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 עבודות צביעת עמודי תאורה ותמרורי�
 

 

בדקתי את נושא ההתקשרות של העירייה ע� , ל העירייה "על פי בקשת מנכ .1

 .       הקבל� לביצוע עבודות צביעת עמודי תאורה ועמודי תמרורי� ברחבי העיר

 

2.  �ההיק  .  נערכה בחירת קבל� על פי השוואת הצעות מחיר12.07.2004בתארי

הכספי של העבודה לא חייב עריכת מכרז ולכ� הבחירה נעשתה על פי שיטה זו 

גזברות /י מנהל מחלקת עבודות ציבוריות ונציגת הנהלת החשבונות"ע

 הצעות 3ו ונתקבלו  קבלני� א� נענ6&בקשה לקבלת הצעות נשלחה ל. העירייה

 .מחיר בלבד

 .במעמד זה נבחר הקבל� שהצעתו היתה זולה ביותר

 

י הקבל� הזוכה ובגלל עבודה רשלנית שלא "לאחר ביצוע חלקי של העבודות ע .3

 .תו� תשלו� חלקי עבור עבודתו, הופסקה עבודתו, לשביעות רצו� המחלקה

 � ובאישור 02.12.2004עקב כ� הוחלט במחלקת עבודות ציבוריות בתארי

ל העירייה להמשי� את ביצוע עבודות הצביעה ע� הקבל� שהגיע למקו� "מנכ

 .12.07.2004שני בתהלי� השואת הצעות המחיר מיו� 

ל העירייה הוצאה הזמנת עבודה חדשה בהיק  "באישור גזבר העירייה ומנכ

לקבל� שזכה במקו� השני בהשואת הצעות ) מ"כולל מע( ) 70,000&.כולל של 

 .מחירה

                                                                                                     

4.  �כולל ( ) 140,000&.במסגרת זו כפי שתוארה לעיל שול� לקבל� המבצע ס

 . י העירייה"כפי שצויי� בהזמנות העבודה שנמסרו לו ע) מ"מע

 

משי� את עבודות צביעת עמודי התאורה  הוחלט לה2005בתחילת  .5

 .והתמרורי�

 : אשר התקיי� בתארי�,             היק  העבודות הפע� חייב עריכת מכרז זוטא

 05.04.2005                                                                                                                               .      

  . מציעי�3בפתיחת המכרז נמצאו  

 . כנדרש בתנאי המכרז, לא ציר  ערבות בנקאית, המציע היקר ביותר 
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היועצת המשפטית חיוותה דעתה . וזהו פג� מהותי מציע זה נפסל היות

 .בנושא זה

 

טעות " ימי� בטר� עריכת המכרז שעקב 10 &המציע הזול ביותר הודיע כ

הוא לא יהיה מסוגל לעמוד בביצוע על " ירי היחידהחמורה שנפלה בנתוח מח

פי המחירי� שבהצעתו למכרז וא  ביקש כי ועדת המכרזי� לא תדו� 

 .בהצעתו ושתדחה אותה

י "אי לכ� נשאר רק קבל� אחד שענה על כל דרישות המכרז והוא נבחר ע

קבל� זה הינו אותו קבל� אשר זכה ג� בביצוע העבודות , ועדת המכרזי�

 .כפי שתואר לעיל, בחירת קבל� על פי השואת הצעות מחירבמסגרת 

 

 :לתנאי המכרז נכתב כדלקמ�) 'ד(14' בסע .6
 .) ז. א–העוסקי� בחתימת חוזה ... (לא ימלא הזוכה אחר התנאי�" 
...".  לחלט את הערבות המצורפת להצעת המציעתהא העירייה רשאית 
 .)ז. א–ההדגשה שלי ( 

 
 או לא לחלט את הערבות הבנקאית במיקרה בו ההחלטה הא� לחלט: היינו 
 ,הזוכה במכרז בוחר לא לממש את זכיתו הינה פריוולגיה של העירייה 
 . לא מחלטת את הערבות– וברצותה , מחלטת את הערבות–ברצותה  

 
כי לדעתו ,  לוועדה)דאז(עבודות ציבוריות ' הודיע מנהל מח, במיקרה זה 
וכי הוא ממלי/ שלא לכפות עליו , כה מדינמוהמציע הזול ביותר ההצעה של  
ולכ� המלי/ לחברי הוועדה שלא לחלט את , שלא יוכל לעמוד בה עבודה  
 .הערבות 

