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פרק א'  -מבוא
.2

מבוא
 2.2כללי
תהליך הרכש וההתקשרויות נחשב אחד מהתהליכים ה"רגישים" ביותר ויש אומרים שגם
המסובכים ביותר לביצוע ברשויות המקומיות בכלל ובמועצות אזוריות בפרט.
-

הכמות הגדולה של הגורמים הרלוונטיים המעורבים בתהליך הרכש;

-

כמות פעולות הרכש שנדרשות ותדירות הביצוע;

-

המגוון הגדול של סוגי הרכש ,הטובין והשירותים הנרכשים;

 פריסה גאוגרפית רחבה ומידת שליטה נמוכה על הטובין שהתקבלו.כל אלה יוצרים מורכבות גדולה שבסופה משולם כסף ציבורי לגורמים פרטיים בתמורה
לאספקת הטובין ו/או מתן השירותים.

לאור זאת קבע המחוקק הסדרים שנועדו לשמור על תקינות תהליכי הרכש ,עקרונות מנהל תקין,
הגברת שקיפות ,והגדלת שיעור מגוון הספקים המתמודדים על תקציבי הרשות ,לרבות:


צו המועצות האזוריות (מועצות מקומיות);



תוספת השנייה לצו המועצות;



חוברת הדרכה בנושא "ניהול רכש ,מלאי ומצאי ברשויות מקומיות" – מאת מפע"ם
(השרון הצפוני);



חוברת "ועדת מכרזים" מחודש אוקטובר  0202שהפיץ משרד הפנים;



מדריך לנבחר ברשויות המקומיות – שנת .0202
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 2.1מסגרת נורמטיבית
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות):
1

בהתאם לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ( ,להלן צו המועצות אזוריות) ,נקבע "לא
תתקשר המועצה להעברת מקרקעין או טובין ,להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלה בהתאם
להוראות התוספת השנייה".
תוספת שניה לצו המועצות האזוריות:
בתוספת השנייה של צו המועצות האזוריות ,נקבעו הסדרים לעניין רכש והתקשרויות בסכומים
שאינם מצדיקים ביצוע מכרז פומבי.
 פטור ממכרז  -כאשר החוזה להעברת טובין או ביצוע עבודה שערכו אינו עולה על
.2₪ 000,022
 מכרז זוטא – כאשר מדובר בהעברת טובין או ביצוע עבודה שערכו אינו עולה על
 0₪ 027,922באופן מדורג כדלהלן :
מספר הצעות מחיר דרושות

מדרג הסכומים
התקשרות בסכום שבין  ₪ 000,022לבין ₪ 000,022

פניה לפחות ל 0-ספקים/נותני שרותים

התקשרות בסכום שבין  ₪ 000,022לבין ₪ 027,922

פניה לפחות ל 0-ספקים/נותני שרותים

* כל הסכומים הנ"ל אינם כוללים מע"מ
** הסכומים מעודכנים לחודש נובמבר .0202
*** הסכומים רלוונטיים למועצה אזורית שמספר תושבים גדול מ 00 -אלף תושבים



מכרז פומבי – התקשרות לרכש של טובין בהיקף כספי העולה על .₪ 027,922

דוח הביקורת עוסק בתהליכי הרכש וההתקשרויות שאינם חלק מהליכי מכרז פומבי
(התקשרויות עד לרף של  407אלף ) ₪

 1סעיף 27
 2סכום מעודכן לנובמבר .0202
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 2.0הגדרות


מנהל רכש ואספקה – "מי שמונה בידי המועצה ...לרכישת טובין ,אחסנתם ,הספקתם,
שמירה עליהם ,ולקביעת רמות המלאי "...להלן – "מנהל הרכש").



ועדת מכרזים – 3ועדה קבועה שחבריה הינם חברי המועצה שתפקידיה לבדוק הצעות
מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז.



ועדת רכש ובלאי " -ועדה שמינתה מועצה...לאשר ביצוע רכישות למועצה ,רישומן וגריעתן"
(להלן – "ועדת רכש")



ועדת התקשרויות – ועדה ברשות המנכ"ל באמצעותה מבוצעות כל ההתקשרויות עם
יועצים ,הדורשות יידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים.



מכרז זוטא – התקשות עם ספקים בהיקף כספי שנתי הנמוך מ ₪ 027,922 -המבוצעת על ידי
ועדת רכש.



מכרז פומבי – התקשרות עם ספקים בהיקף כסי שנתי העולה על  ₪ 027,922המבוצעת על
ידי ועדת מכרזים.

 .1מטרת הביקורת
מטרת הביקורת הינה לבחון את תקינות ונאותות תהליכי הרכש וההתקשרויות במועצה ,לרבות:
-

עמידה בדרישות צו המועצות האזוריות ותקנות המכרזים;

-

בחינת עמידה בנהלי העבודה של המועצה;

-

עמידה בהנחיות משרד הפנים וכללי מנהל תקין.

 .0מתודולוגיית העבודה
עבודת הביקורת התבצעה בחודשים דצמבר  – 0202מאי  ,0207ובמהלכה:
-

התקיימו פגישות עבודה עם גזבר המועצה והעובדים הרלוונטיים;

-

התקיימו ישיבות עבודה עם רכזת ועדת התקשרויות במועצה;

-

התקיימו פגישות עם אחראית על נושא רכש המחשוב במועצה;

-

בחינת פרוטוקולים והתקשרויות שבוצעו במהלך השנים ;0202 – 0209

-

נבחנו אסמכתאות ,פרוטוקולים ,נתוני הנהלת חשבונות וחוזי התקשרות עם ספקים.

-

בתום עבודת הביקורת ,הועברה טיוטת הדוח לגורמים הרלוונטיים לקבלת התייחסותם.
תגובת הגורמים הרלוונטיים פורטה בגוף הדוח.

הביקורת מברכת על שיתוף הפעולה המלא לו זכתה במהלך עבודתה.

 3צו המועצות האזוריות סעיף  02א
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פרק ב' – תמצית הממצאים וההמלצות
תהליכי הרכש במועצה (בהתקשרויות שאינן מחויבות במכרז פומבי) מבוצעות על-ידי מנהלי
האגפים והמחלקות ומאושרות באופן פרטני על-ידי ועדת הרכש.
ועדת הרכש פועלת תחת עומס רב ,מצד אחד בוחנת ומאשרת עשרות רבות של התקשרויות
המגיעות לשולחנה ,ומצד שני פועלת ללא מנכ"ל (קבוע) וללא מנהל רכש המרכז את הבקשות
השונות.
בנסיבות הקיימות ,ועל אף קיומם של פרוטוקולים מסודרים ,הצעות מחיר מאושרות והזמנות
ודרישות רכש חתומות ,נמצאו ליקויים רבים בתהליכי הרכש ובהתנהלות המועצה.

להלן עיקרי הממצאים כפי שפורטו בהרחבה בדוח הביקורת:
( )0היעדר איוש תפקיד מנהל רכש ואספקה – בבדיקת הביקורת נמצא שהמועצה לא הגדירה
בשנים האחרונות ולא מינתה עובד מקצועי לשמש בתפקיד "מנהל רכש" ,זאת על אף
הדרישה החוקית והרגולטורית בנושא.
לדעת הביקורת ,בהיעדר מנהל רכש ,נפגע באופן מהותי תהליך העבודה ,נוצרים קשרים
פסולים בין עובדים לבין ספקים ,נמנעת היכולת להביא לידי ביטוי את היתרון לגודל ונוצר
בין היתר בזבוז כספי מהעדר תיאום בין המחלקות והאגפים השונים( .ראה הרחבה בפרק ג'
סעיף )0
מומלץ לאייש את תפקיד מנהל הרכש כנדרש בחוק

( )0היעדר נהלי רכש – בבדיקת הביקורת נמצא שטרם גובש נוהל רכש והתקשרויות במועצה.
נכון למועד הביקורת (דצמבר  )0202אין מסמך המרכז את תפקידי מנהל הרכש ,תפקידי ועדת
הרכש ,תדירות ישיבות ,אופן עריכת פרוטוקולים ,סדרי בקרה על מנהל הרכש ועל מנהלי
המחלקות והאגפים ,כללי דיווח תקופתיים להנהלת המועצה ולוועדת מכרזים וכו'.
לדעת הביקורת ,בהעדר נהלי רכש כתובים ,נוצר קושי לבחון את תהליכי העבודה בפועל
והשוואה למדיניות המועצה( .ראה הרחבה בפרק ג' סעיף )0
כמו כן נמצא כי לא נקבע נוהל עבודה ו /או מנגנון עבודה מוסדר אשר מטפל בבקשות של
ספקים  /קבלנים להצטרף למאגר הספקים המורשים של המועצה( .ראה הרחבה בפרק ג'
בסעיף ) )0(5
מומלץ לגבש נוהל רכש והתקשרויות כתוב המסדיר את תהליכי עבודת ועדת הרכש ואופן
ביצוע ההתקשרויות השונות.
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( )0תפקוד לקוי של ועדת רכש – בבדיקת הביקורת נמצא כי ועדת רכש לא מילאה את תחומי
האחריות שלה ולא נסחה מסמך המפרט את מדיניות הרכש שעל פיו נדרש לבצע את
התקשרויות לרכישת טובין או קבלת שרותים( .ראה הרחבה בסעיף  )0וכן לא העבירה דיווח
שנתי למועצת הרשות בכל הקשור לרשימת הספקים המורשים ולהיקף פעילות עם הספקים
השונים (ראה הרחבה בפרק ג' סעיף ) )0(5
כמו כן בבדיקת הביקורת נמצא שהמועצה לא הנפיקה כתבי מינוי  /כתבי הסכמה (שמים,
כתובים) לחברי הוועדה המפרטים בין השאר את תפקידם ,אחריותם וסמכויותיהם.
מומלץ לאייש את ועדת הרכש ולהסדיר את תהליכי העבודה לרבות הנפקת כתבי מינוי
והסמכה לחברים.

