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שירותי טיאוט רחובות


1.	כ ל ל י

בחודש מאי 2006 פנה ראש העירייה לביקורת בבקשה לערוך בדיקה בנושא המכרז למתן שירותי טיאוט רחובות.



2.	רקע כללי

בשנת 2001 נחתם בין העירייה לבין חברת "קפלן את לוי בע"מ" חוזה למתן שירותי טיאוט רחובות, לאחר שזכתה במכרז אשר יבוצע באמצעות שתי מכונות טיאוט (האחת קטנה והשנייה בגודל בינוני). חוזה זה הוארך מספר פעמים, בכל פעם לתקופה של שנה אחת, כאשר תוקפה של ההארכה האחרונה החל ביום 7.1.2005 ואמור להסתיים עם סיום הליכי המכרז הפומבי החדש משנת 2005 שמספרו 24/2005.
לפי חוזה ההארכה האחרון, שילמה העירייה לחברת "קפלן את לוי בע"מ" סך 2,025.26 שקלים (כולל מע"מ) בגין כל יום עבודה של שתי המכונות.
יצוין כי בנוסף לשתי מכונות טיאוט אלו, יש בבעלות העירייה מכונת טיאוט גדולה משלה אשר מופעלת ע"י עובדי העירייה בשתי משמרות. 
לקראת פרסום המכרז החדש בשנת 2005, הוחלט כי צורכי ניקיון רחובות העיר מחייבים עבודה של שלוש מכונות (במקום שתיים בעבר). עוד הוחלט כי על המכונות שיבצעו את העבודה להיות חדשות, זאת על מנת להימנע מכל תקלה העלולה להשבית את העבודה. 



3.	ה ב ד י ק ה

	בטרם פרסום המכרז הוכן באגף לחזות פני העיר אומדן עלות מתן שירותי טיאוט הרחובות לשלוש מכונות. האומדן העלה כי עלות יום עבודה של שתי המכונות שהיו בשימוש עד למועד זה גבוה בכ- 36% בהשוואה למחיר הקודם.  ביום 21.7.2005 נפתח המכרז החדש והתברר כי ההצעות עלו בכ- 32% על האומדן שהוכן ע"י העירייה. 
ראש אגף חזות העיר מסר לביקורת כי בעקבות תוצאות המכרז דרשה וועדת המכרזים הסברים להבדל המשמעותי שבין האומדן להצעות. לשם מתן ההסבר המבוקש שכרה העירייה יועץ חיצוני, ממנו קיבלה הערכה מנומקת דומה לתוצאות המכרז. 


בשלב זה מסר ראש אגף חזות העיר לוועדת המכרזים התייחסות למכרז האמור עם המלצות לבחירת הזוכה (ראה נספח מס' 1). עיון בהתייחסות זאת מעלה את הממצאים הבאים:
למכרז הוגשו ארבע הצעות כמעט זהות. שתי ההצעות הגבוהות מבין הארבע היו זהות לחלוטין, בסך של 5.200 שקל ליום. ההצעה הנמוכה ביותר הסתכמה ב- 5,165 שקלים, כלומר הפרש מזערי של 0.7%. 
לדעת הביקורת תוצאות אלה אינן סבירות מבחינה סטטיסטית והן מעלות תהיות ושאלות. 
ראש האגף מסר בתגובה כי כל החברות שהשתתפו במכרז דומות מבחינת אופי השירות שהן נותנות ונראה שזאת הסיבה למחירים הדומים שהגישו. 

מחירי המכרז למתן שירותי טיאוט רחובות מטעם מרכז השלטון המקומי משנת 2004 זול בכ- 20% מההצעה הזולה ביותר שהוגשה לעירייה. 
לשאלת הביקורת מדוע לא הצטרפה העירייה למכרז של מרכז השלטון המקומי ענה ראש האגף כי התוספות שהעירייה דרשה מעבר למה שמופיע במכרז זה היו משוות את תוצאות שני המכרזים. עם זאת הודה כי העירייה לא בדקה את נתוני מכרז מרכז השלטון המקומי ביחס לדרישות העירייה. 

