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    מכרז גלגלוני אשמכרז גלגלוני אשמכרז גלגלוני אשמכרז גלגלוני אש
 
 

    כלליכלליכלליכללי ....1111
 

. בדיקת תקינות של מכרזי�, מפע� לפע�, במסגרת תפקידו עור	 מבקר העירייה
 .בדיקות אלה לא מתוכננות מבעוד מועד אלה ה� נעשות במתכונת של בדיקת פתע

 
 17/99' בבדיקה אקראית שער	 מבקר העירייה נבחנה תקינות מכרז זוטא מס

 . בוי אשלהתקנת הידרנטי� וגלגלוני� לכי
 

ערכה שאלוני , קיימה הביקורת שיחה ע� האחראית על המכרזי�, לצור	 עבודתה
    .ביקורת וכ� עיינה במסמכי�

    
ר לבצע "כי חוסר היכולת של אג" שפי, המסקנה העיקרית שיש להסיק היא

וחוסר התיאו� בי� , מחד, בדחיפות ובזמ� הדרוש את המשימה שהוטלה עליו
ה� , מאיד	,  מת� הנחיות חדשות ללא ביטול הישנותתו	, היחידות הביצועיות 

 .הסיבות להשתלשלות הענייני�  כפי שנבעו ממצאי הביקורת
 
 

     ההיבט החוקי ההיבט החוקי ההיבט החוקי ההיבט החוקי����מכרזי� מכרזי� מכרזי� מכרזי�  ....2222
 

. 1998 –ח "התשמ, )מכרזי�(הכללי� לעריכת מכרז קבועי� בתקנות העיריות 
ודד על פיו כל אד� מוזמ� להתמ, כללי� אלה נועדו להבטיח את עקרו� השוויוניות

. בתנאי תחרות שווה והוגנת מול כל הצעה שתוגש על ידי מתמודד אחר
הינ� לב ליבו , ההתמודדות והתחרות בי� הפוני� למכרז בתנאי� של שוויו� מלא

 .של המכרז
טע� נוס" לשמירה על עקרונות השוויו� וההגינות נעוצה בחובה הכלכלית המוטלת 

לנהוג בשוויו� ובהגינות בכל , ורכנבחרת וממונה מטע� הציב, על רשות ציבורית
חובה זו . מ� הטובי� עבורה, פעולותיה תו	 קבלת תנאיי ההתקשרות הכדאיי�

נקבעה בשורה ארוכה של פסקי די� של בתי המשפט והרציונאל המונח בצידה 
מחוייב לכלל הציבור במדינה , יהא תפקידו אשר יהא, נבחר או פקיד ציבור: "ברור

בתור שכזה מחוייב פקיד הציבור לפעול . מוני� עליוולא רק לבוחריו או למ
, ועדת מכרזי�. "(בהגינות וללא משוא פני� ותו	 מת� יחס שווה לאזרחי המדינה

 ).9/99פ "משה
 

    תקינות המכרזתקינות המכרזתקינות המכרזתקינות המכרז ....3333
 

 בחירת מומחה מטע� ועדת המכרזי�  3.13.13.13.1
 

   :1998ח "התשמ, )מכרזי�( לתקנות העיריות 18פ סעי" "ע
  

העתק של כל מסמכי ,  ללא דיחוי,ימסור] הועדה[יושב ראש " .א
שקבעה הועדה דר	 , המכרז שהוצאו מתיבת המכרזי� לידי מומחה

כלל לאותו סוג של חוזי� שאליו משתיי	 החוזה המוצע במכרז 
 .לש� קבלת חוות דעת

 

הועדה והיא תחליט ] את[יכנס יושב ראש , לא נקבע מומחה כאמור .ב
 ."בדבר הצור	 בהתייעצות במומחה ובדבר בחירתו
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תפקידו של המומחה הוא אפוא לבחו� את תקינות ונאותות של ההצעות 
היינו לבחו� הא� לא נפלה , מנקודת ראות בקיאותו והתמחותו המקצועית

או התנאי� שהובאו בפני ועדת /ו, טעות מספרית בהצגת הנתוני�
 .המכרזי�

, 28.6.99 –שהתקיי� ב , במעמד פתיחת תיבת המכרזי� ורישו� ההצעות
למסור למנהל פרוייקטים באגף למסור למנהל פרוייקטים באגף למסור למנהל פרוייקטים באגף למסור למנהל פרוייקטים באגף " טה ועדת המכרזי� החלי

