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  )דוח מעקב(

  

 שורה של ממצאים על ליקויים באופן ניהול ה צוינ2008בדוח הביקורת לשנת 

  .ידי הקבלן של שירותי הניקיון במוסדות העירייה וביצוע העבודה עם ,ההתקשרות

 2008 בוצעה ביקורת מעקב אחרי תיקון הליקויים אשר צוינו בדוח 2010בספטמבר 

  :ושעיקרן

כזוכה " מ"שמירה וניקיון בע-2001. ט.ע.נ.ש.ב"העירייה הכריזה על הקבלן  .1

 מבנים ממבני 11בחלקו הראשון של המכרז לשירותי ניקיון אשר כולל 

נפסלו כל הצעות ) חה מרכזי בריאות המשפ7( ואילו לשאר האתרים , העירייה

. בשל הפרשי המחירים מהאומדן והוחלט על פרסום מכרז חדש לאתרים אלה

) לפי מחיריו ממכרז קודם(ועל אף זאת המשיכה העירייה להעסיק אותו קבלן 

 .בחלק שהוחלט לגביו לפרסם מכרז חדש

אין בעל משרה בעירייה אשר מפקח על עבודת הקבלן והחומרים המסופקים  .2

 .זו והחומרים המסופקים הם לפי תנאי ומפרטי החוזה עם הקבלןואם עבודה 

הקבלן . החוזה החתום עם הקבלן לא מיושם כלשונו בסעיפים העיקריים שלו .3

פוליסת ביטוח צד ; לא המציא לעירייה פוליסות הביטוח שנדרשו ממנו לרבות

 ואילו לחומרי הניקיון שעליו לספק לצורך ביצוע העבודה. וחבות מעבידים' ג

, נייר טואלט; נמצא שהם שונים מהסוגים אשר פורטו במסמכי החוזה לרבות

חומרי ניקוי רצפות , סבון ניקוי כלים, סבון ניקוי ידיים, נייר ניגוב ידיים 

  .אסלות וחרסינה, חומרי ניקוי כיורים, וזכוכית

הביקורת מצאה שהעירייה משלמת עבור חומרים שהם פחות איכותיים 

ה שנדרשו בחוזה ובכך היא משלמת סכומי כסף ניכרים ושערכם פחות מאל

  ללא הצדקה
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העבודה שמבוצעת בפועל היא פחות מה שנדרש במפרט שבחוזה ושעל הקבלן  .4

 כסף מבין פרטי המפרט שלא מבוצעים ושהעירייה משלמת עבורם. לבצע

מתקני מים חמים , חלונות,  ניקוי דלתות ומשקופים: נמנים הפרטים האלה

 .וגגות, גופי תאורה, חצרות, וקרים

  לא לאריך את תוקף החוזה עם הקבלן בשל כל הליקויים והסטיותמבקר העירייה המליץ

ולהכריז על מכרז חדש הן לחלק שזכה בו הקבלן והן , שפורטו בדוחכפי  מתנאי החוזה

כמו כן . ק שלא זכה בו ושהמשיך לבצע את העבודה בו לפי תוצאות מכרז קודםלחל

הסמכת אחד מעובדי העירייה לפקח על עבודתו של הקבלן ומילוי כל תנאי החוזה החתום 

  .אתו

י ועדת הביקורת ואף נדרש שעובד העירייה שמפקח על עבודת הקבלן "המלצה זו אומצה ע

  .ות צורת וטיב העבודה והחומרים המסופקים על עבודת הקבלן לרבדיווחיםיגיש 

לא פרסמה ) 2010באוקטובר (בבדיקת המעקב נמצא שעד יום ביצוע הביקורת 

העירייה מכרז חדש עבור האתרים שמבצע בהם הקבלן את העבודה ללא מכרז ושלא 

ולא רק זאת אלא שגם לא הכריזה העירייה על , )מרכזי בריאות המשפחה(זכה בהם 

מכרז (סדות העירייה האחרים לאחר שפג תוקף החוזה הקיים מכרז חדש למו

  ).31.3.2010תוקף החוזה עם ההארכה הוא עד (מזה ששה חודשים ) 200732/

י עובד העירייה "שההמלצה להגשת דיווחים שוטפים ע, בבדיקת המעקב נמצא גם כן

ומילוי על אופן וטיב העבודה והחומרים המסופקים על ידיו , המפקח על עבודת הקבלן

   .שאר תנאי החוזה לא מיושמת

 8באיחור של ( נפתח המכרז החדש של ניקיון מוסדות העירייה 201011/בחודש 

אבל בשם אחר (במכרז זה זכה אותו קבלן , )חודשים ממועד סיום המכרז הקודם

  ).לחברה שלו

בהיבטיו הכספיים , הביקורת בדעה שניקיון מוסדות העירייה הוא נושא כה חשוב

והמשך ההתייחסות לנושא זה ולעבודת הקבלן עם העירייה באותה . צועייםביוה

תה בהתקשרות הקודמת משמעותה הפקרות לזכויות העירייה יהתייחסות כפי שהי

  . כפי שנדרשו במסמכי המכרז והפקרות לכספיה של העירייה,בקבלת השירותים

י מבקר העירייה באותו "הביקורת שוב ממליצה בפני העירייה לנהוג כפי שהומלץ ע

  .י ועדת הביקורת ומועצת העירייה"ההמלצות שאומצו ע, עניין בדוח הקודם