( )0העדר מיפוי ואיתור צרכים  -בבדיקת הביקורת נמצא שבשנים האחרונות ( )1129-1120לא
ביצעה המועצה מיפוי הצרכים של האגפים והמחלקות השונות .כתוצאה מכך ,אין תכנון
שנתי ו/או תכנון ארוך טווח לרכישת טובין ,אין מידע איזה טובין נדרש לרכוש במהלך
השנה ,אין יכולת לבנות תוכנית עבודה מקושרת לתקציב ,אין בקרה ואין פיקוח – עמידה
בתוכנית עבודה זו.
לדעת הביקורת ,מדובר בכשל ניהולי מתמשך ,אשר גורם באופן תדיר לביצוע רכישות קטנות,
בלתי סדירות וללא תאום בין המחלקות השונות( .ראה הרחבה בפרק ג' סעיף )0
מומלץ לבצע סקר למיפוי צרכי המועצה כבסיס לתוכנית רכש רב-שנתית.
( )5ניהול לקוי של רשימת ספקים מורשים  -בבדיקת הביקורת נמצא שאין במועצה "רשימת
ספקים" פורמאלית שאושרה בהתאם להוראות החוק ואין גורם האחראי על אישור והסדרה
של "רשימת ספקים מורשים" .אלא שבכל אחת מהמחלקות השונות ,מנוהלת "רשימה"
סגורה של ספקים אשר נמצאים ביחסי עבודה שנים רבות עם הגורמים המקצועיים בכל
מחלקה .רשימות אלה לא אושרו בהתאם לדרישות הרגולטוריות ,הן אינן מפוקחות על ידי
ועדת רכש ועשויות ליצור יחסי ספק לקוח בלתי תקינים.
כמו כן ,נמצא כי רשימת הספקים המורשים איננה מפורסמת לציבור ו /או באתר האינטרנט
של המועצה בניגוד לדרישות החוק.
לדעת הביקורת ,ביצוע התקשרויות באמצעות קבלת הצעות מחיר ,במסגרת מכרזי זוטא
(היקף כספי שבין  242אלף ל 407 -אלף  )₪ללא שימוש במאגר ספקים מורשים איננו תקין.
(ראה הרחבה בפרק ג' סעיף )5
מומלץ לגבש רשימת ספקים בהתאם לדרישות החוק וההנחיות של משרד הפנים.
( )0ניהול לקוי של רשימת יועצים – מנכ"ל המועצה נדרש להקים ועדה מקצועית – "וועדת
התקשרויות" לצורך טיפול בהתקשרויות עם יועצים בעלי ידע ומומחיות מיוחדים ,בבדיקתה
הביקורת נמצא כי בהעדר מנכ"ל (קבוע) לא הוקמה ועדת התקשרויות.
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בבדיקת הביקורת נמצא שנכון למועד הבדיקה (דצמבר  )0202טרם השלימה המועצה את
גיבושה של רשימת יועצים כנדרש בהנחיות משרד הפנים ,כמו כן ,נמצא כי מאגר היועצים
הקיים איננו מפורסם באתר האינטרנט של המועצה ,זאת בניגוד להנחיות משרד הפנים.
ראוי להדגיש כי אי הקמתה של רשימת יועצים יכולה לפגום ביכולת של המועצה לבצע
התקשרויות באופן תקין על פי חוק .רשימת היועצים מאפשרת ביצוע הליך של פטור ממכרז
פומבי ובהעדרה כל התקשרות עם יועץ בתחומים הנ"ל תחייב את המועצה בהליך ארוך
ומסורבל יותר.
בנוסף ,בהתאם ל"נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת יידע ומומחיות
מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" שפרסם משרד הפנים ,נדרשת הועדה
לפרסם אחת לשנה את רשימת היועצים עימם התקשרה בשנה החולפת לרבות היקפי
ההתקשרות .בבדיקת הביקורת נמצא כי רשימה כאמור לא פורסמה בפועל( .ראה הרחבה
בפרק ג' סעיף )0
מומלץ לגבש רשימה  /מאגר יועצים בהתאם לדרישות החוק וההנחיות של משרד הפנים.
( )9התקשרות עם ספקים בניגוד לתקנות – בבדיקה מדגמית שערכה הביקורת נמצא שהמועצה
התקשרה עם ספקים באופן שנוגד את תקנות המכרזים ,לרבות:


אי ביצוע מכרזים על אף היקף כספי שחורג מהסכום המותר;



שימוש בכלי של "מכרז זוטא" על אף שאין רשימת ספקים מאושרת;



ביצוע הזמנות קטנות ואי ביצוע הזמנות מסגרת באופן שיוצר בזבוז כספי;



עבודה עם ספקים ללא הסכם עבודה חתום;

 היעדר תיעוד של "סיור קבלנים" שבוצע לפני קבלת הצעות מחיר.
(ראה הרחבה בפרק ג' סעיפים )9,2,7,02
( )2קיום מערכת יחסים לכאורה בין עובדי המועצה לבין הספקים  -בבדיקת הביקורת נמצא שכל
המחלקות והאגפים במועצה נמצאים באופן קבוע ושוטף בקשר ישיר עם ספקים אשר מהם
רוכשים בפועל טובין .תהליכי העבודה הקיימים במועצה מאפשרים היווצרות קשרים
אישיים ואחרים בין עובדים לבין ספקים.
לדעת הביקורת ,מדובר בתהליכי עבודה שגויים אשר עשויים ליצור קשרים פסולים עד לכדי
מצב של ניגוד עניינים בין עובדי המועצה לבין הספקים המספקים לאותם עובדים טובין.
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התייחסות הנהלת המועצה מיום :19/19/1127

" המועצה פועלת לשינוי באופן עבודתה של ועדת הרכש כך שבין מטרותיה היא פועלת
להקטנת עומס הפניות .המועצה מינתה מנכ"לית למועצה ומנהלת רכש אשר משתתפות
בועדת הרכש בעצמן או מי מטעמן".
 בהתייחס לסעיף " – 0הליקוי תוקן .מונתה מנהלת רכש".
 בהתייחס לסעיף " – 0עם מינוי מנהלת רכש הוועדה פועלת לאשר נוהל רכש במועצה".
"תגובת הלשכה משפטית :קיים נוהל כתוב ואולם יש להתאימו להנחיות החלות היום.
ואולם ,הועדה בהחלט מתנהלת בהתאם לנוהל קבוע באותו סדר פעולה :קבלת דרישה
להזמנה על ידי אסתר ,בדיקה תקציבית של טלי ,בדיקה של נוהל הצעות המחיר על ידי
מבקר חיצוני (אמנון) ,ישיבת ועדת רכש ,וחתימת גזבר וראש מועצה על דרישות
מאושרות".
 בהתייחס לסעיף  " – 0מליאת המועצה אשרה את הקמת ועדת הרכש ואולם במליאה
הקרובה תגדיר את אחריות וסמכות חברי הועדה".
 בהתייחס לסעיף " – 0עם כניסת מנהלת הרכש אחת מהמשימות הראשונות שהוגדרו
היא היערכות לקראת תקציב  0202במסגרת היערכות זו ידרשו המחלקות להגיש
למנהלת הרכש תוכנית שנתית".
 בהתייחס לסעיף  " – 5בימים אלה שוקדת מנהלת הרכש על ניסוח נוהל רכש ומאגר
ספקים אשר יפורסם באתר המועצה".
 בהתייחס לסעיף " – 0הליקוי תוקן ,המועצה השלימה את גיבוש רשימת היועצים לפי
נוהל משרד הפנים ,ובשל קושי טכני טרם הועלה לפרסום באתר ,ואולם הדבר מצוי
בטיפול ויפורסם בעתיד הקרוב ......וכן הוקמה ועדת התקשרויות לעניין יועצים בעלי
ידע מומחיות ".
 בהתייחס לסעיף  " – 2המועצה בהליכים של בנית נוהל רכש ,וכל נושא תהליכי העבודה
ובכלל זה נהלי הצעות המחיר ,נבחנים בימים אלה על ידי צוות הועדה".
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פרק ג' – פירוט הממצאים
 .2מנהל יחידת רכש ואספקה
בהתאם לצו המועצות אזוריות 4נדרשת המועצה למנות עובד לתפקיד "מנהל רכש ואספקה".
מדובר בתפקיד חובה ,על פי הנחיות משרד הפנים ,אשר יהיה כפוף ארגונית לגזבר המועצה.
בבדיקת הביקורת נמצא שהמועצה לא הגדירה בשנים האחרונות ולא מינתה עובד מקצועי
לשמש בתפקיד "מנהל רכש" ,זאת על אף הדרישה החוקית והרגולטורית בנושא.

להלן תיאור תפקידו של מנהל יחידת רכש ואספקה

5

"ייעוד  :ניהול הרכש ברשות המקומית (לרבות רכישת טובין ,אחסנתם ,הספקתם ,שמירה עליהם
וקביעת רמת המלאי) ,תאום בין צרכים לבין התקציב ושמירה על האינטרס הציבורי וטוהר
המידות".
לדעת הביקורת ,בהיעדר מנהל רכש ,נפגע באופן מהותי תהליך העבודה ,נוצרים קשרים פסולים
בין עובדים לבין ספקים ,נמנעת היכולת להביא לידי ביטוי את היתרון לגודל ,נוצר בזבוז כספי
מהעדר תיאום בין המחלקות והאגפים השונים.

להלן פרוט המשימות העיקריות של מנהל יחידת רכש ואספקה:
א.

ב.

ג.

תכנון תקציב ותוכניות עבודה ,לרבות:


איתור צרכים בנושא רכש וריכוז בקשות של הרשות המקומית ושל מוסדות החינוך



ניהול מו"מ עם ספקי הרשות ,קיום קשר עם ספקים וקבלנים ובחינת ההצעות
וקביעת סדרי עדיפויות בהלימה עם התקציב.

ניהול ספר ספקים ,לרבות:


סיוע למחלקה משפטית בעריכת מכרזים בתחום הרכש ,בהתאם לחוק ולתקנות.