לאחר קבלת חוות לאחר קבלת חוות לאחר קבלת חוות לאחר קבלת חוות , , , , ההנדסה לערוך טבלת השוואה של המחיריםההנדסה לערוך טבלת השוואה של המחיריםההנדסה לערוך טבלת השוואה של המחיריםההנדסה לערוך טבלת השוואה של המחירים
 העביר 14.7.99 בתארי	 .""""ל תדון הועדה בהצעות אלול תדון הועדה בהצעות אלול תדון הועדה בהצעות אלול תדון הועדה בהצעות אלו""""דעתו של הנדעתו של הנדעתו של הנדעתו של הנ

סג� מהנדס העירייה שני  מכתבי� אל מנהלת מחלקת המכרזי� שנושא� 
ני המכתבי� מצהיר סג� בש.) 'ראה נספח א" ( חוות דעת- 17/99מכרז "

אין מניעה אין מניעה אין מניעה אין מניעה , , , , הצעות שני הקבלנים נבדקו הצעות שני הקבלנים נבדקו הצעות שני הקבלנים נבדקו הצעות שני הקבלנים נבדקו "מהנדס העירייה כי 
    ".".".".הנדסההנדסההנדסההנדסה. . . . שששש....למסור את העבודה לקבלן  אלמסור את העבודה לקבלן  אלמסור את העבודה לקבלן  אלמסור את העבודה לקבלן  א

 
שלא , נשאלת השאלה כיצד סג� מהנדס העירייה, לאור האמור לעיל

י ועדת המכרזי� בהתא� "הוסמ	 ושלא נתבקש לכ	 וא" לא מונה ע
ת המכרזי� חוות דעת של מומחה מגיש לועד, לאמור בתקנות המכרזי�

על , לדעת הביקורת, ממצא זה מעיד. זאת במקו� המומחה שקבעה הועדה
אשר , אי בהירות במעמדו וכפיפותו של מנהל הפרוייקט באג" ההנדסה

הדבר פגע בסופו של דבר בכלליי . ר"בעבר היה כפו" למנהל אג" שפי
א פעלה  כדי לברר לביקורת לא ברור מדוע ועדת המכרזי� ל. מינהל תקי�

י הועדה הוחל" "את תקינות המצב אליו נקלעה כאשר המומחה שנבחר ע
 . שבתוק" תפקידו הוא ממונה על המומחה שנבחר, במומחה אחר

 
ר ועדה "ע� הגעת הצהרת סג� מהנדס העירייה היה על יו, לדעת הביקורת

חר רק לא. ליוע. המשפטי, לש� בירור, מכרזי� החובה להעביר את העניי�
קבלת חוות דעת משפטית בכתב היה על הועדה לשקול הא� ראוי 

לחילופי� בסמכות הועדה היה לקיי� דיו� נוס" . להמשי	 את המכרז 
  .ולאשר את המומחה החדש במקו� זה שנבחר על ידה קוד� לכ�

 
ציי� כי הועדה בחרה , 18.5.2000ר ועדת המכרזי� בתגובתו מיו� "יו

י העירייה שנכחו בישיבת הועדה והיות במומחה על פי המלצת עובד
מבחינה  , 1999והמומחה היה בעצ� כפו" לסג� מהנדס העיר מאז ינואר 

בי� חוות דעת מטע� המומחה עצמו או , מהותית אי� הוא רואה הבדל
 .מטע� הממונה הישיר עליו

 

 מ ע� מציעי�"הגבלות על קיו� מו 3.23.23.23.2
 

, )מכרזי�(ריות לתקנות העי) איסור ניהול משא ומת�('  א18סעי" 
 : קובע מפורשות1998 -ח "התשמ

לא ינוהל משא ומתן עם משתתף במכרז טרם נקבע הזוכה לא ינוהל משא ומתן עם משתתף במכרז טרם נקבע הזוכה לא ינוהל משא ומתן עם משתתף במכרז טרם נקבע הזוכה לא ינוהל משא ומתן עם משתתף במכרז טרם נקבע הזוכה "
 .""""במכרזבמכרזבמכרזבמכרז

, הוראת חוק זה נועדה כדי להבטיח את השמירה על עקרו� השוויוניות
המומחה האמורות  באחת מחוות דעת. ולהבטיח את טוהר הליכי המכרז

אחר קיום משא ומתן עם אחר קיום משא ומתן עם אחר קיום משא ומתן עם אחר קיום משא ומתן עם לללל"""":  לעיל מצהיר סג� מהנדס העירייה כי
הקבלן הסכים להקטנת היקף הקבלן הסכים להקטנת היקף הקבלן הסכים להקטנת היקף הקבלן הסכים להקטנת היקף , , , , ממממ""""ש הנדסה בעש הנדסה בעש הנדסה בעש הנדסה בע....הקבלן אהקבלן אהקבלן אהקבלן א