	בעיון בהערכה של היועץ החיצוני נמצא כי היועץ הגיש לעירייה תחשיבי עלויות מפורטים של הפעלת מכונות טיאוט אשר נדרשו עפ"י המכרז. להערכת הביקורת, המתבססת על נתוני הפעלת מכונת טיאוט בעיריית רעננה ועפ"י המידע שהתקבל מחברת משק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי, הערכת היועץ מוגזמת. למרות זאת השתמשה הביקורת בתחשיבי היועץ לצורך חישוב העלות האלטרנטיבית של רכישת שלוש מכונות טיאוט, הנדרשות עפ"י המכרז, והפעלתן ע"י העירייה בעצמה ללא קבלנים. התוצאה שהתקבלה מראה כי הפעלת טיאוט רחובות ע"י העירייה יהיה זול בלמעלה מחצי מיליון שקל לשנה בהשוואה לעלויות של הקבלן הזוכה. 

יצוין כי העירייה לא ערכה את התחשיב האלטרנטיבי כאמור לעיל לטיאוט רחובות. 
	בוועדת המכרזים התקבלה החלטה לקבל את הצעתה של חברת "קפלן את לוי בע"מ" (הנמוכה ביותר) למתן שירותי טיאוט ברחובות רעננה. הודעה נשלחה לחברה הזוכה ביום 7.9.2005 (ראה נספח מס' 2). 
בפועל התעכבה החתימה על החוזה בין העירייה לחברה הזוכה בלמעלה מארבעה חודשים, מאחר והחברה לא הצליחה להשיג את מכונות הטיאוט החדשות כפי שנדרש בתנאי המכרז. בפרק הזמן שבין ההודעה על הזכייה לבין חתימת החוזה ביום 18.1.2006, החברה המשיכה לספק שירותי טיאוט לעיריית רעננה באמצעות המכונות הישנות במחיר המכרז הקודם משנת 2000. 

יצוין כי הייעוץ המשפטי של העירייה ראה במצב זה של אי עמידה בתנאי המכרז הפרת חוזה ואף התריע על כך בפני ראש האגף לחזות העיר (ראה נספח מס' 3). 
למרות האמור בחוזה, רק מכונה אחת מתוך השלוש התחילה לעבוד במועד חתימת החוזה. מכונה שנייה החלה לעבוד בחודש מרס 2006 והשלישית אמורה להגיע ביוני 2006. 
ביום 6.3.2006 נשלח אל החברה הזוכה מכתב מאת הייעוץ המשפטי של העירייה ובו הוזכרה זכותה של העירייה לבטל את המכרז בעקבות המצב שנוצר (ראה נספח מס' 4). 

ביום 21.5.2006 ערכה הביקורת סיור לצורך התרשמות מעבודת מכונות הטיאוט של חברת "קפלן את לוי בע"מ". נהג אחת המכונות, המשמש כנהג מחליף זמני ברעננה, מסר לביקורת כי הוא עובד דרך קבע עם המכונה הישנה שעבדה בעבר ברעננה וכי מצבה לאחר שיפוץ הינו כשל מכונה חדשה מבחינה טכנית  ומבחינת התפוקה שלה. 
מכאן עולה השאלה האם היה אכן חיוני לדרוש במכרז מכונות חדשות, דרישה אשר ייקרה את עלויותיו, מה עוד שלגבי מכונת טיאוט קטנה הדרישה הייתה לחדשה אחת לשנתיים. 

עפ"י תנאי המכרז נדרשו, כאמור, מכונות טיאוט חדשות. מעיון בחוזה שחתמה העירייה בשנת 2006 עם חברת "קפלן את לוי בע"מ", מתברר כי המכונות היו אמנם חדשות אולם משנת ייצור 2005. 
ראש אגף חזות העיר מסר כי בכל מכרז העוסק בקבלת שירותים באמצעות מכונות כאלו ואחרות (פינוי אשפה, ניקוי רחובות וכד'), הייתה מאז ומתמיד דרישה למכונות חדשות, ויתירה מכך, לחדשן מפעם לפעם על מנת לקבל את השירות הטוב ביותר ברציפות וללא תקלות. 
בדיקת הביקורת העלתה כי אחת המכונות (מסוג DAF) נמצאת מ- 13.9.2004 בבעלות חברת "גד-אל ציוד". משמעות הדבר היא כי בשנת 2006 סופקה לעיריית רעננה מכונה "חדשה" אשר בפועל כבר הייתה בשימוש במשך כשנה וחצי. 