ייעוץ ומתן מידע בנושאי רכש לראש הרשות המקומית ולמנהלים.



ייצוג יחידת הרכש והאספקה בוועדת המכרזים וועדת רכש ובלאי.



פרסום בעיתונות בדבר רישום לספר ספקים.

הערכה ,פיקוח ובקרה ,לרבות:


מעקב ובקרה אחרי יישום המדיניות של הרשות בתחום הרכש.



מעקב ובקרה אחר עבודת הקניינים והמחסנאים.

 4תוספת רביעית ,סעיף .5
 5בהתאם לקובץ הגדרות תפקיד ,משרד הפנים
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ד.

ה.



בדיקה שנתית של נכונות הדו"חות הממוחשבים.



ביצוע הערכת ספקים וקבלנים.

ביצוע רכש ואספקה ,לרבות:


השתתפות בוועדות השונות האחראיות על רכש ,כגון ועדת רכש ובלאי וועדת מכרזים.



ביצוע של דרישות והזמנות טובין בכפוף לכל דין ולנהלי הרשות.



ביצוע רכישות טובין וציוד בכפוף לכל דין ולנהלי הרשות.



ארגון וביצוע של תהליכי רכש ,ובכלל זה סיוע בקביעת נהלים ברשות.



תיאום וביצוע רכש עבור הרשות המקומית ומוסדות החינוך במהלך השנה וכן
בחודשי הקיץ לקראת פתיחת שנת לימודים.



אישור חשבוניות בהלימה להזמנת הטובין )מחיר  2כמות  2דגם וכיו"ב( והגשתם
לגזברות להכנת שובר תשלום.



הזמנת שירותים ושכירת ציוד לרבות שירותי תקשורת.



ביצוע ספירת מלאי לקראת סיום כל שנה.

טיפול בחוזים עם ספקים וקבלנים


נטילת חלק בכתיבת ובחינת החוזים טרם החתימה עליהם.



ריכוז החוזים שנחתמו עם ספקים וקבלנים בתיקים ידניים וממוחשבים.



ביצוע מעקב ובקרה על עמידה בתנאי החוזים.



ביצוע בקרה ובדיקה על מועד פקיעת התוקף של החוזים ,ונקיטת פעולות לחידושם
והארכתם ,במידת הצורך.



מעקב אחר ערבויות ביצוע ואישורים על קיום ביטוחים.

הביקורת מבקשת להעיר ,שתפקיד מנהל רכש לא מאויש כבר מספר שנים ואין גורם מקצועי
(חליפי) אשר מבצע בפועל את תפקידי מנהל הרכש .המשמעות – לא מתבצע תהליך סדור
ושיטתי של תכנון ,ניהול ,בקרה ופיקוח על תהליכי הרכש במועצה.
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 .1ועדת רכש
בהתאם לצו המועצות האזוריות ,המועצה נדרשת למנות ועדת מקצועית בשם "ועדת רכש
ובלאי" .אשר תהה אחראית בין השאר על :


אישור ביצוע רכישות למועצה רישומן וגריעתן;



קביעת מדיניות רכש של המועצה (לרבות העדפה של תוצרת מקומית);



תקבע את הפריטים שיכללו בתכנון הצריכה התקופתי;



לא תבוצע רכישה אלה באישור מראש מאת ועדת רכש לאחר קבלת חוות דעתו של מנהל
הרכש;



במקום שבו נתגלו חילוקי דעות בין מנהל הרכש לבין ועדת הרכש ,יועבר להכרעה אצל
ראש המועצה.

קובץ "המדריך לנבחר ברשות המקומית לשנת  "0202נקבע שוועדת רכש צריכה לדון בכל סוגי
ההתקשרויות לרבות :רכישות דחופות ,רכישות שוטפות ,רכישות הפטורות ממכרז ,רכישות
במכרזי זוטא ,רכישות במכרזים פומביים וכו'.
במידה והחליטה ועדת הרכש על רכישת טובין בסכום המחייב מכרז פומבי – יועבר הטיפול
במכרז זה לידידי ועדת מכרזים.
הערות הביקורת :
( )0איוש חברי ועדה  -ועדת הרכש מורכבת מ :יועץ משפטי ,גזבר המועצה ,רכזת ועדת רכש
(עובדת מחלקת כספים) – תקין.
( )0העדר כתבי מינוי לחברי הועדה – בבדיקת הביקורת נמצא שהמועצה לא הנפיקה כתבי מינוי
 /כתבי הסכמה (שמים ,כתובים) לחברי הוועדה המפרטים בין השאר את תפקידם ,אחריותם
וסמכויותיהם.
( )0העדר קביעת מדיניות רכש – בבדיקת הביקורת נמצא שאין במועצה מסמך המפרט את
מדיניות הרכש שעל פיה נדרש לבצע את התקשרויות לרכישת טובין או קבלת שרותים.
( )0עריכת פרוטוקולים – בבדיקה מדגמית שערכה הביקורת נמצא שהוועדה מפיקה
פרוטוקולים של ישיבות  /החלטות שהתקבלו .הפרוטוקולים הנ"ל כוללים את מס' הדרישה,
מהות הדרישה ,מהות האישור ופרוט הנסיבות שבגינם לא התקבל אישור (במקרים
הרלוונטיים) – תקין.
( )5שמירת תיעוד פרוטוקולים – בבדיקת הביקורת נמצא שאין קלסר אחד (או מקום אחד) שבו
מרוכזים כל הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה באופן שניתן לבחון את היקף פעילות הוועדה
ולנתח את מספר הישיבות  /ההתקשרויות שביצעה ו /או שלמות ההתקשרויות שהובאו
לאישורה.
מומלץ לשקול עריכה של קובץ ממוחשב המפרט את כלל דיוני הועדה ואת ההחלטות
שהתקבלו.
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 .0נהלי רכש והתקשרויות
משרד הפנים פרסם הנחיות מקצועיות להתנהלות ועדת מכרזים ולאופן ביצוע תהליכי הרכש
ברשויות המקומיות .במסגרת זו נכתב :
"תהליכי הרכש של הרשות המקומית יתבצעו בהגינות ,תוך שמירה על עקרונות התחרותיות
והשוויון ,ביעילות מהבחינה הכלכלית והמנהלתית ובהקפדה על כל הדרישות החוקיות "....
6

כמו כן נקבע כי מאחר שרכש בהליך הפטור מחובת מכרזים מהווה פעילות מרכזית שמבצעת
הרשות המקומית ,עליה לקבוע בעצמה תהליכי עבודה תקינים במסגרתם נהלים פנימיים גם
בהתקשרויות בסכומים שאינם מחייבים ביצוע מכרז.
הערות הביקורת:
( )0העדר נוהל רכש – בבדיקת הביקורת נמצא שטרם גובש נוהל רכש והתקשרויות במועצה.
נכון למועד הביקורת (דצמבר  )0202אין מסמך המרכז את תפקידי מנהל הרכש ,תפקידי
ועדת הרכש ,תדירות ישיבות ,אופן עריכת פרוטוקולים ,סדרי בקרה על מנהל הרכש ועל
מנהלי המחלקות והאגפים ,כללי דיווח תקופתיים להנהלת המועצה ולוועדת מכרזים וכו'.
לדעת הביקורת ,בהעדר נהלי רכש כתובים ,נוצר קושי לבחון את תהליכי העבודה בפועל
והשוואה למדיניות המועצה .מומלץ לגבש בהקדם האפשרי נוהל רכש כאמור.

( )0מידרג שגוי של היקפי ההתקשרות הכספית – לאור העובדה שלא גובש נוהל רכש והתקשרות
במועצה ,ולאר הדרישה של הוועדים המקומיים החדשים שנבחרו בשנת  ,0202הפיצה
היועצת המשפטית מסמך המפרט את אופן ההתקשרות עם ספקים בכל הקשור להיקפים
כספיים ,מסמך זה הופץ למנהלי אגפים  /מחלקות וועדים מקומיים בחודש ינואר ,0207
כדלהלן:

6

היקף ההתקשרות (לא
כולל מע"מ)

כמות פניות
לקבלת הצעות
מחיר

אופן קבלת
הפניות

גורם אחראי

עד לסכום של ₪ 0,222

0

דוא"ל או פקס

מנהל האגף

 ₪ 0,222עד ₪ 5,222

0

 ₪ 5,222עד ₪ 92,022

0

 ₪ 92,022עד ₪ 000,022

0

 ₪ 000,022עד ₪ 007,922

0

 ₪ 007,922עד ₪ 077,022

0

מעל 077,022

מכרז פומבי

דוא"ל או פקס
עד למועד שנקבע
דוא"ל או פקס
עד למועד שנקבע
מעטפות סגורות
לתיבת מכרזים
על פי דיני
מכרזים
על פי דיני
מכרזים
על פי דיני
מכרזים

מנהל האגף
מנהל האגף

הערות של הביקורת

ראה הרחבה סעיף קטן
א'
ראה הרחבה סעיף קטן
א'
ראה הרחבה סעיף קטן
ב'

ועדת
מכרזים
ועדת
מכרזים
ועדת
מכרזים

מדריך "ועדת מכרזים" מהדורה חמישית מעודכנת מאוקטובר .0202
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(א) מדרג סכומים שגוי  -הביקורת מבקשת להעיר שבמסמך שהופץ אין הבדל בין אופן
ההתקשרות בסכום של  ₪ 0,220לאופן ההתקשרות בסכום של  92,222ש"ח .
(ב) העדר התייחסות גורמים אחראיים  -בנוסף ,הביקורת מבקשת להעיר שבמסמך שהופץ
חסר התייחסות מי הגורם האחראי לפתוח את תיבת המכרזים ,מי אחרי לבחון את
ההצעות שהתקבלו ,ומי אחראי לפנות בכלל לאותם ספקים.
(ג) העדר התייחסות לוועדת רכש  -הביקורת מבקשת להעיר שהקובץ שנשלח למנהלי
אגפים ומחלקות איננו מתייחס כלל לתחומי אחריותה וסמכויותיה של ועדת הרכש
שהינה ועדת חובה על פי חוק ואיננו מתייחס לתפקיד מנהל הרכש שגם הוא תפקיד
חובה על פי חוק .
בעקבות הביקורת יצא ביום  11.2.1111נוהל רכש חדש כולל תיקון והתייחסות לכל
הערות המוזכרות בסעיפים  2ו 1 -לעיל .מצ"ב הנוהל החדש בנספח ב' בסוף הדוח.
התייחסות הנהלת העירייה מתאריך :19/19/1127