    :::: וגם להורדת המחיר בסעיפים הבאים  וגם להורדת המחיר בסעיפים הבאים  וגם להורדת המחיר בסעיפים הבאים  וגם להורדת המחיר בסעיפים הבאים 40404040%%%%    –הכמויות ב הכמויות ב הכמויות ב הכמויות ב 
         

    חחחח"""" ש ש ש ש120120120120    –ח ח ח ח """" ש ש ש ש150150150150    – במקום  במקום  במקום  במקום 01.01.1001.01.1001.01.1001.01.10    
    חחחח"""" ש ש ש ש105105105105    –ח ח ח ח """" ש ש ש ש120120120120    – במקום  במקום  במקום  במקום 01.01.2001.01.2001.01.2001.01.20    
    ".".".".אבקש המשך טיפולאבקש המשך טיפולאבקש המשך טיפולאבקש המשך טיפול. . . . שאר הסעיפים ללא שינוישאר הסעיפים ללא שינוישאר הסעיפים ללא שינוישאר הסעיפים ללא שינוי    
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על , לכאורה, עבר  סג� מהנדס העירייה, רהבהתבסס על ההצהרה האמו 

כל עוד לא נקבע הזוכה , מ ע� מציעי�"האיסור שנקבע בחוק לנהל מו
י ועדת המכרזי� "כל זאת כאמור מבלי שנתבקש לעשות כ	 ע, במכרז

 . וללא הסכמתה המפורשת
מ התקיי� רק ע� מציע "כי המו, לא תקינה  העובדה,              לדעת הביקורת

י ועדת המכרזי� ותו� הפרת עיקרו� "בטר� שהוא נקבע כזוכה ע, אחד
 .השוויוניות

 

 אומד� ....3.33.33.33.3
 

 הטיפול במסמכי�   3.3.13.3.13.3.13.3.1
 

לפני לפני לפני לפני """" : קובע1998ח " התשמ-) מכרזי�(לתקנות העיריות ) א (11סעי" 
תום המועד להגשת הצעות יפקיד יושב ראש הועדה או מי שהוא תום המועד להגשת הצעות יפקיד יושב ראש הועדה או מי שהוא תום המועד להגשת הצעות יפקיד יושב ראש הועדה או מי שהוא תום המועד להגשת הצעות יפקיד יושב ראש הועדה או מי שהוא 

אומדן מפורט של אומדן מפורט של אומדן מפורט של אומדן מפורט של , , , , ))))אאאא((((14141414הסמיך בתיבת המכרזים האמורה בתקנה זו הסמיך בתיבת המכרזים האמורה בתקנה זו הסמיך בתיבת המכרזים האמורה בתקנה זו הסמיך בתיבת המכרזים האמורה בתקנה זו 
    ".".".".ההצעות או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצעההצעות או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצעההצעות או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצעההצעות או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצע

 
הוראות החוק הכרוכות בפתיחת תיבת המכרזי� מחייבות שהאומד� 

, )לתקנות )ב (17ק "ייפתח ויירש� באופ� זהה למעטפות המציעי� במכרז ס
תיפתח כל תיפתח כל תיפתח כל תיפתח כל ) ) ) ) אאאא((((לאחר הסימון כאמור בתקנות המשנה לאחר הסימון כאמור בתקנות המשנה לאחר הסימון כאמור בתקנות המשנה לאחר הסימון כאמור בתקנות המשנה " :כלהל�

אשי תיבות על כל גיליון או חוברת אשי תיבות על כל גיליון או חוברת אשי תיבות על כל גיליון או חוברת אשי תיבות על כל גיליון או חוברת מעטפה וחבר הועדה יחתום ברמעטפה וחבר הועדה יחתום ברמעטפה וחבר הועדה יחתום ברמעטפה וחבר הועדה יחתום בר
    ".".".".וכן יחתום על גבי האומדןוכן יחתום על גבי האומדןוכן יחתום על גבי האומדןוכן יחתום על גבי האומדן, , , , כרוכה שהוצאה מכל מעטפהכרוכה שהוצאה מכל מעטפהכרוכה שהוצאה מכל מעטפהכרוכה שהוצאה מכל מעטפה

 
מעיו� בתיק המכרז עולה כי בפועל האומד� לא נחת� כפי שמחייב זאת 

המשמעות של ממצא זה . יתרה מזאת לא נמצאה מעטפת האומד�. החוק
ק היא שאי� לביקורת כל בטחו� שהאומד� שהומצא לה ושנמצא בתי

 .הוא אכ� האומד� שנער	 עבור המכרז ובמועד כפי שנדרש בחוק, המכרז
כי העובדה שהוראות החוק בנושא מכרזי� לא נשמרות , הביקורת מציינת

