר מעבודות התשתית והפיתוח לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת
שינויים.
ערכו של חלק הפרויקט שבוצע מיום התחלת ביצוע הפרויקט עד להגשת חשבון ביצוע שלב  - 5סופי
ובסך של עד  100%במצטבר מעבודות התשתית והפיתוח לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת
שינויים.
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(ד)

בכפוף להשלמת שלב זכאות לתשלום ,כל חשבון ביניים יוגש בתחילת חודש ,החל מה –  1לחודש אך לא
יאוחר מהיום ה 5 -לחודש ,באופן המתחייב מהוראות חוזה זה .כל חשבון שיוגש לאחר ה 5-לחודש
ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב .לחשבון יצורפו דפי מדידות וכתב כמויות וכן כל המסמכים הנדרשים.
החשבון ייערך על גבי תוכנת בנארית/דקל באופן כפי שיורה המפקח ויכלול עמודת כמויות חוזה ועמודת
כמויות ביצוע.

(ה) הקבלן יערוך את החשבונות החלקיים והסופיים כפי שיורה לו המפקח .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,כל
חשבון עבור עבודות הפיתוח יוגש ,בין היתר ,בצירוף כתב הכמויות ,מאושר בכתב על ידי המפקח .חשבון
חלקי אשר לא יוגש בהתאם לרשום לעיל יוחזר לקבלן ויחשב כלא הוגש .כל חשבון יכלול עמודה של
כמויות החוזה ולצידן עמודה של כמויות הביצוע.
(ו)

חשבונות הביניים יהיו מצטברים ,ויפורטו עפ"י העבודות שבוצעו ,ואת החלק בתמורה שמגיע בגינן ,הכל
לפי הנחיות המפקח.

(ז)

מודגש במפורש ,כי אף שלב משלבי הבנייה לא ייחשב כמושלם אלא אם ולאחר שהשלמתו על פי
התוכניות ,המפרטים וכל דרישות חוזה זה ,אושרה בכתב על ידי המפקח.

(ח) לא הגיש הקבלן חשבון ביניים במועד הנקוב בחוזה תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב .לא הגיש
הקבלן חשבון ביניים לאחר  30יום מקבלת ההתראה תערוך החברה חשבון ביניים לפי מיטב הבנתה.
במקרה זה מצהיר הקבלן כי החשבון שיערך ע"י החברה כאמור מקובל עליו וכי לא תהיינה לו תביעות
נוספות לחברה .הוצאות הכנת החשבון – יחולו על הקבלן.
(ט) חשבון הביניי ם ייבדק על ידי המפקח תוך עשרים יום מיום מהגשתו ,ואם ,לדעת המפקח ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,בוצעו כל העבודות הכרוכות בשלב/י הבנייה המפורט/ים בחשבון הביניים ,יאשר המפקח
בכתב בתוך אותו מועד את החשבון כולו או חלקו ,כפי שימצא לנכון ובכפוף לאמור בסעיף זה כולו.
אישורו בכתב של המפקח הוא תנאי מוקדם לביצוע כל תשלום.
(י)

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מכל תשלום לקבלן ינוכו אלה:
( )1סכומים שהמפקח יורה לחייב את הקבלן בגין תיקונים הנדרשים לדעת המפקח מאת הקבלן
בעבודות שבוצעו בכל אחד משלבי הבנייה עד אותו מועד ו/או החזרים המגיעים למשתכנים.
( )2כל ההוצאות בכל הנוגע לחיבור האתר למערכות החשמל והמים וכן בגין צריכת המים והחשמל
באתר ותפעולם השוטף ,שהקבלן אחראי לשלמם על פי חוזה זה.
( )3מהיתרה שתשאר יופחתו  -כשהם צמודים למדד  -כל הסכומים ששולמו או שנזקפו כמשולמים
ע"ח חשבונות הביניים הקודמים וכל סכום שהחברה רשאית לקזז מהתשלומים לקבלן כמפורט
בחוזה זה.