 בהתייחס לסעיף " – 0ישנו נוהל לגבי קבלת הצעות מחיר ובדיקתם (תעריפים ,כמה הצעות,
מעטפות סגורות וכו') ,הוועדה פועלת מאז ומתמיד באותם נהלים של אישור הזמנות –
הלשכה המשפטית מעורבת כמובן רק בישיבה הסופית על אישור דרישות להוצאת ההזמנה".
 בהתייחס לסעיף " – 0תגובת הלשכה המשפטית :נוהל הרכש וההתקשרויות היה נהוג
ומיושם משך כל השנים ,ואולם לנוכח היבחרם של ועדים חדשים הם בקשו שישלח אליהם
נוהל והיקפי התקשרות ,וזה אכן נשלח ,אין המדובר במסמך חדש".
 בהתייחס לסעיף ( 0א) – "המבקר מסתמך על מסמך לא נכון ,נשלח מסמך מתוקן ובמסגרת
בנית נוהל הרכש החדש יקבעו קריטריונים בהתאם להחלטת הועדה ומדיניות המועצה".
 בהתייחס לסעיף ( 0ב) – "יש נוהל סדור נציג ועדת מכרזים ,נציג לשכה משפטית ונציג האגף
הרלוונטי נמצאים בפתיחת ההצעות/מכרזים ,מזכירת ועדת המכרזים מזמנת את הגורמים
ואת המציעים שהגישו ,כך שפתיחת המעטפות הינה בשקיפות מלאה ובהתאם לנוהל מסודר
מזה מספר שנים" .
 בהתייחס לסעיף ( 0ג) – "עד לחודש ינואר  0207לא אוייש תפקיד מנהל הרכש ,וזאת בידיעת
מבקר המועצה שלא העיר את תשומת הלב להנהלת המועצה ,בעלי התפקידים שיושבים
בועדת הרכש עובדים מתוקף תפקידים באגפי המועצה ,והם ערים לכל הכללים החלים".
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 .4מיפוי ואיתור צרכי המועצה בתחום הרכש
מערך הרכש נדרש לתת מענה יעיל ואיכותי לצורכי האגפים והמחלקות השונות של המועצה ,תוך
עמידה בהוראות החוק ,כללי הרגולציה ושמירה על משאבי המועצה.
תכנון איכותי של היקפי הטובין שנדרש לרכוש בכל שנה הינם תנאי הכרחי על מנת שניתן יהיה
לקבל את המחיר הטוב ביותר ואת הטובין המתאימים ביותר לצורכים השונים.
במסמך הגדרות תפקיד של מנהל הרכש ,שהופק על ידי משרד הפנים נקבע במפורש שכחלק
מתפקידו של מנהל הרכש הינו "איתור צרכים בנושא רכש וריכוז בקשות"...
בנוסף ,בצו המועצות האזוריות נקבע שוועדת הרכש אחראית בין השאר על בחינה של התכנון
והצריכה התקופתית.
ביצוע מיפוי מאפש ר לתת תמונת מצב של סך הצרכים והדרישות שיש למלא בשנת תקציב
מסוימת ולחלק את התקציב בהתאם .כמו כן ,המיפוי יוכל לאפשר למנהל הרכש לבצע פניה
מרוכזת לקניית מוצר מסוים הנדרש במספר מחלקות ו/או אגפים ברשות.

הערות הביקורת:
בבדיקת הביקורת נמצא שבשנים האחרונות ( )0209-0202לא ביצעה המועצה מיפוי של הצרכים
של האגפים והמחלקות השונות.
כתוצאה מכך ,אין תכנון שנתי ו  /או תכנון ארוך טווח לרכישת טובין .אין מידע איזה טובין נדרש
לרכוש במהלך השנה ,אין יכולת לבנות תוכנית עבודה מקושרת לתקציב ,אין בקרה ואין פיקוח –
עמידה בתוכנית עבודה זו.
לדעת הביקורת ,מדובר בכשל ניהולי מתמשך ,אשר גורם באופן תדיר לביצוע רכישות קטנות,
בלתי סדירות וללא תאום בין המחלקות השונות.
מומלץ לגבש מתודולוגיה מוסדרת לעריכת מיפוי ואיתור צרכים לכלל אגפים ומחלקות המועצה.

התייחסות הנהלת המועצה מיום :19/19/1127

"יתוקן בהתאם ,להליך הרכש החדש שבבניה המועצה תגבש מתודולוגיה מוסדרת לעריכת מיפוי
ואיתור הצרכים של כלל האגפים".
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 .5ניהול רשימת ספקים מורשים
לצורך שמירה על תקינות תהליכי הרכש במועצה ,נקבע על פי החוק שברירת המחדל לביצוע
התקשרות עם ספקים ו /או נותני שירותים בביצוע הליך תחרותי שוויוני באופן של מכרז פומבי.
יחד עם זאת ,אפשר המחוקק ,בעיקר לצורך מתן גמישות תפעולית ותפקודית ,ביצוע התקשרויות
באמצעות מכרזי זוטא אשר במסגרתם ,מתבצעת פניה למספר מצומצם של ספקים על ידי מנהל
הרכש או מי מטעמו לצורך קבלת הצעות מחיר.
אפשרות זו  ,לפניה לקבלת הצעות מחיר מספקים מותנית בראש ובראשונה בכך שהמועצה תנהל
"רשימת הספקים המורשים".
בהתאם לחוק :


כל ספק רשאי לבקש לצרפו לרשימת הספקים המורשים וועדת הרכש אמורה לדון בבקשתו.



רשימת הספקים צריכה להיות פתוחה לעיון הציבור.



ועדת רכש נדרשת להמציא אחת לשנה למועצה ולמבקר הפנימי את רשימת הספקים
המורשים תוך פרוט היקפי הפעילות באותה שנה.

הערות הביקורת :
( )0העדר "רשימת ספקים מורשים" – בבדיקת הביקורת נמצא שאין במועצה "רשימת
ספקים" פורמאלית שאושרה בהתאם להוראות החוק ואין גורם האחראי על אישור
והסדרה של "רשימת ספקים מורשים".
( )0העדר פרסום לציבור – בבדיקת הביקורת נמצא שרשימת הספקים המורשים איננה
מפורסמת לציבור ו /או באתר האינטרנט של המועצה בניגוד לדרישות החוק.
( )0העדר דיווח שנתי של ועדת רכש – בבדיקת הביקורת נמצא שוועדת הרכש איננה מבצעת
דיווח שנתי למועצת הרשות בכל הקשור לרשימת הספקים המורשים ולהיקף פעילות עם
הספקים השונים.
( )4העדר נוהל קבלת ספקים חדשים לרשימת – בבדיקת הביקורת נמצא שלא נקבע נוהל עבודה
ו /או מנגנון עבודה מוסדר אשר מטפל בבקשות של ספקים  /קבלנים להצטרף למאגר
הספקים המורשים של המועצה.
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( )5ניהול מאגרים פנימיים בכל מחלקה – בבדיקת הביקורת נמצא שבכל אחת מהמחלקות
השונות ,מנוהלת "רשימה" סגורה של ספקים אשר נמצאים ביחסי עבודה שנים רבות עם
הגורמים המקצועיים בכל מחלקה .רשימות אלה לא אושרו בהתאם לדרישות
הרגולטוריות ,הן אינן מפוקחות על ידי ועדת רכש ועשויות ליצור יוצרות יחסי ספק לקוח
בלתי תקינים.
( )0ביצוע מכרזי זוטא שלא בהתאם לדרישות החוק – לדעת הביקורת ,ביצוע התקשרויות
באמצעות קבלת הצעות מחיר ,במסגרת מכרזי זוטא (היקף כספי שבין  000אלף ל 027 -אלף
 )₪ללא שימוש במאגר ספקים מורשים איננו תקין.

התייחסות הנהלת המועצה מתאריך :19/19/1127

 בהתייחס לסעיף " – 0המועצה סיימה לאחרונה לגבש את מאגר היועצים של המועצה ,וכעת
החלה בגיבוש מאגר הספקים ,לאחר גיבוש המאגר והחלתו יפורסם כנדרש".
 בהתייחס לסעיף " – 0יובא לתשומת לב הגזבר ,ויטופל בהתאם".
 בהתייחס לסעיף " – 0יובא לתשומת לב הגזבר ,ויטופל בהתאם".
 בהתייחס לסעיף " – 5יטופל בהתאם לנדרש ובמסגרת הליכי הקמת מאגר הספקים".
 בהתייחס לסעיף " – 0ההתייחסות תינתן בפירוט הספציפי ,בשלב זה יובהר כי הערה זו
שגויה .מכרזים פורסמו בהתאם".
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 .4ניהול רשימת יועצים
בחוזר מנכל משרד הפנים  22/0200בדבר "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת
יידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז"  ,נקבע אופן ניהול מאגר
היועצים של המועצה.