 .מנוגדת לכללי מינהל תקיני�
 

 אופ� קביעת האומד�   3.3.23.3.23.3.23.3.2
 

ידי מנהל מחלקת תחזוקת -שהוגש לועדה על, מעיו� בכתב האומד�
ידי קבל� -עולה כי כתב האומד� נער	 על, ר"מבני ציבור באג" שפי

משיחה שקיימה הביקורת . שהשתת" במכרז האמור וא" זכה בו
ידי קבלני� הינו -עולה כי עריכת אומדני� על, ר"ע� מנהל אג" שפי

לדברי מנהל אג" , הואיל והדר	 היחידה, נורמה מקובלת בעירייה
צועני� לדעת להערי	 מחירי� היא בדר	 של פנייה למק, ר"שפי

 .בנושא וקבלת חוות דעת�
פועל האג" להפסיק , ל העירייה"בעקבות הנחייה של מנכ, לאחרונה

מה ג� שכיו� ישנ� , להשתמש בקבלני� לצור	 עריכת האומד�
 . מחירוני� מפורטי� ועריכת אומדני� יכולה להיעשות על נקלה

ר דבר לא תקי� "הביקורת רואה בנוהג זה שהיה קיי� באג� שפי
במיוחד שקיימת תמיד האופציה לפנות למומחה חיצוני , וביסוד

שונה מהקבלני� שמשתתפי� במכרז או לעובדי עירייה המומחי�  
 . בתחו�

עומדת בסתירה לעיקרו� , השיטה המתוארת לעיל, בכל מקרה
שוויו� ההזדמנויות וא� לעיקרו� סודיות הלי� המכרז שה� 

יהיה ג� , במכרזולא ייתכ� כי קבל� המשתת� , מאושיות המכרז
 .זה שמכי� את האומד� שהוגש לועדת המכרזי�
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 תגובת סג� מהנדס העירייהתגובת סג� מהנדס העירייהתגובת סג� מהנדס העירייהתגובת סג� מהנדס העירייה ....4444
 

לאור מעורבותו של סג� מהנדס העירייה במכרז האמור כפי שפורט לעיל קיימה עמו 
משיחות אלו עולי� . שיחות בירור, 6.4.2000 -וב, 9.3.2000בתאריכי� , הביקורת

 :הממצאי� הבאי�
 

 תיאו� בי� יחידות העירייהחוסר     4.14.14.14.1
 

ל "הורה מנכ, ל"ר והתקרבות מועד פתיחת שנה"לאור השינויי� באג" שפי
לסג� מהנדס העירייה לדאוג כי עבודת תחזוקת מוסדות החינו	 , העירייה

 . לפני מועד פתיחת שנת הלימודי�, תסתיימנה בדחיפות או במהירות
 

, ג� מהנדס העירייההורה ס, ז הצפו""בעקבות הנחייה זו ולאור הלו
  לעובדיו לערו	 בירור הצעות מחירי� להתקנת 1999בראשית יולי 

 . הידרנטי� וגלגלוני אש
יחידה , כ� יצא כי בעוד יחידה עירונית אחת מבצעת מכרז לפרוייקט

הגור� האמור לתא� בי� , ל העירייה"עירונית אחרת מקבלת הוראת ממנכ
    . פרוייקטלהיער� לביצוע אותו , יחידות העירייה

    
אשר הורה לסג� , ל"הביקורת רואה בחומרה את חוסר התיאו� מצד המנכ

מהנדס העירייה לבצע את הפרוייקט א� לא דאג להפסיק את הטיפול 
 .ר"י אג� שפי"באותו נושא ע

 
העביר סג� מהנדס העירייה , את סיכו� התנאי� ע� המציע שזכה במכרז

 3.2ראה סעי" (ת המכרזי� לועד, 14.7.99בתארי	 , "מומחה"חוות דעת 
 ).לעיל

 
, ואולי מתו� חוסר ברירה(לדעת הביקורת פעולה לא מתואמת ולא תקינה 

מצד , )יכולת לבצע את המשימה!ר הודיע לו על אי"היות  ואג� שפי
מ "ל העירייה חייבו את סג� מהנדס העירייה למסור את תוצאות המו"מנכ

 ".מומחה"שהוא ניהל כחוות דעת 
ל וה� סג� מהנדס העיר פעלו מחוסר ברירה "שה� המנכ, ינההביקורת מב

ועקב אילוצי� לא צפויי� ותו� לח# זמ� בלתי סביר היות ופתיחת שנת 
 .הלימודי� הלכה וקרבה

