
  
  

  ל לרכישת שרתי מחשב"מכרז חשכ
  
, פירטתי את הממצאי�, במסגרת המסמכי� שיפורטו ויצורפו בהמש�  .1

  .בנושא רכישת שרתי המחשב, באשר להתנהלות העירייה, ההמלצות והמסקנות
  
מ שתעביר את "ע, פע� נוספתהממצאי� והחומר הנלווה מועברי� לעיונ�   .2

. לכל ממצאי הדוח, )עברתמעבר למה שכבר ה(התייחסות� המפורטת 
לחברי הוועדה , התייחסות זו תצור! לדוח הביקורת שיופ  לראש העירייה

  .בבוא העת, לענייני ביקורת ולחברי המועצה
, שא� לא כ#, 09' דצמ 21את התייחסות� אני מבקש לקבל עד ולא יאוחר מיו�   

  .09יולי  28מיו� , הקודמת בלבדאפי  את טיוטת הדוח ע� התייחסות� 
  
כפי שבאו לידי ביטוי במסמכי� שיצורפו כנספחי� , להל# עיקרי הממצאי�  .3

  :למסמ� זה
ל באמצעות משרד החשב הכללי "בניגוד לבקשת ההצטרפות למכרז חשכ  .א  

פיתרו# איחסו# וגיבוי בהיק! של , באוצר והאישור שהתקבל לרכישת שרתי�    
ללא אישור של משרד  ,  981,069בוצעה רכישה בסכו� של ,   500,000 &כ    
ובניגוד להחלטה שהתקבלה    481,069בחריגה של , החשב הכללי באוצר    
  .של העירייה, בוועדת השלושה    
היה כאמור " הראל טכנולוגיה"' התשלו� עבור השירותי� שהתקבלו מחב  .ב  

שנות# תוצאת , ב"דולר ארה 217,900או בסכו� של , , 981,069בסכו� של     
  זאת בניגוד לתנאי ההסכ� לפיו התמורה . שקל לדולר 4.5לר לפי שער דו    
בתוספת , ב היציג ביו� אספקת הציוד"תשול� בשקלי� לפי שער דולר ארה    
  .מ"מע    
לפיו שול� , שער הדולר היה נמו� משמעותית מהשער, ביו� אספקת הציוד      

    56,000בי% , לכ% התשלו� ביתר נע לכאורה. התשלו� לספק    
  .  180,000 & לכ       
  י העירייה להכנת מכרז לשידרוג מער� המיחשוב של "היועצת שנשכרה ע    .ג  

  לפיו , בניגוד להגדרת ההסכ�,  17,325השתכרה בסכו� של , העירייה    
  .מ"כולל מע, , 13,860יכולה להשתכר בסכו� מקסימלי של   הייתה     
האחד עבור , זהי�שולמו עוד שני תשלומי� , במסגרת הסכ� זה, יתרה מזו      

  .בסכו� זהה, 09והשני עבור חודש מר  ,  18,480בסכו� של  09' חודש פבר    
ל שולמו עבור עבודה אחרת שנשכרה לבצע "זאת על א! ששני התשלומי� הנ      

  .היועצת ובמסגרת הסכ� אחר    
  
מצביעי� על , ל שפורטו בהרחבה במסמכי� שיצורפו לדוח"הממצאי� הנ  .4

מעבר , שהסבו לעירייה נזק כספי בעשרות אלפי שקלי�, יותרהתנהלות פגומה ב
  .להתנהלות בניגוד לנהלי� המחייבי�

  ,בברכה                                                                
  

  מוטי     פרוינד
  מבקר העירייה

  
  ל העירייה"מנכ  &      מר רפי סער  :עותקי�

 ש"יועמ  &  מר ירו# סולברג        


