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סטטוס ביצוע
•
•
•
•
•

•
•
•

סטטוס ביצוע עבודות הקבלן לוקה בחסר ,הקבלן אינו עומד בלו"ז לביצוע העבודות
והמטלות הנדרשות ממנו.
התקבלה תעודת גמר לאכלוס לאחר שבעבר קבלנו טופס  4לביצוע חיבור החשמל לציבורי
על מנת ביצוע בדיקות הנדרשות לאחר חיבור זרם רשת.
הקבלן ביצע ביקורת בדירות עם הדירים ו/או מי מטעמם "מסירה ראשונה" בכל דירות
הפרויקט למעט  2דירים
הקבלן בהתאם לדיווח שהעביר ביצע והשלים ב  30-דירות תיקונים לאחר "מסירה
ראשונה"
חשמל – חברת חשמל חיברה את הפרויקט לזרם קבוע בשטחים הציבוריים ,מחר מתוכנן
ביקורת חוזרת בדירות הדירים ,קבלן החשמל עמל והכין את הדירות לביקורת ,ועדכן כי
הדירות מוכנות לביקורת על פי דרישות חח"י בביקורת הראשונה.
בלובאים ראשיים – נדרש לבצע התקנת גופי תאורה.
אלומיניום – כל מסגרות האלומניום הותקנו ,הקבלן יידרש לבצע טיפול בהחלפת תריסי
ממ"ד תקולים בהתאם להנחיות היועץ ולבצע סיום ופינישים .
קבלן דמוי עץ לא מגיע בצע העבודות כנדרש באתר עדין ,בקבלת החלטות האם לפעול
ולהכניס קבלן אחר תחתיו.

סטטוס ביצוע
• שלב בהקמת הפרויקט הוא ביצוע דוחות ליקויים והשלמות לקבלן.
• חזיתות  -הקבלן קיבל מהפיקוח הוראות לתיקון מפורטות של הליקויים ,בהתאם לדרישות
האדריכלות וטיב הביצוע.
• לובאים קומתיים – הפיקוח ביצע ביקורת לקראת סיום העבודות כמקובל ,והעביר לקבלן דוח
מסודר הכולל מראה מקום מלל ותמונות של הליקויים והשלמות הנדרשות מעת הקבלן.
• הדירות  -הפיקוח ביצע ביקורות בדירות טרום הזמנת הדירים דוחות הפיקוח הועברו לטיפול
הקבלן טרם זימון הדייר ,זימון הדייר אושר רק לאחר שהקבלן הצהיר כי ביצע הנדרש בתאם
לדוח הפיקוח.
• חניון -הקבלן לא עמד בהתחייבות להשלים ולמסור את החניון על פי ההסכם ,הפיקוח ערך
וקיים מספר פעמים סיורי ביקורת בשטח החניון הערות הפיקוח נמצאות אצל הקבלן עדיין לא
נמסר החניון ,הקבלן ביצע עבודות בו אך עדיין לא השלים את החניון בהתאם לדרישות
הפיקוח.
• שפ"פ – וגינון הקבלן ביצע את העבודות בהתאם לדרישות הרשות יחד עם ליווי של קבלן
מתקנים חיצוני אשר התקשרות איתו היתה ישירה של הקבוצה .הרשות קבלה את השפ"פ
ואישרה אותו.
• יועצי הפרויקט הוזמנו וערכו סיורי קבלת העבודות נשוא אחריותם ,העבירו דוחות הערות
וליקויים לקבלן.

סטטוס קבלן
•

הקבלן נקלע לקשיים כלכליים ומתקשה בחודש האחרון לקדם עבודות ולבצע
רכישות ולהעסיק את עובדיו.

•

הנציגות וניהול מקיימים איתו ישיבות ,פגישות על מנת קבלת החלטה על קידום
הפרויקט כך שהדיירים יקבלו את הדירות בהקדם ללא דיחוי נוסף.

•

לאור האמור יש לקבל פרטים מכל דירה על סטטוס של הזמנות ,זיכוים/חיובים.

•

הנציגות מנהלת את "המשבר" על הצד הטוב ביותר ודואגת כי מחר בתקווה כי
בקורת החשמל תעבור מידית כל דירה תקבל מונה חשמל ,תהיה מחוברת לקו
רשת  ,ויהיה אפשרי מיד ביום הבא להתחיל למסור את הדירות המוכנות .וכן
למסור דירות לדירים שירצו בכך והנציגות תאשר.

נוהל מסירת דירה
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