 
 מ בעת מכרז"הפרת הוראת אי קיו� מו     4.24.24.24.2

 
פנה אג" הנדסה לארבעה , ל העירייה"ע� קבלת הנחייה לביצוע ממנכ

להל� ההצעות ,  התקיי� הלי	 פתיחת ההצעות 6.7.99מציעי� ובתארי	 
 :שנתקבלו

 
 מ"ס� ההצעה בתוספת מע מ"ס� ההצעה לא כולל מע 

 ח" ש98,725 ח" ש84,380 'מציע א
 ח" ש86,030 ח" ש73,530 'מציע ב
 ח" ש83,476 ח" ש71,347 'מציע ג
 ח" ש100,082 ח" ש85,540 'מציע ד

 
למרות שנמצא מציע זול . ו תקינותידי מומחה ונמצא-ההצעות הללו נבדקו על

לדברי , כאשר נער	, י שני המציעי� הזולי� במכרז"הוחלט כי העבודה תבוצע ע
 שישווה את מ ע� המציע הזול פחות והוסכ� עמו"מו,  סג� מהנדס העירייה

לדברי סג� מהנדס העירייה התערבותו . המחירי� לזה שהצעתו הזולה ביותר
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היות וג� הזוכה במכרז השתת" בביצוע העבודה , וטיפולו חסכו כספי� לעירייה
 . במחיר מופחת

 
י סג� מהנדס "יש לבר� על כ� שבעקבות הפעולות שננקטו ע, לדעת הביקורת

מבחינה , למרות שלדעתה, העבודות הסתיימו בזמ� וג� נחסכו כספי ציבור, העיר
 .מנהלית לא כל הפעולות היו תקינות

 
 פיצול מכרז     4.34.34.34.3

 
על פי מכרז זוטא , לחוק המכרזי� נית� להתקשר בחוזה) א (2על פי סעי" 

המחירי� (ח " ש486,800ח אול� אינו עולה על " ש99,600א� ערכו עולה על 
 ). מעודכני� למועד המכרז

כנראה מתו	 רצו� להימנע מלקיי� ,  בפועל  וזאת התרשמות הביקורת
 בדיקת  קבלני� אשר נבחרו בהלי	 של2 -פוצל המכרז כאמור ל, מכרז

כ	 שלכאורה אי� חובה לערו	 בעניי� מכרז , ללא מכרז, הצעות מחירי�
  לתקנות העיריות5פ סעי" "הביקורת מבקשת להבהיר כי ע. זוטא

עמדה עירייה להתקשר בזמן אחד במספר ": 1987 –ח "התשמ, )מכרזי�(
חוזים להזמנת אותם טובין או לביצוע אותן עבודות המהוות למעשה 

 לעניין -ייראו את כל אותם חוזים כאילו היו , חתעבודה שלמה א
     ". חוזה אחד-תקנות אלה 

 
יש חשש שבמעשה זה לא קיי� אג� הנדסה , לדעת הביקורת, לאור האמור לעיל

ולא נוצל , מבחינה כלכלית ייתכ�.  לתקנות המכרזי�5לכאורה את הוראות סעי� 
יחד ע� זאת ערה . י�אשר היה מוביל בהכרח להוזלת מחיר, כא� היתרו� לגודל

הביקורת לעובדה וייתכ� וקצב שחרור התקציבי� לא איפשר ביצוע העבודה 
האמורה כעבודה אחת גדולה ובנוס� עקב המאמצי� שנעשו הורדו מחירי 

 .המציעי� ובכ� נחסכו כספי העירייה
 

 ביצוע העבודות  4.44.44.44.4
 

ת הוציא הזמנ, בחתימת הגזבר,  סג� מהנדס העירייה11.7.99בתארי	 
 .והעבודה החלה, עבודה לשני הקבלני� האמורי�

 
 לציוד כיבוי אש נעשה במהל	 חודש 17/99על א" שפרסו� מכרז זוטא 

ושפתיחת תיבת המכרזי� והעברת ההצעות למומחה הועדה נעשה , 6/99
פעל סג� מהנדס העירייה לדבריו בנושא ללא ידיעה על , 28.6.99בתארי	 

שנתמנה כמומחה , ו עבר מנהל הפרויקטי�הואיל ובתקופה ז, לדבריו.  כ	
הובא הדבר לידיעתו רק כאשר , ר לאג" הנדסה"מאג" שפי, י הועדה"ע

ידי הקבלני� שנבחרו לבצע את העבודה -העבודה החלה להתבצע בשטח על
 . ל באג" הנדסה"הנ

ל עבר "מבדיקה שערכה הביקורת במחלקת כוח אד� עולה כי העובד הנ
לדעת הביקורת ג� דבר זה .  1.1.99בתארי	 ר לאג" הנדסה "מאג" שפי