(יא) מהסכום הנותר יעוכבו בידי החברה לפי האחוז המופיע בדף ריכוז נתוני החוזה (להלן" :דמי עיכבון")
והיתרה תשולם לקבלן תוך  80יום מתום החודש הקלנדרי השוטף בו הוגש החשבון ,על ידי הקבלן.
היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב
לעיל לתשלום היתרה .למען הסר ספק ,מוצהר בזה ,כי דמי העיכבון לא יישאו ריבית ,וכי הם ישמשו,
יחד עם הערבות לקיום תנאי החוזה ,להבטחת כל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה.
(יב) במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה ,יהיה הקבלן זכאי אך ורק
לריבית פיגורים על התשלום ששולם בפיגור ,כפיצוי בגין הפיגור האמור .הריבית המגיעה לקבלן כאמור,
תהיה לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד תשלום הביניים בפועל.
תשלום ריבית פיגורים כאמור ,ישולם לקבלן ביום ה 90 -מתום החודש הקלנדרי השוטף בו הוגש
החשבון ,ותשלום זה לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום הביניים
בפועל ועד למועד תשלום ריבית הפיגורים.
(יג) אם קבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו ,יחזירם לחברה מיד עם דרישתה הראשונה ,ובתוספת
ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.
(יד) סך כל חשבונות הביניים לא יעלה בכל מקרה על  95%מערך החוזה.
(טו) על אף האמור לעיל לא ישולם חשבון ביניים כלשהו אלא אם עמד הקבלן בכל הדרישות והגיש לחברה
את לוח הזמנים כמתחייב מהוראות חוזה זה ,מינה מנהל עבודה על פי דרישות משרד העבודה ועל פי כל
דין ,דיווח על כך למשרד העבודה ,המציא לחברה ,את ערבות הביצוע ,את אישור הביטוח והעתקים
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חתומים של ביטוחי הקבלן כמפורט בחוזה זה והציב שילוט באתר על פי חוק .יתר על כן ,לא ישולם כל
חשבון ביניים נוסף אלא אם ,הגיש הקבלן לחברה דו"ח על התקדמות ביצוע העבודות ועדכן את לוח
הזמנים בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצון המפקח.
(טז) למניעת ספקות מוצהר במפורש כי כל עוד לא נמסרה לקבלן תעודת השלמה הרי כל תשלום יחשב
כתשלום ע"ח החשבון הסופי כמוגדר בחוזה זה וכי אישור המפקח לבצע תשלום של חשבון ביניים
כלשהו ,כולו ו/או חלקו ,ו/או ביצוע איזה תשלום שהוא כאמור ,לא יחשב כהודאה מטעם החברה
שהעבודות שבגינן הוגשו החשבונות ו/או בוצעו התשלומים בוצעו בהתאם להוראות חוזה זה אם יתברר
במועד כלשהו כי חלק מהעבודות לא בוצעו בהתאם להוראות חוזה זה על נספחיו.
(יז) על אף כל האמור לעיל וככל שכספי התמורה ,כולם או חלקם ,יגיעו מאת גורם מממן ,התשלום עבור כל
שלב מזכה ישולם לקבלן תוך  10ימי עסקים מיום קבלתם בפועל של כספי הגורם המממן עבור אותו
שלב בחשבון החברה...

