
29/9/21תאריך 

שם ושם משפחה   אורטן הנדסה  בע"מ  515335685 

ת.זהות  רחוב תבור 15 חבל מודיעין 

 שם ושם משפחה   באמצעות גיל יפת 

ת.זהות  רישוי הנדסה אזרחית  

כתובת   מ. רישיון 55955 

קבלן רשום35937  

הסכם לבניית בית מגורים  על ידי אורטן הנדסה  - ניהול ישיר - אחריות קבלן ראשי  
הננו מצהירים כי אנו בעלי ידע וניסיון  לבניית בית מגורים  וכי בדקנו את התוכניות ואנו מסכימים לניהול   הבניה . 

אחריות אורטן   הנדסה   
ניהול ופיקוח על בניית המבנה  , ניהול קבלני המשנה  , הוצאת כתב כמויות  לקבלנים  מו"מ וגמר חשבונות   

הכנת לוחות זמנים (טבלת גנט)  המלצות לפרטי בנין  וחומרי גמר  ניהול יומן עבודה יומי.

בדיקה ואישור חשבונות  קבלנים  התקדמות ביצוע ניהול ישיבות ככל שידרש .

סדר  תשלומים   ניהול בניית בית מגורים  

כולל מע"מ 

7,020 6,000₪ ₪מוקדמות - התחלת ביצוע 1

7,020 6,000₪ ₪גמר יסודות  2

9,360 8,000₪ ₪גמר רצפה 2

7,020 6,000₪ ₪גמר ממ"ד 3

7,020 6,000₪ ₪גמר הרכבת קירות חיצוניים  4

7,020 6,000₪ ₪גמר גג  5

7,020 6,000₪ ₪גמר מעטפת   חיצונית  6

7,020 6,000₪ ₪קירות פנים ותקרת גבס שלב א' 7

מערכות  - 

7,020 6,000₪ ₪חשמל אינסטלציה שלב א'  8

7,020 6,000₪ ₪קירות פנים ותקרת גבס שלב ב'9

7,020 6,000₪ ₪צבע פנימי  9

7,020 6,000₪ ₪עבודות אלומיניום   12

7,020 6,000₪ ₪דלתות פנים   13

7,020 6,000₪ ₪גמר סופי  ופיתוח  14

100,620 86,000₪ ₪סיכום   

כלול3,200 ₪רישיון קבלן רשום 

כלול2,400 ₪חתימת מהנדס ביצוע (במידת הצורך)

לא כלול 2,000 ₪חתימת אחראי ביקורת במקום אדריכל

 

המזמין  אורטן הנדסה  



  מוקדמות   לניהול בניית הבית  . שלב א' 
שלב תכנון ביצוע הפרוייקט  - מוקדמות 

כתב כמויות מפורט חומרים וכמויות עבודה  לקבלני משנה לכל מרכיבי הבית כתב כמויות  - 1

הכנת תקציב מפורט ומלא של כל הפרוייקט  ,כולל הזמנות לקבלני משנה  . תקציב פרוייקט  -2

סדר תשלומים מתוכנן על פי התקדמות הפרויקט (גם לצורך התאמת משכנתא סדר תשלומים (תזרים)   -3

לוחות זמנים של ביצוע הפרוייקט  משלב יסודות ועד לגמר סופי מול משכנתא והון עצמי טבלת גנט  לוח זמנים - 4

פרוט העבודות  

מסגרות  10קבלן מיזוג  7קבלן חשמל 4קבלן שלד   1

עבודות פיתוח  11קבלן אלומיניום  8קבלן אינסטלציה    5קבלן איטום 2

פרגולות  12קבלן דלתות  9עב'  טיח  6קבלן טיח  3

תכנון ואחריות תכנונית  

אחריות תכנון ותאום תכנון בין אדריכלות ומערכות תחול על האדריכל  ,המהנדס והמודד . יועברו תוכניות מאושרות , 

אדריכלות  קונסטרוקציה , חשמל ואינסטלציה  ,שינויים יעשו רק בכתב ועל גבי תכניות מאושרות  

אחריות ביצוע 

אחריות אורטן הנדסה   לביצוע טוב ואיכותי של קבלני המשנה  חובה עליו להתריע במקרה של ליקויים  ועבודה לא תקינה  

  קבלני משנה  

בחירת קבלני משנה תעשה על ידי הלקוח (בשיתוף עם אורטן)  .

זמן ביצוע  

זמן  ביצוע     יקבע עם הלקוח ותינתן התחייבות על כך  .

תשלומים לקבלנים  

לא תשולמנה  כל  מקדמות . תשלומים  יעשו לאחר ביצוע העבודה או השלב  ובאישור אורטן הנדסה     

עמידה במסגרת תקציבית  

אורטן מתחייבת לעמוד במסגרת התקציבית כפי שמפורט בהזמנה  . במידה ותהיינה חריגה   

תקוזז החריגה  מדמי הניהול המגיעים לאורטן .  

התחייבות לאמינות 

אורטן מתחייבת בחובת נאמנות למזמין בכל הקשור לביצוע   ומתחייבת  שלא  לקבל כל עמלה מכל סוג שהיא .

ביטול ההסכם  

הצדדים רשאים לבטל את ההסכם בהתראה של 30 יום  . במידה ואורטן  ביטלה  את ההסכם אינה זכאית לתשלום  

נוסף מעבר למגיע לה על פי השלבים  במידה והמזמין יבטל את ההסכם יהיה עליו לשלם את תום השלב הקרוב  .

אחריות  כוללת לעשר שנים  
שנתיים   צנרת, כולל מרזבים 1

שלוש שנים  חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט 2

שלוש שנים  מכונות, מנועים ודודים 3

שלוש שנים קילוף חיפויים בחדרי מדרגות 4

שלוש שנים שקיעת מרצפות בקומת קרקע 5

שלוש שנים שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין 6

חמש שנים  סדקים עוברים בקירות ובתקרות - חמש שנים.7

שבע שנים  קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים - שבע שנים.8

שנה אחת  כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית9

 

המזמין  אורטן הנדסה  