 .מצביע על חוסר תיאו� נאות בי� היחידות השונות בעירייה
 

זאת מכיוו� שהמומחה שהועדה בחרה הינו , לאחר שהובא העניי� לידיעתו
זאת מכיוו� שלא , בחר להתערב בעניי�, עובד הכפו" לסג� מהנדס העירייה

מצד הקבלני� שהחלו לבצע את רצה לדבריו לחשו" את העירייה לתביעה 
לאור זאת קיי� סג� מהנדס . ומאיד	 שלא לפגוע בחוקיות המכרז, העבודה

וסיכ� עמו , 22/99מ ע� המציע שהצעתו הייתה הזולה במכרז "העירייה מו
כי תמורת קבלת העבודה יפחית הקבל� מהצעתו סכו� כס" וכ� יסתפק רק 

 במקביל סיכ� סג� .בביצוע עבודת ההתקנה בחלק ממוסדות החינו	
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מהנדס העירייה ע� הקבלני� שהחלו כאמור בעבודה כי ה� יבצעו את 
 . העבודה במספר מוסדות חינו	 מצומצ� מזה שה� היו אמורי� לבצע

 
, הביקורת מבקשת לציי� שיש לבר� על פעולתו הנמרצת של סג� מהנדס העירייה

� מתחת למחיר אשר הצליח לבצע את העבודה בפחות כס� מאשר נקבע מראש וג
ל העירייה היה לתא� בי� היחידות "על מנכ, יחד ע� זאת. שנקבע במכרז

 .מ תקיני�"או מו/והגורמי� השוני� על מנת לשמור על כללי מכרז ו
 

 ההתחשבנות ע� הקבלני�   4.54.54.54.5
 

בוצעו )  לעיל3.2ראה סעי" (לאחר התערבותו של סג� מהנדס העירייה 
 :סדות החינו	 בעלויות כלהל�עבודות התקנת ציוד כיבוי אש במו

 
 תקציב הקבל�

 שנקבע באג� הנדסה
 פער תשלו�

 ח" ש80,703 ח" ש23,642 ח" ש104,345  הזוכה בהצעת מחיר–' קבל� א
 ח" ש41,577 ח" ש62,768 ח" ש104,345  הזוכה בהצעת מחיר–' קבל� ב
 ח" ש130,446 ח"ש* 113,791 ח" ש244,237 * הזוכה במכרז זוטא–' קבל� ג

 ח" ש225,726 ח" ש200,201 ח" ש425,927 כ"סה
אול� תמורת , בפועל שילמה העירייה לקבל� שזכה במכרז את מלוא הסכו�* 

המחצית הנותרת של הסכו� ביצע הקבל� עבור העירייה עבודות בפרוייקטי� 
 .כ� שלמעשה לא נגר� לו כל נזק כספי, נוספי� אחרי�

 
בתשובה לשאלת הביקורת . ח" ש225,726כ עלות הפרוייקט המדווחת הנה "סה

הא� הקבל� שזכה במכרז הזוטא אכ� הסתפק בביצוע עבודות במחצית התמורה 
כי  אכ� היו די� ודברי� בנושא ע� , השיב סג� מהנדס העירייה, שבה זכה במכרז

ח יקבל הקבל� " ש100,000 -בס	 של כ, הקבל� וסוכ� עמו כי את יתרת התשלו�
בודות אחזקה נוספות שביצעה העירייה בשכונות תמורת ע, הזוכה במכרז

 . המזרחיות בעיר
 

ג� כא� יש לציי� את פעולתו של סג� מהנדס העירייה אשר דאג שהעירייה לא תיחש� 
א� , אשר בעצ� נאל# לעבוד במחירי� מופחתי�, "הזוכה במכרז"לתביעות נזיקי� מצד 

לה להתבצע בצורה מסודרת הביקורת חוזרת ומציינת כי אותה פעולה יתכ� והיתה יכו
 .ותקינה יותר א� היה קיי� תיאו� בי� היחידות

 
 :כלהל�, לאור האמור לעיל הביקורת מעלה מספר סוגיות

 

, האמו� על תיאו� בי� הפונקציות השונות בעירייה, ל העירייה"כיצד ייתכ� שמנכ )1
ל "נת� הנחייה לאג� הנדסה לטפל בנושא הכנת מוסדות החינו� לפתיחת שנה

ר מוציא מכרז לבצע את אותו פרוייקט ובמקביל "כי אג� שפי, ה שהיה ידוע לושע
 .ר שהאג� אינו מסוגל לבצע את העבודה"היה ידוע לו מדברי מנהל אג� שפי

