
 307

  לעירייה ערבויות
  

  30דוח מבקר העירייה מס'  � ביקורת מעקב 
  

  

 :המלצות הביקורת כפי שהופיעו בדוחמסקנות ו להל� ממצאי,

מעידי� כי חסרי� קריטריוני� לקביעת  ממצאי הביקורת המפורטי� בדוח 

 �הסכומי� בערבויות השונות. יש לדעת הביקורת לקבוע את הגורמי� המוסמכי

   גובה הערבויות ערבויות. לדו� ולהחליט ב

  

  לא כולל  10.10.2002 �נוהל הערבויות של העירייה, אשר פורס� ב  . 1

  קריטריוני� לקביעת גובה הערבות למכרזי� על פי סוגיה�, לביצוע     

  חוזי� מסוג של עבודה, רכישה ושרות ולתקופת בדק. בנוס# חסר     

  י� להחליט. נוהל מפורט לחילוט ערבויות והגורמי� המוסמכ    

  יש לדעת הביקורת, כמו ג� לאור תגובותיה� של גזבר העירייה     

  והיועצת המשפטית לועדת המכרזי� לממצאי הדוח, לעדכ� את     

  הנוהל ולקבוע קריטריוני� לגבי תקופת הערבות, גובה הערבות     

  לנושאי� שוני�, שינחו את המחלקות המקצועיות בעת הכנת     

�.מכרזי� וחוזי      

  

  : לא פורסם נוהל חדש. ביקורת מעקב

  

  ממצאי הביקורת מעידי� כי הנוהג לגבי חילוט ערבות הוא   . 2

  בנוהל קובע כי  3.5שההחלטה בידי ועדת מכרזי� על א#, שסעי#     

  ההחלטה על חילוט ערבות בידי המחלקה המקצועית הנוגעת ולאחר    

  ק. ההחלטה הגזבר הוא החות� על מכתב פנייה לבנ    

  

  ממליצה לקבוע גו# שיוסמ& להחליט בנושא חילוט/ אי  הביקורת     

  חילוט ערבות בנקאית לחוזה ע� קבל�/ספק.     
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  ערבותלדעת הביקורת יש להפריד בי� חילוט ערבות למכרז לבי� חילוט     

  ערבות לחוזה ולתקופת בדק.     

  טה תהיה לגבי חילוט ערבות למכרזי� הביקורת ממליצה כי ההחל     

     �  .בדוח) 3.3.5; 2.1בידי ועדת מכרזי�. (סעיפי

  

  : ביקורת מעקב

החלטה בנוגע לחילוט הערבות מגיעה מהמחלקה הרלוונטית למנהלת לשכת גזבר 

מנהל המחלקה. גזבר העירייה חותם על מכתב החילוט ל ידי העירייה, במכתב חתום ע

  שנשלח לבנק.

  

מך לקבוע לעניין חילוט/אי חילוט אינו מקובל המלצת הביקורת לגבי הקמת גוף שיוס

על גזבר העירייה המציע להשאיר את האחריות להוראת החילוט בידי המחלקות 

  המקצועיות בהתאמה על פי הנושא.

  

   בדיקת הביקורת העלתה כי נוסח המכתב ע� החזרת הערבויות   .3

  למציעי� אשר לא זכו במכרז אינו אחיד.  

  הביקורת ממליצה כי ייקבע נוסח אחיד למכתב שיצור# בעת החזרת     

           .�  ערבויות למציעי

  בנוס#, ממליצה הביקורת כי ייקבע בנוהל הערבויות סעי# המחייב            

  ומטה שכ�  3כי יהיה מועד קבוע להחזרת הערבויות למציעי� ממס'     

  ספית מצד המציע המצאת ערבות בנקאית כמוה כהתחייבות כ    

   והחזקתה לחינ�, בידי העירייה, עשויה לגרו� נזק כספי למציע.    

     �  .בדוח) 2.1.7; 2.1.6; 2.1.1(סעיפי

  

  חשוב לדעת הביקורת, לקבל את כל ההחלטות בנוגע לתנאי המכרז   .4

  פרסו� המכרז ובכ& למנוע עיכוב ביצוע והחזקת ערבויות  לפני    

  עירייה. ה מציעי� לחינ� בידי    
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    יתר על כ�, הביקורת מצאה כי בנוהל הערבויות לא נקבע תו& כמה זמ�    

     .�  מההחלטה יש להחזיר את הערבויות למציעי

  .בדוח) 2.1.9הביקורת שבה וממליצה כי נוהל ערבויות יעודכ�. (סעי#     

  

  הביקורת מצאה כי מנהלת לשכת גזבר העירייה מפיקה דוח חודשי   . 5

  ליחידות השונות של העירייה ע� פירוט כל הערבויות שתוקפ� עומד     

  לפוג באותו חודש.     

  

  הוא במקו� פנייה מדי שבועיי� בכתב ליחידות לגבי כל ערבות  דוח זה    

  בנוהל ערבויות של אג# כספי�. יתר על כ�,  3.3בנפרד, כפי שקבוע בסעי#     

  רק בכתב.  יש להקפיד שכל התקשורת בנושא זה תעשה    

    

  הביקורת ממליצה כי הנוהל יעודכ� ובי� היתר ייקבע בו כי יופק מדי חודש       

  דוח לתקופה של חודש וחצי כדי למנוע דילוג על ערבויות לתחילת החודש      

  הבא. כ� יש לקבוע בנוהל המעודכ� כי העתק הדוח יופ. לכל הנוגעי� בדבר     

  .בדוח) 3.2י# באחריות גזברות העירייה. (סע    

  

  :  ביקורת מעקב

דשים, תוך התייחסות לערבויות העומדות ומידי חודש מופק דוח מפורט לשלושה ח

  .דשים קדימהוכאמור, שלושה ח לפוג בטווח של חודש. הדוח מועבר בכתב

  

  מצאי הביקורת כמפורט בדוח זה מעידי� כי נמצאו מקרי� של מ  .6

  רישות הערבות/ שנת הבדק.חוסר התאמה בי� דרישות המכרז לד     

        

  במסגרתלדעת הביקורת כדי למנוע מקרי� כגו� אלה יש לדרוש מבעוד מועד 

  תנאי המכרז, ביצוע בדיקות חלופיות ו/או מת� ערבות בדק לתקופה ארוכה 

 .בדוח) 5.3מהמקובל, על פי סוג העבודה והקבוע בתנאי המכרז. (סעי# 