 
  פה אחד החליטו ו,קיבלו את המלצת מנהל המחלקהחברי הוועדה  

ר ועדת " את יוכמו כ� הסמיכה הועדה.  שניתנהשלא לחלט את הערבות 

 מ ע� המציע הבא בתור "ציבוריות לנהל מוהמכרזי� ומנהל מחלקת עבודות  

הוא אכ� הפחית את המחירי� , מ שנוהל"ובפועל במו, להפחתת מחירי� 

 .שבהצעתו 

נציי� כא� כי היות ובי� הצעת המחיר של הקבל� שביטל השתתפותו במכרז 

נגר� ,  )100,000. &ובי� הצעת המחיר של הקבל� הזוכה היה פער של כ

 . יהלכאורה נזק כספי לעירי

 

 

 



 108

 

של  ! 25,000לעירייה עמדה הזכות לחלט את הערבות הבנקאית בס� 

הקבל� שהיה אמור לזכות עקב הצעתו הנמוכה ביותר א� ביקש ביטול 

בדר� זו העירייה היתה אמורה למזער את הפסדה בגובה . השתתפות במכרז

 .הערבות שנחלטה

 

7.  �) 16.01.2005וריות חותמת נתקבל במחלקת עבודות ציב (14.01.2005בתארי

  �היתה מכוסה בהזמנת  שלא ) 127,080&.הגיש הקבל� חשבונית נוספת בס

חשבונית זו אושרה לתשלו� . על עבודות שבוצעו כבר, עבודה מצד העירייה 

למרות שכאמור לא היתה קיימת , י סג� מנהל מחלקת עבודות ציבוריות"ע 

 .הזמנת עבודה של העירייה לביצוע עבודות אלה 

נדגיש כי עבודות אלה היו אמורות להתבצע במסגרת המכרז שנער� כאמור  

 .כארבעה חודשי� מאוחר יותר, לעיל 

 

החוזה ע� הקבל� נחת� בתארי� , 14.04.2005 &במסגרת המכרז שנער� ב .8

כחודש לאחר חתימת החוזה דרש מנהל מחלקת עבודות . 08.06.2005 

 .י ובקשתו זאת אושרה לו כדי� מהיקפו המקור25% &הגדלתו ב, ציבוריות 

 

ביצע עבודות עד לסיו� , הקבל� שמבצע את עבודות הצביעה, בסיכו� סופי  .9

  � :לפי הפירוט) מ"כולל מע( ) 1,191,700&.בדיקתנו זו והגיש חשבוניות בס

 ח"ש                                                                                                      

 140,000&.                    2004במסגרת בירור הצעות מחיר עוד בשנת  .א

 

         493,154&. כולל החשבונית שאושרה לו בטר�(במסגרת המכרז  .ב

 )עריכת המכרז                                   

 121,924&.    %25 &במסגרת הגדלת החוזה ב .ג

 755,078&.        כ"סה 

 436,622&.    עבודות שבוצעו ללא הזמנות  .    *ד

         .& 1,191,700 

                                                                             ========                       

  מפרטי עבודות של הקבל� אשר הוגשו לאחרונה בס� כולל של 4נמצאו *

,       שבוצעו ללא הזמנות בכתב של המחלקה לעבודות ציבוריות  ! $436,622.

. ר.ב.ת(למרות שקיימת מסגרת תקציבית מאושרת עבור עבודות צביעה 

 .)באישור מועצת העיר
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 :סיכו� .10

 בדיקת ההתקשרות ע� הקבל� לביצוע עבודות צביעת עמודי תאורה  10.1

  היו תקלות בהתנהלות מעלה שבמחלקת עבודות ציבוריות, ותמרורי�  

 :הוצאת ההזמנות לביצוע  

  &  �בוצעו בטר� סיו� מכרז וללא הזמנה  ) 127,080&.עבודות בס

 .י המחלקה"סודרת ואושרו לתשלו� עמ   

 

  &  � בוצעו מעבר להיק  החוזה שנחת�  ) 436,622&.עבודות בס

 .25% &בעקבות מכרז זוטא שנער� וא  מעבר להגדלת היק  זה ב   

, ג� עבודות אלה בוצעו ללא מכרז ואינ� מכוסות בהזמנות כמקובל   

 .מאושר המיועד לכ�. ר.ב.ת, כאמור, למרות שקיי�   

 

, אושרה מסגרת תקציבית לצביעה א� המחלקה לא התריעה בזמ� &  

עקב הדחיפות בביצוע עבודות צביעת העמודי� על כי מתבצעות    

ידוע לביקורת כי הנהלת העירייה . י הקבל�"עבודות ללא הזמנות ע   

עמדה על כ� כי עבודות צביעת העמודי� במסגרת מדיניותה של    

 שיפור חזות העיר יסתיימו בדחיפות א� לא נמצא ולא הומצא    

 או /בביקורת כל מסמ� אשר יוכיח כי ניתנו על ידה הנחיות ו   

 .אישורי� לביצוע עבודות ללא הזמנות מסודרות   

 