 :להל� השתלשלות הפעולות שנעשו בשתי הדרכי�
 

 הצעת מחיר 17/99מכרז זוטא 
 פעולה מועד פעולה מועד

  ספקי�4 –פנייה ל  1.7.99  ספקי�5 –פנייה ל  9.6.99
 מועד אחרו� להגשת הצעות 5.7.99 מועד אחרו� להגשת הצעות 27.6.99
 פתיחת הצעות 6.7.99 פתיחת תיבת המכרזי� 28.6.99
 אישור הזמנת עבודה 11.7.99 דיו� ועדת המכרזי� 20.7.99
   אישור ראש העיר 21.7.99
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להתקשר ע� קבלני� בדר� של לא ברור מדוע אג� הנדסה החליט , בעיני הביקורת )2

כאשר האומד� של הצעת מחיר הצביע על כ� שההתקשרות תהיה , הצעת מחיר
מ ע� המציעי� ובגמר "רק בסיו� מו. במכרז זוטא, פ חוק"ע, בהיק� המחייב

 .הביצוע הסתבר שבעצ� העלות היתה נמוכה יותר

 

נית� להבי� לממצאי הביקורת , )'ראה נספח ב(ל העירייה " מתו� התייחסות מנכ )3
ר לבצע את משימת התקנת ציוד כיבוי "שהבעיות נוצרו עקב אי יכולת אג� שפי

�נשאלת השאלה כיצד נוצר מצב כזה ומדוע למרות אי . האש במוסדות החינו
מדוע כשנודעה חוסר , כמו כ� לא ברור. היכולת של האג� הוטל עליו לערו� מכרז

ללא תאומי� עבר לאג� הנדסה מדוע הנושא הו, ר"היכולת לביצוע של אג� שפי
 .מתאימי�

 

, כפי שבא לידי ביטוי במקרה שתואר לעיל, חוסר תיאו� בי� יחידות העירייה )4
י הגדרת תפקידו על ביצוע "ל העירייה האמו� עפ"מעורר שאלות לגבי אחריות מנכ

 .תאו� בי� היחידות המבצעות בעירייה
 
 תפקוד ועדת המכרזי�תפקוד ועדת המכרזי�תפקוד ועדת המכרזי�תפקוד ועדת המכרזי� ....5555
 

ב בקיו� הוראות החוק ובשמירה על חוקיות המכרז לועדת המכרזי� תפקיד חשו
הדר	 בה מתבקשת ועדת המכרזי� לנהוג  היא פעולה במסגרת . ועקרו� השוויוניות

 –ה "התשמ, )מכרזי�(דיני� אלה הקבועי� בתקנות העיריות . הקבועה בדיני המכרזי�
נקבע , יחד ע� זאת ולאור רגישות העניי�. אינו מותיר הרבה מקו� לפרשנות,  1987

, כגו" המייע. בעניי� לראש העיר. יוע. משפטי המשתת" כדר	 קבע בועדת המכרזי�
 . יש לועדה זו תפקיד בווידוא קיו� החוק ושמירה על טוהר המידות, וכשליחי ציבור

הביקורת למדה כי  ועדת , בעניי� האמור לעיל,מעיו� בפרוטוקולי� של ועדת המכרזי� 
, האירועי� הבאי� היו חייבי� להוות.  כמתחייבהמכרזי� לא קיימה את תפקידה

 :מבחינתה אורות אדומי� או לעורר סימני שאלה , עבור הועדה
 

כשהועדה קיבלה חוות דעת של מומחה מבעל תפקיד בעירייה שונה מזה שמינתה  .א
 .מלכתחילה

 

מ ע� "שקויי� מו) הדבר מצויי� בחוות הדעת של המומחה השני(כשהובא לידיעתה  .ב
 .י� בטר� הוכרז על זוכה במכרז וללא אישור ועדת המכרזי�אחד המציע

 

שבנוס" למציעי� , )הדבר מצויי� בחוות הדעת של המומחה השני(כשהובא לידיעתה  .ג
שבגינ� , שבמכרז ישנ� קבלני� אחרי� שמבצעי� עבור העירייה את אות� העבודות

התריע מייד במקרה זה היה על ועדת המכרזי� ל. יצאה העירייה למכרז זוטא האמור
בפני ראש העיר על קבלני� מבצעי� נוספי� מעבר לאלה שהצעותיה� נמצאו בתיבת 

 .המכרזי� בעת פתיחת המכרזי�
 

היתה על ועדת , לא כל שכ� בשלושת�, ל"בכל אחת מהאירועי� הנ, לדעת הביקורת
המכרזי� מוטלת החובה להעביר את הנושא לבדיקה אצל היוע# המשפטי וכ� ליידע על 

במקו� זאת הכריזה הועדה כי המציע שהצעתו נמוכה הוא הזוכה . ת ראש העירכ� א
 .במכרז
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 סיכו� והמלצותסיכו� והמלצותסיכו� והמלצותסיכו� והמלצות   ....6666
 