נוהל זה ,גובש לאחר פסיקה של בית משפט ,ואמור להסדיר את תהליכי הרכש וההתקשרויות עם
נותני שרותים לרבות סוגיית "יועצים".
נוהל זה נכנס לתוקפו החל מ.2.2.1120 -
בהתאם לנוהל :
 מנכ"ל המועצה נדרש להקים ועדה מקצועית – "וועדת התקשרויות" לצורך טיפול
בהתקשרויות עם יועצים בעלי ידע ומומחיות מיוחדים.
 ועדת התקשרויות תמנה  0חברים  :מנכ"ל (יו"ר) ,גזבר  ,יועץ משפטי.
 כל ההתקשרויות עם יועצים יבוצעו על ידי ועדת התקשרויות זו.
 ועדת התקשרויות תנהל רשימת יועצים ,ערוכה לפי סוגים ,בהתאם לשירותים הניתנים על
ידי בעלי המקצועות וההתמחויות השונות.
 רשימת היועצים תנוהל באופן ממוחשב ,תפורסם ותהיה גלויה לעיני הציבור באתר
האינטרנט של הרשות.
 הוועדה תפרסם הודעה פומבית בדבר כוונתה לערוך רשימה מציעים ,כל המבקש להצטרף
לרשימה זו נדרש להעביר מסמכים רלוונטי .הוועדה תודיע למבקש הבקשה על החלטותיה.
 אחת לשנה יפורסם באתר האינטרנט דוח המפרט את המציעים שהרשות המקומית
התקשרה איתם לרבות פרוט סוג העבודה וההיקף הכספי.

הערות הביקורת:
( )0אי קיום ועדה – בבדיקת הביקורת נמצא כי מנכ"ל המועצה לא הקים ועדת התקשרויות
כאמור.
( )0היעדר רשימת יועצים – בחודש אוגוסט  0200הנחה משרד הפנים את הרשויות המקומיות
להתחיל ולפעול לצורך הקמת "רשימת יועצים" ,רשימה כאמור הייתה צריכה להיות החל
מחודש ינואר  .0202בבדיקת הביקורת נמצא שנכון למועד הבדיקה (דצמבר  )0202טרם
השלימה המועצה את גיבושה של רשימת יועצים כנדרש.
( )0היעדר פרסום לציבור – בבדיקת הביקורת נמצא כי מאגר היועצים איננו מפורסם באתר
האינטרנט של המועצה בניגוד להנחיות משרד הפנים.
( )0פניה לספקים להשתתפות ברשימה – בהתאם לנוהל על המועצה לבצע פניה פומבית ליועצים
על-מנת להיכלל ברשימת היועצים.
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בבדיקת הביקורת נמצא כי במהלך שנת  0202פורסמו באתר האינטרנט של המועצה 0
הזמנות להציע הצעות להיכלל ברשימת היועצים ,כדלהלן :
תאריך פרסום
המכרז

תאריך סגירת
המכרז

0

02/00/0202

20/00/0202

0

25/02/0202

00/02/0202

0

00/29/0202

00/22/0202

אגפי העירייה
( )0אגף מידע ותקשוב
( )0הועדה המקומית לתכנון ובניה
( )0אגף הפיתוח והועדה המקומית לתכנון ובניה
( )0אגף ביקורת פנים
מאגר עורכי דין – שירותים משפטיים

בבדיקת הביקורת נמצא כי ישנם תחומים רבים נוספים שבהם המועצה טרם פרסמה פניה
פומבית להקמת רשימת יועצים ,לדוגמא:


קונסטרוקציה



מיזוג אויר



יועץ בטיחות



יועץ אקוסטי



בודק חשמל



עיצוב פנים



יועץ כיבוי אש



ניהול עצמי בתי ספר יסודיים



יועץ נגישות



יועץ בנושא חרום וביטחון



גז ראדון



יועץ לתחום מבנים מסוכנים



זיהום אויר



יועצים ללשכת מנכ"ל

ראוי להדגיש ,אי הקמתה של רשימת יועצים יכולה לפגום ביכולת של המועצה לבצע
התקשרויות באופן תקין על פי חוק .רשימת היועצים מאפשרת ביצוע הליך של פטור
ממכרז פומבי ובהעדרה כל התקשרות עם יועץ בתחומים הנ"ל תחייב את המועצה בהליך
ארוך ומסורבל יותר.
בתאריך  , 11.22.1120פרסמה המועצה פניה להגשת הצעות ליועצים של האגף למידע
ותקשוב .לדעת הביקורת ,מדובר בפרסום שגוי ,חלקי ואינו מתאים לצורכי אגף התקשוב.
רשימת היועצים איננה כוללת התייחסות לתחומים מקצועיים רלוונטיים לאגף התקשוב.
כדלהלן:
תאריך פרסום
20.11.2018
20.11.2018
לא פורסם
לא פורסם
לא פורסם
לא פורסם
לא פורסם
לא פורסם

תאריך אחרון
להגשת הצעות
2.12.2018
2.12.2018
לא פורסם
לא פורסם
לא פורסם
לא פורסם
לא פורסם
לא פורסם

סוגי יועצים
יועץ תקשוב מוניציפאלי
יועץ GIS
תקשורת אלחוטית
מולטימדיה חדרי ישיבות
טלפוניה ,אנטרנט ותמסורת
רשתות תקשורת ,תשתיות מחשוב וחדרי תקשורת
אבטחת מידע
התאוששות מאסון
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( )5היעדר פרסום רשימת ההתקשרויות עם יועצים – בהתאם לנוהל נדרשת הועדה לפרסם אחת
לשנה את רשימת היועצים עימם התקשרה בשנה החולפת לרבות היקפי ההתקשרות.
בבדיקת הביקורת נמצא כי רשימה כאמור לא פורסמה בפועל.
התייחסות הנהלת המועצה מתאריך :19/19/1127

 בהתייחס לסעיף " – 0המנכ"לית הקימה ועדה זו המתכנסת בקביעות".
 בהתייחס לסעיפים " – 0-0התקיים נוהל יועצים כנדרש בחוזר המנכל בכלל האגפים.
הרשימה תפורסם בשבועות הקרובים (בשל קושי טכני של הקלדת הנתונים המרובים הדבר
התאחר)"
 בהתייחס לסעיף " – 0הנושא ייבדק מאחר ויש ברשימה יועצים שהתקבלו במסגרת מכרזים
ראה למשל מכרזי שירותים לגזברות".
"אגף מידע ותקשוב קבע את תחומי הייעוץ בהם נדרשה לו התקשרות על פי "נוהל
התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון
מיוחדים בפטור ממרכז (חוזר מנכ"ל משרד הפנים  )2-0200על פי צרכיו.
בתחומים האחרים אותם ציינה הביקורת כ"חסר" ,התקשר האגף במכרז או בהליך בקשת
הצעות ,בעת שהשירותים נדרשו בהיקף כספי הפטור ממכרז על פי הדין".
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 .9התקשרות עם ספק בשם "שמשון הפקות" בניגוד לתקנות המכרזים
במהלך השנים  0202 - 0205רכשה המועצה מוצרי דפוס מספק בשם שמשון הפקות בהיקף כספי
מצטבר של כ 0,052 -אלף  . ₪מדובר על הדפסת דפי לוגו ,מעטפות ,חוברות ,גלויות ומוצרי דפוס
נוספים.
סך הת שלומים ה שנה סך ההזמנות ב שנה
ב₪ -
ב₪ -
₪ 587,840.00
₪ 590,161.00
₪ 429,090.00
₪ 456,565.00
₪ 206,174.00
₪ 264,969.00
₪ 155,142.30
₪ 146,329.00

שם_ח שבון_נגדי
שנת 2015
שנת 2016
שנת 2017
שנת 2018
סה"כ

₪ 1,378,246.30

₪ 1,458,024.00

הערות הביקורת :
( )0העדר ביצוע מכרז פומבי – תקנות המכרזים קובעות כי רכשת טובין מספק בהיקף כספי
העולה על  027אלף .₪
בבדיקת הביקורת נמצא שהיקף הרכישות מ"הפקות שמשון" הינו בסכום כפול ממגבלת
החוק ונדרש היה לבצע מכרז פומבי.

( )0פיצול רכישות – במהלך הביקורת הועלתה טענה כאילו לא ניתן היה לצפות מראש את היקף
ההתקשרות עם הספק ולפיכך אישרה ועדת רכש בכל פעם רכישות בסכומים קטנים.
לדעת הביקורת מדובר בכשל מערכתי של תהליכי הרכש במועצה וביצוע "פיצול" של היקף
ההתקשרות להזמנות קטנות בכל פעם .לצורך "התחמקות" מעריכת מכרז פומבי לקבלת
שרות דפוס.
להלן פרוט מספר ההזמנות שבוצעו ספק בכל אחת מהשנים שנבדקו:

כמות הזמנות
שאושרו בשנה

2015

2016

2017

2018

סה"כ

118

94

46

34

292

( )0פיצול רכישות ברמה יומית – מסקירה של כרטסת הנהלת החשבונות של הספק ,נמצאו
מקרים בהם באותו היום ממש אושרו מספר רב של דרישות רכש.
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לדוגמא:
בתאריך  05.0.0205אושרו  02דרישות לביצוע רכש :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

תאריך ארוע תאריך פרעון מספר פקודה
-15יונ15980407426 15-
-15יונ15-
-15יונ15980407425 15-
-15יונ15-
-15יונ15980407430 15-
-15יונ15-
-15יונ15980407429 15-
-15יונ15-
-15יונ15980407428 15-
-15יונ15-
-15יונ15980407304 15-
-15יונ15-
-15יונ15980407306 15-
-15יונ15-
-15יונ15980410871 15-
-15יונ15-
-15יונ15980406502 15-
-15יונ15-
-15יונ15980407427 15-
-15יונ15-
סה"כ ליום ה15/06/2015-

שם_חשבון_נגדי
חשבון_נגדי
 1613000551הוצאות פרסום
 1613000551הוצאות פרסום
 1613000551הוצאות פרסום
 1613000551הוצאות פרסום
 1613000551הוצאות פרסום
 1613205750עיר ללא אלימות  -הקשר רחב
 1613205750עיר ללא אלימות  -הקשר רחב
 1812200780גני ילדים חובה  -הוצאות ש
 1822100550פרסומים\פעילות תרבות
 1613000551הוצאות פרסום

חובה
₪ 0.00
₪ 0.00
₪ 0.00
₪ 0.00
₪ 0.00
₪ 0.00
₪ 0.00
₪ 0.00
₪ 0.00
₪ 0.00

אסמכתא 1אסמכתא2
פרטים
זכות
1553
17364
30 ₪ 973.00חוברות צבעוני  +שקף  +ספירל
1552
17365
 ₪ 708.00פליירים לסמינר וועדים  500יחיד
1551
17366
1000 ₪ 1,298.00אגרות לצור הדסה לפי סעיף
1549
17367
1000 ₪ 1,770.00יחידות תתחדשו לישובים
1548
17368
1000 ₪ 1,770.00יחידות איגרת לסטודנט סע
1086
17371
 ₪ 354.00שילוט שמשונית עבור עיר ללא אלי
1554
17372
 ₪ 3,007.00מדבקות לגב אוטובוסים  -טלפוניה
1558
17373
 ₪ 1,180.00הדפסת תעודות בוגרים
1557
17374
 ₪ 472.00הזמנת כרטיסי כניסה ומודעות פרס
1550
17639
10 ₪ 885.00תעודות לפורשים  +מסגרת
₪ 12,417.00

לדוגמא:
בתאריך  00.0.0200אושרו  00דרישות לביצוע רכש :

התייחסות הנהלת המועצה מתאריך :19/19/1127

" הערת הביקורת לא ברורה ,המכרז היה פומבי".