 הבולט העולה מבדיקת הנושא הוא שהמחלקה לא הכינה הדבר &  

מעמיק ויסודי לביצוע ) אומד�(הערכת מחיר , נראההככל , מראש   

 בטר� נעשו הצעדי� , עבודות צביעת עמודי תאורה ותמרורי�   

 .לעריכת ההתקשרויות לביצוע העבודות    

 

   :ביקורת התרשמה באופ� כללי כלהל�ה 10.2 

נכנסה המערכת , "כפר סבא עירי"לקידו� פרוייקט עקב הרצו�  &  

 לפעילות מזורזת ואינטנסיבית על מנת להצליח ולסיי� את    

 .הפרוייקט בלוח זמני� קצר ככל שנית�   

 

כפי שהוזכר לעיל בהיעדר אומד� מסודר ואמי� לא היתה אפשרות  &  

 את לוח הזמני� הדרוש , לצפות מראש את כל היק  העבודה   

התהליכי� החוקיי� הדרושי� לביצוע התקשרויות חוזיות לצור� ו   

 .  זהכביצוע פרוייקט בהיק     
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 הביקורת התרשמה כי חוסר העקביות בשיטת בחירת הקבל�    

 וא� , א� בהתקשרות בדר� של בדיקת הצעות מחיר, המבצע   

 לא מכוונות של עקיפת החוקי� הבהתקשרות בדר� של מכרז נבע   

 מחוסר , לי� אלא מחוסר מידע מספיק על היק  העבודהוהנה   

 .התארגנות ראויה ומרצו� לזרז ככל שנית� את ביצוע הפרוייקט   

לא יכולנו למצוא שהיתה כוונה לעקו  את ביצוע המכרז ולהתקשר    

אלא פשוט בהיעדר אומד� מתאי� לא , ללא מכרז ע� קבל� מבצע   

 ולל של העבודה ובהתא� היתה אפשרות לקבוע את ההיק  הכ   

עובדה היא שחלק מהעבודות נמסרו , לבחור את שיטת ההתקשרות   

בשיטת השוואת מחירי� וחלק במכרז שג� הוא לא היה בהיק     

 .מספיק ולכ� בוצעו עבודות ללא הזמנה וללא מכרז   

    

טי על מנת למצוא את מומל/ לבקש ייעו/ משפ, לדעת הביקורת & 10.3 

וביצוע� , שביצע את העבודות והנכונה לשל� לקבל� חוקיתהדר� ה   

יתכ� שיש מקו� למצוא את הדר�  כמו כ�. ללא הזמנות,  אומת   

 היות ועבר כבר זמ� ניכר ממועד , להקדמת התשלומי� לקבל�   

 .הביצוע בפועל של העבודות   

 

 ו� כמו כ� שהיות ובעבר העירייה לא נהגה לחלט ערבויות וכי &          

 � ברורי� בנושא  מומל/ לקבוע קריטריוני,מגמהההשתנתה    

 .ערבויות בנקאיות   

 

הביקורת מבקשת להעיר ולציי� כי ללא ספק במקרה פרוייקט צביעת  10.4
שלכל הדעות היה פרוייקט גדול ומשמעותי בנושא שיפור , עמודי  התאורה

� ועל סמ� פני העיר ואולי בי� היחידי� בגודל� שבוצע במהל� השני
 .התנהלות העירייה היתה בלתי תקינה, ממצאי הביקורת כפי שהוצגו לעיל

 
י שיחות שהתקיימו "עפ, יחד ע� זאת יודגש כי על פי ממצאי הביקורת

ההתרשמות הכללית היא כי לא נית� להצביע במקרה זה , במהל� הביקורת
 ,על חוסר תו� לב מטע� העוסקי� בביצוע הפרוייקט או חלילה לחשש

למשוא פני� או של שיקולי� זרי� ופסולי� או נגיעה אישית , לכאורה
 .פסולה מצד גור� כלשהו

 
הביקורת חוזרת וממליצה כי על הנהלת העירייה לפעול להכנסת נורמות 

ובפרט , התנהלות מסודרות ותקינות בניהול כל הפרוייקטי� בכלל
על פי , קית יש למצוא את הדר� החובנוס . בפרוייקטי� גדולי� במיוחד

עבור , אשר תאפשר ביצוע התשלו� לקבל� המבצע, חוות דעת משפטית
העבודות שבוצעו בפועל על ידו ואושרו על ידי הגורמי� הרלוונטיי� 

 .בעירייה

 