כגו� (הביקורת מודעת לכ	 שישנ� דברי� דחופי� שיש לבצע� במועדי� קבועי� 
כמו כ� מודעת הביקורת לעובדה שבתקופה של תקציבי� ). תחילת שנת לימודי�

בנוס" . ביצוע מתעכב עד להסדרת המקור התקציבי, המצומצמי� ותוכניות הברא
בביצוע המטלות , ידועי� לביקורת מקצועיותו ומרצו של סג� מהנדס העיר

ר עבר בתקופה האמורה שינויי� "ידוע ג� שאג" שפי. הדחופות המוטלות עליו
, יחד ע� זאת, אבל. אשר ייתכ� ומנעו ממנו תפקוד נאות, ארגוניי� משמעותיי�

י "פריסה תקציבית מתאימה ותיאו� בי� יחידות הביצוע ע, � של העבודותתכנו� נכו
י הביקורת וקרו בראש "ייתכ� והיו מונעי� מצבי� כפי שתוארו ע, ל העירייה"מנכ

 .ובראשונה עקב אי היערכות נאותה מבעוד מועד

חוות הדעת שקיבלה הועדה אינה מ� המומחה שקבעה הועדה לצור	 כ	  .1
 .י דיו� מחודש בועדה"שור החלפת המומחה עולא ננקט כל צעד לאי

בטר� , מ במהל	 המכרז ע� אחד מהמשתתפי� במכרז בלבד"קויי� מו .2
 .הוכרעה תוצאת המכרז

ולכ� אי� כל , כפי שנדרש בחוק, האומד� לא נחת� בעת פתיחת התיבה .3
ודאות שהוא היה בנמצא בעת פתיחת תיבת המכרזי� או שהאומד�  

נו זהה לאומד� שהיה אמור להימצא בעת שהומצא לביקורת ושנמצא הי
 .פתיחת תיבת המכרזי�

י הקבל� שבסופו של דבר זכה "י הביקורת נער	 ע"שנמצא ע, האומד� .4
 .במכרז

 
כמו כ� מבקשת הביקורת לציי� שג� כאשר אי� צור	 על פי החוק והתקנות בקיו� 

העירייה עדיי� א� חליטה , )'מהסיבות הידועות כגו� היק" כספי נמו	 וכו(מכרז 
 .עליה לפעול ולהקפיד על קיו� מדוקדק של תקנות המכרזי�, לערו	 מכרז

 
העלתה הביקורת ממצאי� , ל העירייה"בנוס" על האמור לעיל ולתשומת לב מנכ

וא" שקיימת אי , נוספי� המלמדי� כי קיי� חוסר תיאו� בי� המחלקות השונות
, מעובדי� בגו" ציבוריבכל הקשור לנורמות העבודה המצופות , בהירות לכאורה

 :כלהל�
 
בה בשעה שועדת המכרזי� מטפלת בבחירת קבלני� לעבודות בטיחות  .1

מקיי�  אג" אחר בעירייה התקשרות ע� , )דר	 מכרז זוטא(במוסדות חינו	 
 .קבלני� לאותה מטרה דר	 הלי	 של קבלת הצעות מחיר

 

לא מ ע� מציעי� ש"ער	 אג" הנדסה מו, ע� הכרזת הזוכה בהצעת מחיר .2
השתתפו במכרז כדי שישוו  את מחיריה� לזה שזכה במכרז כדי שישתת" ג� 

כדי לנסות , מ ע� המציע שזכה במכרז"לקיי� מו, במקו�, הוא בפרוייקט
מ ע� הזוכה במכרז התנהל ללא אישור "נציי� כי המו. ולהוריד אותו במחיר

ו מ ע� שני קבלני� נוספי� שלא השתתפ"ועדת המכרזי� ובנוס" נוהל מו
 .במכרז

 
כי ועדת המכרזי� לא הקפידה לוודא כי הוראות , מצאה הביקורת, מעבר לכ	

בכ	 שהיא , ועדת המכרזי� לא פעלה כצפוי ממנה. יישמרו בהליכי המכרז,  החוק
ידי עובדי עירייה מבלי שהדברי� אושרו -התעלמה מלקויי� ושינויי� שנעשו על

 .י ועדת המכרזי�"מראש ע
 

, לדעת הביקורת, ראוי, ל והואיל  והעבודות הללו הסתיימועל פי הממצאי� לעי
המכרזי�  כדי לבדוק את  להעביר את מסמכי המכרז ליועצת המשפטית של ועדת

 . ולהסיק מכ� את המסקנות הנדרשות לעתיד, חוקיות תהלי� המכרז
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