התייחסות נוספת מיום 29.9.1127
המועצה קיימה מכרז פומבי בשנת  0200שהוארך עד  ,0205כמו כן ניתנה הארכה נוספת עד ,0200
בשנת  0200בשל המשבר שפקד את המועצה לא פורסם מכרז והתנהלו באמצעות הצעות מחיר.
בימים אלו הסתיים פרסום מכרז חדש בתחום זה ,שיבוא לדיון בועדת המכרזים הקרובה
(.)9/0207
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 .0התקשרות עם ספק בשם "שישו תקשורת" בניגוד לתקנות המכרזים
במהלך השנים  0202 - 0205התקשרה מנהלת אגף תקשוב עם ספק בשם "שישו תקשורת"
בהיקף כספי מצטבר של כ 925 -אלף  .₪מדובר בעשרות התקשרויות לביצוע עבודות תקשורת,
תשתית ,מחשוב ורשתות מחשוב.

שנה
שנת 2015
שנת 2016
שנת 2017
שנת 2018
סה"כ

בהיקף ההתק שרות ב₪ -
₪ 348,382.00
₪ 129,585.00
₪ 161,044.78
₪ 66,329.97
₪ 705,341.75

הערות הביקורת :
( )0העדר ביצוע מכרז פומבי – תקנות המכרזים קובעות כי רכשת טובין מספק בהיקף כספי
העולה על  027אלף .₪
בבדיקת הביקורת נמצא שהיקף הרכישות מ"שישו תקשורת" הינו בסכום גדול יותר
ממגבלת החוק ונדרש היה לבצע מכרז פומבי .המועצה ביצעה את העבודות בנוהל הצעות
מחיר מאחר וכל הזמנה הייתה בסכום נמוך מחובת מכרז ואולם הסכום השנתי המצטבר
הגיע לסכום כולל בגובה מכרז ולכן מומלץ לבצע מכרז מסגרת.

( )0העדר פתיחת כרטיס ללקוח – על אף היקף הרכישות הגדול ,לספק בשם שישו תקשורת ,לא
נפתח כרטיס נפרד בספרי הנהלת החשבונות של המועצה .כל החשבוניות של הספק נרשמות
תחת כרטיס הנה"ח "קיבוץ צרעה" (כרטיס מס' .)0020022222
המשמעות – נוצר קושי לבצע תהליכי בקרה פשוטים במחלקת הנה"ח .בהעדר כרטסת
ייעודית נוצר קושי לבצע התאמות ספק תקופתיות ונוצר קושי לבצע התחשבנות כספית.

( )0העדר חתימה על חוזה עבודה – מרבית ההתקשרויות של ספק "שישו תקשורת" הינם
התקשרויות של בניה ,הקמה או העתקה של תשתיות חשמל ,תקשורת ,אינטרנט וכו'.
בבדיקת הביקורת נמצא שבגין אף אחת מהעבודות הנ"ל לא נחתם עם הספק חוזה עבודה
כתוב פורמאלי המסדיר את האחריות שלו לעבודה ,ביצוע עבודה לפי כללי בטיחות נדרשים,
קיומה של פוליסת ביטוח בתוקף ,אחריות לאיכות ,אחריות כלפי צג ג' וכו.
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( )4פיצול רכישות שמונע יתרון לגודל – בבדיקת הביקורת נמצא שתהליך העבודה עם הספק בנוי
כך שבגין כל עבודה מתבצעת בחינה של הצעת מחיר נפרדת והפקה של הזמנת עבודה נפרדת.
תהליך עבודה זה מונע מהמועצה לנצל באופן מרבי את היתרון לגודל הנובע מאיחוד מספק
הזמנות עבודה להצעה אחת גדולה.
לדוגמא  :בתאריך  00.2.0209הפיקה מנהלת מערכות המידע  2הזמנות עבודה נפרדות ,בגין 2
עבודות נדרשות בהיקף כספי כולל של כ 000 -אלף  .₪לדעת הביקורת ,האחדה של כל
העבודות הנ"ל להצעה אחת עשוי היה להביא להוזלה משמעותית במחירים שהציעו הספקים
השונים.
תאריך מספר פקודה
-31אוג17-
-31אוג17-
-31אוג17-
-31אוג17-
-31אוג17-
-31אוג17-
-31אוג17-
-31אוג17-

17980407583
17980407805
17980407810
17980407811
17980407813
17980407817
17980407819
17980408477

חשבון_נגדי
2041612750
1826400570
1819999999
1819999999
1819999999
1819999999
1819999999
2041742750

שם חשבון

סכום ב₪ -

בינוי בי"ס קרוב (סנסן(
מחשוב שוטף
רזרבה חינוך
רזרבה חינוך
רזרבה חינוך
רזרבה חינוך
רזרבה חינוך
פיתוח ציבורי כולל מבני צי

₪ 11,349.00
₪ 211.00
₪ 22,230.00
₪ 24,921.00
₪ 4,060.00
₪ 3,144.00
₪ 13,361.00
₪ 52,720.00

סה"כ

₪ 131,996.00

פרטים
הקמת רשת אלחוטית בבי"ס לביא
ספק כח עבור היכל התרבות
תשתיות תקשוב בבי"ס תיכון משלב
תשתיות בי"ס מתתיהו וקרוב
בי"ס לביא -שיפוץ ארון תקשורת
רכישת טלפונים ותיקון קווי טלפו
תיקון תשתיות תקשוב בבי"ס צורים
תיקון תשתיות תיכון ברנקו וייס

( )5ביצוע "סיור קבלנים" ללא תיעוד  -תהלי הרכש של המועצה צריך להתבצע באופן הגון ללא
ניגוד עניים ,ללא משוא פנים ותוך שקיפות מלאה.
בבדיקת הביקורת נמצא ,שמנהלת מערכות מידע של הרשות ,נוהגת לקיים "סיור קבלנים"
לפני יציאה לקבת הצעות מחיר .סיור זה אינו מתועד ואינו מבוקר .התוצאה – לא ניתן לדעת
מתי התקיים הסיור ,מי מהקבלנים השתתף בפועל בסיור ,איזה מידע הועבר לכל אחד
מהקבלנים בעת הסיור וכו'.
לדעת הביקורת ,מדובר בכשל מהותי בתהליך הבחירה והתקשרות עם קבלנים אשר פוגע
ביכולת לבצע בקרה על תהליך בחירת הקבלן מחד ופוגם בשקיפות הנדרשת בסוגיה רגישה
כל כך.

התייחסות הנהלת המועצה מתאריך :19/19/1127

 בהתייחס לסעיף  "– 0תגובת מנהלת אגף מידע ותקשוב :אגף מידע ותקשוב הינו ספק פנימי
של שירותים ליחידות המועצה .בתחומים שבניהולו הישיר מקפיד האגף לתכנן את פעילותו
לפרטי פרטים.
בתחומים בהם הוא גוף מגיב ,כגון בשרותיו למערכת החינוך ,תלויה הספקת שרותיו בהיענות
לקוחותיו לבקשותיו לקבלת צרכיהם במועד שיאפשר לו לספק את השירותים למועד בו הם
נדרשים ,כפתיחת שנת לימודים.
צודקת הביקורת בדרישה לעריכת מיפוי של צרכים אך לעניין זה דין טובין כדין כלל צרכים,
כלקח ,נערך האגף למכרז מסגרת להספקת השירותים המסופקים על ידי הספק נשוא
הביקורת מה /שעשוי גם להוריד עלויות".
25

 בהתייחס לסעיף " – 5תגובת מנהלת אגף מידע ותקשוב :הביקורת מקובלת והיא תיושם
לאלתר".
 .7התקשרות עם ספק בשם "ירקוני דרור" בניגוד לתקנות המכרזים
במהלך השנים  , 0202 - 0205התקשרה המועצה ,באמצעות מנהלת אגף תקשוב ,ושילמה לספק
בשם "דרור ירקוני" כ 0,000 -אלף .₪

שנה
שנת 2015
שנת 2016
שנת 2017
שנת 2018
סה"כ

סך ת שלומים לספק
ב שנה ב " -שח
₪ 601,029.36
₪ 330,428.10
₪ 354,412.17

סך הזמנות ב שנה
ב₪ -
₪ 694,366.30
₪ 393,148.27
₪ 234,875.60

₪ 136,219.11
₪ 1,422,088.63

₪ 37,277.11
₪ 1,359,667.17

הערות הביקורת :
( )0העדר ביצוע מכרז פומבי – תקנות המכרזים קובעות כי רכשת טובין מספק בהיקף כספי
העולה על  027אלף  ₪מחויבות להתבצע באמצעות מכרז פומבי.
בבדיקת הביקורת נמצא שהיקף הרכישות מ"דרור ירקוני" הינו בסכום כפול ממגבלת החוק
ונדרש היה לבצע מכרז פומבי.