עפ"י תחשיב הביקורת עלות מתן שירותי טיאוט רחובות לפי החוזה החדש תהיה כ- 1,800,000 שקל לשנה, בהשוואה ל- 726,502 שקלים בשנת 2005 לפי החוזה הקודם. 
מכאן עולה כי העלות הנוספת מסתכמת בכ-.1,100,000 שקל לשנה. 
ראש האגף מסר כי ברגע שתיכנס לעבודה המכונה השלישית ניתן יהיה לצמצם את מספר פועלי הניקיון ובכך לחסוך בהוצאות.

3.7	סגן ראש העירייה וממלא מקומו, האחראי מתוקף תפקידו מזה שמונה-עשרה שנים על האגף לחזות העיר, מסר לביקורת כי לא היה מעורב בפרטי מהלך העניינים הרלבנטיים באשר לטיאוט רחובות. לדבריו הדברים נעשו באמצעות גורמים בעירייה, בהם גורמים באגף לחזות העיר, ללא ידיעתו. להערכתו ההתעלמות ממנו הייתה מכוונת.




המלצות

	    מומלץ להבא, בטרם קבלת החלטה בדבר התקשרות לטיאוט רחובות, לערוך תחשיב של האלטרנטיבות הקיימות בנושא, כולל השוואה עם רשויות אחרות, אשר יוצג בפני מקבלי ההחלטות (ראה סעיפים 3.2ב' ו 3.2ג'. 

	מאחר וזכיינית המכרז למתן שירותי טיאוט רחובות לא עמדה בתנאי המכרז ואף הפרה את החוזה שנחתם עמה, הביקורת ממליצה לשקול המשך התקשרות עימה לגבי השנים הבאות (ראה סעיף 3.3). 

	מומלץ להבא לשקול מחדש את מידת החיוניות של אספקת מכונות טיאוט חדשות כל שנתיים, דרישה המייקרת את העלויות באופן משמעותי, כאשר בפועל ידוע כי המכונות יכולות לתפקד בצורה טובה במשך שנים ארוכות יותר (ראה סעיף 3.4). 

	בעקבות האלטרנטיבות שהוצגו בדו"ח, מומלץ לשקול העדפת האפשרות הכדאית ביותר מן ההיבטים של עלות וטיב השירות.

	לדעת הביקורת להבא היה ותוצאות המכרז יצביעו על חשד לתיאום בין קבלנים, מומלץ לשקול את ביטולו וקיום משא ומתן עם הגורמים הרלבנטיים במשק, לרבות פנייה אל הממונה על ההגבלים העסקיים (ראה סעיף 3.2א').
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נספח מס' 2


נספח מס' 3


נספח מס' 4









תגובת העירייה להמלצות הביקורת בדו"ח הביניים


סעיף 4.1	המלצת המבקר מקובלת. לקראת קבלת החלטה באשר להתקשרות הבאה בנושא טיאוט רחובות, ייערך תחשיב של האלטרנטיבות הקיימות, לרבות השוואה עם רשויות אחרות.
	באחריות מנהל האגף לחזות העיר.

סעיף 4.2	המלצת המבקר מקובלת. בחידוש ההתקשרות במועדו תשקול העירייה המשך התקשרות עם הזכיינים הקיימים למתן שירותי טיאוט רחובות.
	באחריות מנהל האגף לחזות העיר וגזבר העירייה.

סעיף 4.3	המלצת המבקר מקובלת. נושא הכנסת דרישה למכונות טיאוט חדשות מידי שנתיים יישקל במסגרת ההיערכות למכרז הבא.
	באחריות מנהל האגף לחזות העיר.

סעיף 4.4	המלצת המבקר מקובלת ותיושם ככל האפשר.

סעיף 4.5	המלצת המבקר מקובלת.
	באחריות מנהל האגף לחזות העיר והיועצת המשפטית לעירייה.