 .2חשבון סופי
(יח) לא יאוחר מ 60 -יום מתאריך קבלת תעודת ההשלמה לפרויקט כולו ובכל מקרה לא לפני קבלת תעודת
השלמה כאמור ,יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו .החשבון הסופי יוגש על פי
הוראות המפקח.
(יט) התמורה תחושב על ידי המפקח לא יאוחר מ 60 -יום מיום הגשת החשבון הסופי (להלן" :התמורה
הסופית") ,תאושר על ידי המנהל ומהנדס העיר ותסולק במלואה לקבלן ,כפי שאושרה ,לא יאוחר מ7-
ימים מיום שנתקבלה מאת הגורם המממן ,בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם
עד אותה שעה על חשבון התמורה ,ובניכוי כל סכום שיגיע לחברה מהקבלן .בכל מקרה ,התשלום ע"י
החברה לקבלן לא יבוצע לפני תום  80יום מיום הגשת החשבון הסופי גם אם הקבלן עמד בכל
התחייבויותיו .יתרת התמורה ,לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהיא לתקופה החל מיום השלמת
העבודות וקבלת תעודת השלמה עד ליום תשלום החשבון הסופי.
(כ) לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב .לא הגיש הקבלן
חשבון סופי לאחר  30יום מקבלת ההתראה תערוך החברה החשבון הסופי לפי מיטב הבנתה .במקרה זה
מצהיר הקבלן כי החשבון הסופי שיערך ע"י החברה כאמור מקובל עליו וכי לא תהיינה לו תביעות נוספות
לחברה .הוצאות הכנת החשבון – יחולו על הקבלן.
(כא) יתרת התמורה לפי החשבון הסופי תשולם לקבלן כאמור לעיל ,לכשימציא הקבלן לחברה הצהרה על
חיסול כל תביעותיו בנוסח המצוי בנספח ח' כתב קבלה ושחרור וכן ימציא לה את ערבות הבדק .בתום
תקופה בת  12חודשים ממועד מסירת העבודות למזמין ,תוקטן ערבות הבדק הנ"ל לגובה של  2.5%משווי
התמורה כאמור כולל מע"מ ותוקפה יהיה ל –  12חודשים נוספים .הערבות האמורה תהיה צמודה למדד
היסודי.
(כב) יתרת התמ ורה המגיעה לקבלן על פי החשבון הסופי ,לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין חשבונות
הביניים ,עד כמה שאושרה על-ידי המפקח ,לא תשולם לקבלן אלא בכפוף ולאחר שהתמלאו כל התנאים
המוקדמים הבאים:
( )1מסירת כל העבודות כמתחייב מהוראות חוזה זה לחברה ולעירייה.
( )2קבלת אישור בכתב של החשבון הסופי מהמפקח ומהנדס העיר.
( )3קבלת תעודת השלמה של המפקח כהגדרתם בחוזה זה.
( )4קבלת "טופס ."4
( )5תיקון הליקויים והפגמים שפורטו בפרוטוקולי המסירה עם החברה.
( )6מסירת ערבות הבדק לידי החברה.
( )7מסירת אישור חתום על ידי הקבלן על העדר תביעות בנוסח המצורף לחוזה.
( )8מילוי כל הדרישות החברה ובנהלי מי מהגורמים המממנים
( )9השלמת כל בדיקות האיכות המפורטות במסמך ד'
( )10מסירת תעודת אחריות .התעודה תימסר יחד עם החשבון הסופי ותהווה תנאי לתשלומו.
(כג) היה והתברר לפני תשלום החשבון הסופי או לאחר מכן כי שולם לקבלן יותר מהמגיע לו אזי יחזיר הקבלן
את העודף מיד לפי דרישת המפקח כשתשלום זה צמוד לשינויים במדד ששיעורם ייקבע על בסיס המדד
היסודי לעומת המדד הידוע ביום התשלום בפועל בתוספת ריבית בשיעור של פריים בתוספת  2%לשנה
מיום שנדרש להחזיר את התשלום העודף ,כאמור ועד להחזרתו בפועל.
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(כד) במקרה שיתרת התמורה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה ,תישא יתרת התמורה ,כפיצוי בגין
הפיגור בתשלום ,ריבית פיגורים לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום יתרת התמורה ועד
למועד תשלום יתרת התמורה בפועל.
(כה) מתשלומי התמורה תופחת עמלת החברה בשיעור של  3.5%מחשבונות הקבלן ,כשהם כוללים מע"מ.
(כו) כאמור לעיל ,הושלמה בניית מבנה מינהל ההנדסה כולל פיתוח בתקופה קצרה מזו הקבועה בדף ריכוז
נתוני החוזה ,יהיה הקבלן זכאי לתוספת (בונוס) הכול כמפורט בסעיף  47לעיל.
 .3הוראות כלליות בקשר לתשלומים
(כז) כל חשבון ביניים והחשבון הסופי יערכו על פי הוראות המפקח.
(כח) לחברה הזכות לנכות מס מכל סכום המגיע לקבלן ,ככל שנדרש עפ"י הדין.
(כט) לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב .לא הגיש הקבלן
חשבון סופי לאחר  30יום מקבלת ההתראה תערוך החברה את החשבון הסופי לפי מיטב הבנתה .במקרה
זה מצהיר הקבלן כי החשבון הסופי שיערך ע"י החברה כאמור מקובל עליו וכי לא תהיינה לו תביעות
נוספות לחברה .הוצאות הכנת החשבון – יחולו על הקבלן.
(ל) במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה ,יהיה הקבלן זכאי לריבית
פיגורים על התשלום ששולם בפיגור ,כפיצוי בגין הפיגור האמור .הריבית המגיעה לקבלן כאמור ,תהיה
לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד תשלום הביניים בפועל.
למען הסר ספק מובהר בזה כי במקרה של חילוקי דעות הקבלן מסכים מראש לעיכוב תשלום החשבון הסופי,
לרבות אותו חלק שאינו שנוי במחלוקת ,אם יהיה כזה ,עד ליישוב הסכסוך במלואו .הצדדים מסכימים כי
דחיית התשלום כאמור הנה בטוחה סבירה לאינטרס החברה לסופיות החשבון הסופי ולוודאות.
 .4קיזוז
החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מן הקבלן על פי חוזה
זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן ,וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן לחברה.
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב כאמור בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות
חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין החברה.
הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום ,חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
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