התייחסות הנהלת המועצה מתאריך :19/19/1127

"תגובת מנהלת אגף מידע ותקשוב :הביקורת מקובלת והיא תיושם לאלתר".
למרות התחייבות מנהלת האגף שהביקורת מקובלת ותיושם לאלתר ,עדיין לא הודשה בקשה
לביצוע מכרז מסגרת  .מומלץ לבצע מכרז מסגרת מאחר ומנהלת האגף יודעת את צפי ההזמנות
ובהתאם לתכנית העבודה.
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 .21התקשרות עם ספק בשם "לאוטמן – רימון" בניגוד לתקנות המכרזים
במהלך השנים  ,0202 - 0205רכשה המועצה צורכי משרד מספק בשם "לאוטמן – רימון" בהיקף
כספי מצטבר של כ 702 -אלף  .₪מדובר על ציוד וריהוט משרדי .
סך תשלומים
בשנה ב₪ -

סך הזמנות ב₪ -

שנת 2015

294,633.10

325,044.30

שנת 2016
שנת 2017
שנת 2018
סה"כ

303,474.90
173,422.90
147,449.29
918,980.19

177,643.80
160,023.20
134,110.59
796,821.89

שנה

הערות הביקורת :
( )0העדר ביצוע מכרז פומבי – תקנות המכרזים קובעות כי רכישת טובין מספק בהיקף כספי העולה
על  027אלף  ₪נדרש לבצע באמצעות עריכת מכרז פומבי.
בבדיקת הביקורת נמצא שהיקף הרכישות מ"לאוטמן-רימון" הינו בסכום גבוה ממגבלת החוק
ונדרש היה לבצע מכרז פומבי.

התייחסות הנהלת המועצה מתאריך :19/19/1127

"הערת הביקורת לא ברורה המכרזים היו פומביים".
התייחסות נוספת מיום 29.9.1127
התקיים מכרז לציוד משרדי בשנת  ,0200המכרז הינו מכרז מסגרת ולכן פורסם מכרז פומבי שכפוף
להזמנות מאושרות מעת לעת ,אין הגבלה( .אם היה זוטא היתה הגבלה של סכום) .כמו כן סופקו
רכישות של ריהוט משרדי על ידי חברת לאוטמן שבעניינם נעשו הליכי הצעות מחיר מאחר ולא הופיעו
במפרט של מכרז הציוד.
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 .22התקשרות עם ספק בשם "קשת הדפסות"
הביקורת סקרה את כרטסת הנהלת החשבונות של ספק בשם "קשת הדפסות".
להלן ריכוז הרכישות מהספק בשנים :0200-0202
שנה
שנת 2016
שנת 2017
שנת 2018
סה"כ

סך תשלומי
השנה ב₪ -
₪ 00,027.22
₪ 09,559.22
₪ 97,000.22
₪ 210,110.11

סך הזמנות
השנה ב₪ -
₪ 00,222.22
₪ 92,700.22
₪ 57,020.22
₪ 244,415.11

בבדיקת הביקורת ,ומסקירה של הזמנות רכש שיצאו לספק במהלך השנים האחרונות ,נמצאו
מקרים רבים בהם מנהלים ועובדים (שאינם אנשי רכש) יזמו רכש של טובין ,דיברו עם הספק ,פנו
בבקשה לקבלת הצעות מחיר ,וקבעו בפועל את הפריטים והמחירים ,לדוגמא:

תאריך

נתונים כללים
סכום כספי ב-
מספר הזמנה
₪

1

28/09/17

3147

1,849.00

2

15/02/18

290

1,732.00

3

11/03/18

530

4

14/10/18

18690251215

544.00
4,317.30

פריטים שהוזמנו

קבלת הצעות מחיר

 )1ד.ע .קשת הדפסות
 200לוחות שנה
 )2דפוס אפי
 )1ד.ע .קשת הדפסות
 200פנקסים לנאמני הסעות
 )2דפוס משכן
חותמות לוועדה המקומית הצעה אחת בלבד
 )1ד.ע .קשת הדפסות
 300עטים מודפסים
ab print )2

בדיקת הביקורת
העובד שיצר קשר עם
מסמך דרישה
הזמנת עבודה
הספק
לרכש
מנהלת עיר ללא
חתום
תקין
אלימות
מנהלת עיר ללא
חתום
תקין
אלימות
רכזת ועדה לתכנון
חתום
תקין
מנהלת עיר ללא
חתום
-אלימות
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 .21חשש להיווצרות ניגודי עניינים לכאורה בין עובדים לספקים
כלל יסוד הוא בכללי מנהל תקין ליצור הפרדה מוחלטת בין המחלקות השונות במועצה
המבקשות לרכוש טובין לצורך פעילותם השוטפת לבין ספקים אשר מספקים בפועל את אותם
טובין.
תפקידו של מנהל הרכש במועצה ,מעבר להיותו איש מקצוע בתחום ,לייצר את ההפרדה המובנית
בין היחידות הצורכות לבין הספקים.
הערות הביקורת :
( )0תקשורת בין עובדים לספקים  -בבדיקת הביקורת נמצא שכל המחלקות והאגפים במועצה
נמצאים באופן קבוע ושוטף בקשר ישיר עם ספקים אשר מהם רוכשים בפועל טובין .תהליכי
העבודה הקיימים במועצה מאפשרים היווצרות קשרים אישיים ואחרים בין עובדים לבים
ספקים.
לדעת הביקורת ,מדובר בתהליכי עבודה שגויים אשר עשויים ליצור קשרים פסולים עד
לכדי מצב של ניגוד עניינים בין עובדי המועצה לבין הספקים המספקים לאותם עובדים
טובין.

התייחסות הנהלת המועצה מתאריך :19/19/1127

" ועדת הרכש פועלת בהתאם לנהלים ,כל אגף מרכז עבור עצמו את הרכישות ,מבצע את ההליך והדבר
נבחן ונבדק במסגרת ועדת הרכש.
אין כללים המחייבים כי מנהל הרכש יבצע בעצמו בלבד את הרכישות ,אין בכך היגיון במועצה עם
היקף גדול כמו מטה יהודה .המדיניות תבחן ותקבע בועדת הרכש".

 --סוף --
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נספחים
נספח א' – מכתב היועצת המשפטית
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נהל הזמנות נכון ליום 7.4.1111
.2

כללי:
במסגרת פעילותה השוטפת של המועצה מתבצעים תהליכי התקשרות עם גורמי חוץ לשם
ביצוע רכש טובין או שירות לפי צרכי המועצה .תהליכי רכש אלו נדרשים להתבצע בכפוף
להוראות כל דין תוך שמירה על כללי מנהל/ת תקין .יצוין כי כלל הסכומים המפורטים
במסמך זה אינם כוללים מע"מ.

.1
0.0
0.0

הגדרות
רכש פריטים – רכש של ציוד משרדי ,ציוד למוסדות חינוך ,ציוד למחשוב וכו'.
יחידה מזמינה – יחידת רישום עצמאית כגון אגף ,מחלקה ,מוסד או כל מיתקן אחר של
המועצה המחזיק במצאי.
מצאי – טובים ברי -קיימא שאינם מאוחסנים במחסני המועצה.
ועדת רכש – ועדה שמינתה המועצה על פי דין .מתפקידה של ועדת ההתקשרויות לדון
בדרישות הצטיידות של מוסדות ויחידות המועצה המקומית ,לשקול אותן ולקבל החלטות
לגבי אישור או דחיית .חברי הועדה :היועץ המשפטי למועצה ,גזבר המועצה ,מנכל"ית
המועצה או מי שמונה במקומם ,מרכזת הועדה :מנהלת הרכש.

.0
0.0

מטרות הנהל:
קביעת הליך אחיד וברור להזמנת טובין ושירות בהזמנות הפטורות ממכרז על פי דין ,החל
מהגדרת הצורך ע"י היחידה המזמינה ועד לקליטת ההזמנה במערכת הכספית.
ניהול אופטימלי של תהליך הרכש על מנת להביא להתייעלות בזמנים ועלויות.
יצירת כלי לבקרה תהליכית.
הגדרת אופני טיפול במקרים חריגים.

.4

שיטה וכלים:
מצ"ב תרשים זרימה המפרט את תהליך העבודה.

0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

תוכן הנהל:
קבלת הצעת/ות מחיר ע"י המחלקה המזמינה
.5
 5.0בכל יחידה מזמינה יוגדר רפרנט שתפקידו לרכז את תהליכי הרכש ביחידה.
 5.0יחידה המבקשת להזמין טובין או שירות ,תגדיר את מפרט ה טובין או השירות הנדרש
בטבלה מסודרת בהתאם לקובץ אחיד הכולל כתב כמויות במידת הצורך .המפרט יגדיר את
מהות ההתקשרות והשירות/טובין המבוקש באופן מלא ,ברור ומדויק.
 5.0קובץ זה ישלח על ידי רפרנט האגף לספק אשר יתבקש למלאו ולהציע הצעה כספית על גבי
המפרט (שיוכן על ידי המח לקה) הספק ישיב את הקובץ חתום באמצעות דוא"ל  /פקס /
מכתב ועליו ציון הצעתו ,לשם הבהרה הצעת מחיר תקנית היא כזו שהוגשה במפרט זהה
לרכש המבוקש.
 5.0להלן כמות הצעות המחיר הנדרשות בחלוקה לסכום הרכישה:
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א .עבור הזמנה של עד  ₪ 2111ניתן להסתפק בהצעת מחיר אחת מטעם היחידה ,באמצעות
פנייה מהספק בכתב/דוא"ל/פקס ליחידה המזמינה.
ב .הזמנה ששוויה בין  ₪ 2112ועד  - ₪ 5111שתי הצעות מחיר מטעם היחידה המזמינה.
באמצעות פנייה מהספק בכתב /דוא"ל /פקס ליחידה המזמינה.
ג .הזמנה ששוויה מעל  ₪ 5112ועד  ₪ 91,411יידרשו שלוש הצעות מחיר מטעם היחידה
המזמינה ,באמצעות פניה בכתב/מייל/פקס.
ד .הזמנה ששוויה מעל  ₪ 91,412ועד  ₪ 241,011יידרשו שלוש הצעות מחיר אשר יוגשו
לתיבת המכרזים בלשכה המשפטית במעטפות סגורות בלבד .מחלקת רכש תקבע מול
היחידה המזמינה מועד אחרון להגשת הצעות המחיר ויודגש כי הצעה שתוגש באיחור לא
תתקבל.
ה .הזמנה ששוויה מעל  ₪ 241,011תידרש להליך הגשת מכרז בהתאם להוראות כל דין.
5.5

על היחידה המזמינה להגיש הצעות מחיר מקוריות שניתנו על ידי הספקים .חריגה מהנחיה
זו מהווה עבירה פלילית לפי דין .יובהר בזאת כי במידה ויימצא בביקורת מחלקת רכש כי
רפרנט יחידה מזמינה הגיש הצעות מחיר פיקטיביות יינקטו כנגדו הצעדים הבאים:
א .מנהל הרכש יוציא הודעה אזהרה לרפרנט היחידה באמצעות דוא"ל והעברת העתק
למנהלו האישי ,מנהל האגף ,גזבר ומנכ"ל המועצה.
ב .הואיל ומקרה זה יחזור בשנית ,יזומן הרפרנט לשיחת שימוע על פי כל דין והמשך
העסקתו במועצה ייבחן.

