
  
  
  
  

  "ילו��בלשה"לנושא מי� וביוב  ,מתכנני� חיצונימשרד העסקת   :הנדו�
  
נמצא כי הרשות קשורה ע� משרד חיצוני , 2005בביקורת שערכתי במחצית   .1

כיו� כבר (שני�  15 �למעלה מ, כמתכנ� בלעדי לנושא מי� וביוב, "ילו��בלשה"
התקשרות כאשר ה, ההתקשרות בוצעה באמצעות חוזה מסגרת ).שנה 17 �כ

   .% 500,000על ס$ , 2004ביולי בוצעה  ,האחרונה שבה�
א$ , למרות שאי� הכרח בקיו� מכרז בבחירת מתכנני�" ,בדוח צויי� עוד כי  

המתכנ� הנוכחי מועסק שני� רבות מאוד כמתכנ� יחיד ונראה כי תנאי החוזה 
  .לא נבדקו מאז החתימה עליה� ,עימו

תפקיד שיש לו ניסיו� והכרות ע� העיר אמנ� קיי� יתרו� בעבודה ע� בעל   
יש לבחו� את ההתקשרות ע� המתכנ� , א$ בהתא� לכללי מנהל תקי�, וצרכיה

  .תואלטרנטיב תבבדיק ,ותנאיה אחת לתקופה ולשקול הצור$
יתכ� שנית� היה לשפר , מ ראה באי בדיקת החוזה ותנאיו טע� לפג� שכ�"הח  

במהל$ השני� וכ� לקבל הצעות הדרישות , את תנאי החוזה מבחינת העלויות
�או להתקשר ע� מתכנ� מתאי� , אלטרנטיביות לביצוע משא ומת� ע� המתכנ

  ."יותר
י "על א) שעפ, מה נעשה ע� המלצתי זו מדוח הביקורת אי� לי כל ידיעה  

  .תחושתי והבנתי לא נעשה מאומה
  
י משרד "ו עבוצעש ,תיכנוני�בנוס) להמלצתי זו מצטרפי� עוד מספר   .2

בפ� , בה� התוצאות היו משמעותיות ביותר לרשות, "ילו�� בלשה"מתכנני� ה
  :ולהל� מספר דוגמאותשל העניי�  יהשליל

  
 � כ היה, "ילו��בלשה"משרד  י"שנית� בתחילה ע, אומד� התיעול למזרח העיר  .א  

17  �  .%מיליו�  30 � כ הסתבר שהאומד� הוא כ"ואח% מיליו
  

כ הסתבר שהאומד� "ואח, %מיליו�  12 �אומד� עבודות הביוב בתחילה היו כ  .ב  
  .%מיליו�  30עד  28 � יגיע לכ

  
, מ"כולל מע% מיליו�  15,773 �כ  האומד� שהוכ� עמד על 23/06במכרז   .ג  

בלתי , הפרש עצו�, %מיליו�  36כשההצעות של הקבלני� עמדו על מינימו� 
  .סביר

 � שעומד על כ, עבור אותו מכרז, משרד מתכנני� נוס)העירייה הזמינה אומד� מ  
28  �  .מ"כולל מע% מילו
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� 2 �  

  
  �לגבי העלויות " ילו��בלשה"י משרד "אחד ההסברי� שניתנו ע, יתר על כ

 50לרמת סיכו� של , את המובלשה� תיכננו   ,הגבוהות של מובל הניקוז הוא
שתיכנו� לרמת  ,הסתבר בדיעבד. רשותהמלצת� להייתה וזו ,שנה ללא הצפות

היה מוזיל את העלויות בצורה מאוד , שנה בלבד ללא הצפות 20סיכו� של 
לרשות  להציג מחוייבי�היו " ילו�� בלשה"משרד , כ$ שלפי דעתי, משמעותית

ה רצוימ שהרשות תבחר את האלטרנטיבה ה"ע, את כל האלטרנטיבות
  .מבחינתה

 23/06כתוצאה מביטול המכרז , ר� לעירייהאי� צור$ להזכיר את הנזק שנג  
ות פלבעיית ההצ, של קבעללא פיתרו�  ,בשנה נוספת לפחותהעבודות  ודחיית

  .בגיל עמל
  
לעבוד ע� משרד  מדוע אני חושב וממלי., אני יכול להמשי$ לפרט ולנמק  .3

, תכנ� יחיד של הרשותכמ, "ילו��בלשה"מתכנני� נוס) ולא להישאר ע� משרד 
שצרי$ , לגבי התיכנו� האלטרנטיבי של מובל הניקוז בגיל עמל וזאת כבר

  .06' אוג 15מיו� , כפועל יוצא של החלטת וועדת המכרזי� ,להתבצע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