5.0

יצוין כי תוקף הצעות המחיר הינו  022יום ממועד קבלת ההצעה מהספק.

.4

הוצאת דרישה על ידי הרפרנט האגפי באמצעות המערכת הממוחשבת לאחר קבלת הצעות
המחיר
דרישת התקשרות תונפק על ידי היחידה המזמינה באמצעות מערכת המחשוב של המועצה
והיא תכלול את כלל הפרטים להלן:
א .מפרט העבודות ו/או השירותים אותם מבקשת היחידה.
ב .היה ומדובר בשירות לפי שעות ,תפרט המחלקה את כמות השעות המבוקשת ואת
אורכה של
כל יחידת זמן.
ג .אומדן ההיקף הכספי של הדרישה.
ד .הצעת המחיר כמפורט בסעיף  – 5.0חתומה על ידי מנהל/ת האגף ועל גבי הצעות המחיר.
ה .היה ומדובר בספק חדש – יצורף אישור ניכוי מס במקור ,אישור ספרים וחשבונית מס.

0.0

0.0

ההזמנה תנוצל מסעיף תקציבי התואם את מהות הרכש ולפי ניצולו הרבעוני.
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0.0

יצוין כי במקרה והיחידה המזמינה מבק שת הזמנת יועץ ,התשלום ליועץ לא יעלה על זה
המופיע במחירי נש"ם ויתאימו להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים ,ובהתאם למאגר
היועצים הקיים ברשות.

.9
9.0

קבלת הזמנות רכש מטעם היחידה המזמינה לאגף כספים
לאחר שתעביר היחידה המזמינה באמצעות הרפרנט את הזמנתה במערכת הממוחשבת ,זו
תתקבל במערכת אצל מנהלת מחלקת הרכש בגזברות בצירוף כלל החומרים הדרושים.
ההזמנות תתקבלנה באופן שוטף ותטופלנה עד  5ימי עבודה ובתנאי שרפרנט היחידה
המזמינה צירף את כמות הצעות המחיר והחומרים הנלווים כמפורט בסעיף .0.0
מנהלת מחלקת רכש או מי מטעמה יוודאו כי כלל הפרטים והחומרים המפורטים בסעיף
 0.0מצורפים לבקשה הממוחשבת .יושם דגש על כך שהצעות המחיר שהתקבלו מהספקים
זהות ותואמות מבחינת כמויות ו/או יחידות זמן.
בקרה של מחלקת רכש ולקיחת הצעות מחיר נוספות מספקים נוספים.

9.0
9.0

9.0

 .0אישור וחתימת הזמנות רכש
 2.0כל הזמנת רכש תעבור בדיקה באופן הבא ותאושר במערכת:
א .אחרא/ית הזמנות הרכש  -ייבדק כי כלל החומרים הדרושים להגשת ההזמנה נמצאים
ותקינים.
ב .מנהל/ת מחלקת רכש  -ייבדק כי מהות הרכישה אכן מוצדקת על פי שיקול דעתו.
ג .תקציבאי/ת הגזברות  -התאמה לסעיף התקציבי וקיום יתרה בסעיף ,בדיקת תקינות
לפני כללי החשבות.
2.0

ההזמנה תאושר בכינוסה הקרוב של ועדת הרכש שתתקיים אחת לשבוע ביום שני ובה יידנו
כלל ההזמנות שהוגשו באופן מלא ותקין .יצוין כי הועדה תדון בבקשות שהוגשו עד יום
חמישי בשבוע שלפני מועד כינוסה של הועדה .בקשות שיוגשו לאחר מועד זה יידונו במועד
כינוסה הבא של הועדה.
היועץ/ת המשפטי/ת  -יבדוק כי תהליך ההזמנה ומימושה נעשה על פי כל דין.
נוהל מסלול ירוק – הזמנות של עד  ,₪ 0222יאושרו על פי הנוהל בחתימת נציג לשכה
משפטית ותופק הזמנת רכש לחתימה ללא המתנה לועדה השבועית .כל ההזמנות שיאושרו
בהליך הנ"ל יועברו למורשי החתימה .הזמנות אלו יתווספו לפרוטוקול השבועי.
דיון ברכש – בזמן הדיון במידה וידרשו הבהרות ,יוזמנו מנהלי האגפים והמחלקות לועדה
(או טלפונית) למתן הסברים במיידי ,על מנת לחסוך עיכובים והחזרה של דרישות
להבהרות.
הזמנות מאושרות – יועברו לחתימת הגזבר יום לאחר הדיון של הועדה.

הפקת הזמנת רכש והחתמת גזבר וראש המועצה
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2.0

לאחר אישור הזמנת העבודה כמפורט בסעיף  ,2תודפס ותועבר הזמנת העבודה לחתימתם
של גזבר וראש המועצה וזאת לא יאוחר משבועיים מעת הגשת הצעות המחיר על ידי
היחידה המזמינה ובהינתן שההזמנה מכילה את כלל הפרטים הדרושים.

2.0

משחתמו הגזבר וראש המועצה ,תועבר הזמנת העבודה במערכת על ידי מחלקת רכש
ליחידה המבקשת.
למען הסר ספק – יובהר כי חל איסור מוחלט לקבל כל שירות ו/או עבודה ללא הזמנת
עבודה מאושרת וחתומה טרם תחילת קבלת השירות .קבלת שירות ללא הזמנת עבודה
חתומה מראש הינה חריגה מכללי המנהל/ת התקין ,מנהל/תי המועצה והאחריות עליה
הינה של הגורם המזמין בלבד.
כמו כן ,היחידה המזמינה לא תעדכן את הספק על התכנות לתחילת עבודה או אספקת
שירות טרם אישור הגורמים המוסמכים כפי המתואר בנהל זה.

2.5

2.0

 .7חריגים ושונות
 7.0הזמנות חריגות המפורטות בסעיף  7יאושרו על ידי ועדת רכש בלבד.
7.0

הזמנות המצריכות הסכם :התקשרות אשר הלשכה המשפטית תנחה כי היא מצריכה
הסכם כתוב – תועבר לאחר אישור ההתקשרות לניסוח הסכם בידי הלשכה המשפטית.
יובהר כי אישור הלשכה המשפטית אינו בא במקום הליך אישור הספק כפי שתואר עד כה.

7.0

סדנאות  /הרצאות -יוגש לוועדת הרכש מכתב מפורט ממנהל/ת היחידה המזמינה המבהיר
מהי הפעילות הנדרשת ,מהם צרכיה הייחודיים של המועצה בביצוע ההתקשרות ,כיצד
נבחנו ההצעות בידי המחלקה ,ומדוע המחלקה מבקשת להעביר את ביצוע העבודה לספק
המבוקש .כמו כן היחידה המזמינה תתייחס לסבירות המחיר המוצע ביחס למחיר השוק.
לדרישה יצורפו  0הצעות מחיר מפורטות הכוללת את מהות השירות ,משך הפעילות,
וגובה המחיר .יצוין כי במקרה ייחודי זה אין חובה לבחור את הצעת המחיר הזולה מבין
השלוש.

7.0

הופעות /הצגות  /נגנים /עבודה בעלת אופי אומנותי מובהק – יוגשו למנהלת הרכש הצעת
המחיר בגין השירות וכן מכתב נלווה של האגף המבקש הכולל את מהות השירות המבוקש
ובקשת האגף לאשר הזמנה עבור האומן המבוקש לטובת מתן השירות( .בעת הצורך יובא
לאישור מנכ"לית המועצה).

7.5

ספק ייחודי ולא ניתן להציג הצעת מחיר נוספת למתן השירות הדרוש – ככל שלא קיימים
ספקים נוספים המספקים את השירות המבוקש לדרישה תצורף הצעת מחיר של הספק
הייחודי ,הצהרת הספק כי הוא הגורם היחיד אשר באפשרותו לספק שירות זה ,ומכתב
הסבר של האגף המבקש מדוע נחוץ דווקא שירות ייחודי זה ,וכן התייחסות האגף לכך
שמדובר בשירות ייחודי ושלא קיימים בשוק מוצרים אחרים דומים (בעת הצורך יובא
לאישור מנכ"לית המועצה).
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דחופות יאושרו בחתימת מנהלת הרכש בלבד.

7.0

הזמנות

7.9
7.2
7.7

הזמנת הסעות – בהתאם לנוהל ההסעות שפורסם.
הזמנת כיבודים – בהתאם לנוהל הכיבודים שפורסם.
בקשת קופה קטנה – בהתאם לנוהל קופה קטנה שפורסם ובחתימת העובד.
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