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A közbeszerzési eljárások körüli bürokratikus fogások miatt a vállalkozók nem jelentkeznek a licitekre

Nem kell a cégeknek a közpénz
Elriasztja a románi-

ai közbeszerzési rend-

szer a vállalkozókat at-

tól, hogy közpénzből 

finanszírozott munkát 

vállaljanak.

A túlbonyolított bürokrácia, 
az eltúlzott ellenőrzések, 
a késlekedő kifizetések 

miatt nem szívesen vállalják a 
cégek a közbeszerzésen meg-
hirdetett munkákat. Mint Antal 
Árpád, Sepsiszentgyörgy pol-
gármestere elmondta, az ön-
kormányzat által meghirdetett 
kilenc közbeszerzésre egyet-
len vállalkozó sem jelentkezett. 
Édler András, a Kovászna me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke – amikor arról fag-
gattunk, hogy történhetett meg 
ez – közölte, a vállalkozók egy 
része inkább karcsúsítja a tevé-
kenységét, átszervez és lemond 
az állami megrendelésekről, s 
a magánszférából érkező, sok-
kal kisebb értékű, de biztos és 
bonyodalommentes munkákat 
választja.

Ellehetetlenítik a cégeket

Antal Árpád is úgy látja, hogy a 
több módon értelmezhető tör-
vényekkel, ellenőrzésekkel és 
bürokráciával ellehetetlenítik 

a cégeket, ám az önkormány-
zat sem tudja hatékonyan vé-
gezni a munkáját. A sepsiszent-
györgyi önkormányzat által 
az elmúlt időszakban meghir-
detett kilenc munkálat – ame-
lyekre nem jelentkezett egyet-
len cég sem – között volt nyá-
ri iskola- és óvodafelújítás, de 
útkorszerűsítés is. A székely-
földi város polgármestere azt 

mondja, betartva a procedúrát 
újra meghirdetik a munkálato-
kat, s bíznak abban, hogy még-
is kerül vállalkozó, ám időköz-
ben telik az idő, hiszen ezeket a 
beruházásokat a nyár folyamán 
kellene elvégezni. „Ott tartunk, 
hogy pénzünk is van, tudjuk is, 
mit kell tenni, és mégsem hala-
dunk a beruházások egy részé-
vel. Most nem fenyeget az a ve-

szély, hogy a túl sok munkálat 
zavarja a városlakókat” – fogal-
mazta meg az elöljáró.

Mint ecsetelte, felesleges 
bonyodalmakat okoz például, 
hogy a Számvevőszék követe-
li a megrendelő önkormányzat-
tól, hogy kérje a leszerződött 
cégtől a bejövő számlákat. „Ha 
a munkát elvállalta egy össze-
gért, megnyerte a licitet, nem 
lenne köteles elszámolni, hogy 
mennyiért veszi a hozzávaló-
kat. Sok cégvezető visszautasít-
ja a számlák rendelkezésünkre 
bocsátását, s akkor kénytele-
nek vagyunk beperelni. A hely-
zet visszássága, hogy a vállal-
kozó meg is nyeri a pert, a bí-
róság kimondja, hogy nem köte-
les bemutatni a bejövő számláit, 
utána viszont az önkormányza-
tot is bepereli a Számvevőszék, 
és ők is nyernek” – vázolta fel a 
paradoxont Antal Árpád. Ezért 
– tette hozzá – egy idő után több 
cégvezető visszakozik, hiszen 
kevés a nyereség, és a peres-
kedéssel időt, energiát veszte-
getnek el.

Másik rosszul értelmezett 
rendelet a székelyföldi elöljáró 
szerint, hogy a tervezési költ-
ség nem haladhatja meg a mun-
kálat értékének 3 százalékát. 
Ezt a jogszabályt az úgyneve-
zett egyensportcsarnokok épí-
tésekor adta ki a fejlesztési mi-
nisztérium, de mindenre alkal-
mazzák, viszont egy műemlék 
épület homlokzatának felújítá-
sa esetén a tervezés elérheti a 

költségek 30 százalékát is – hív-
ta fel a figyelmet Antal Árpád.

„Nem működik jól
a közbeszerzési rendszer”

Sok vállalkozó inkább visz-
szavesz a tevékenységéből, át-
szervez, karcsúsít és inkább 
a magánszférából érkező, ki-
sebb értékű, de biztos meg-
rendeléseket választja – erő-
sítette meg megkeresésünkre 
a vállalkozói szféra képviselő-
je, Édler András is. A Kovászna 
megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke hangsúlyoz-
ta, több jogerős bírósági dön-
tés született, hogy a vállalko-
zóknak nem kell bemutatniuk 
a bejövő számlákat, ám mivel 
Romániában nem érvényes a 
precedensjog, így a következő 
cégnek is „át kell esnie a tor-
túrán”. Édler ugyanakkor fel-
hívta a figyelmet, hogy a meg-
rendelők is sok esetben rugal-
matlanok, nem vállalják a fele-
lősséget, hogy a közbeszerzé-
sen ne a legkisebb árat vegyék 
figyelembe, hanem a pontrend-
szer alapján a pénzügyi, illetve 
a műszaki megoldásokat érté-
keljék. „Nem működik jól a köz-
beszerzési rendszer Romániá-
ban, a törvény nehézkes, a hoz-
záállás a megrendelők és az el-
lenőrző szervek részéről is ru-
galmatlan” – összegezte a gon-
dokat Édler András.
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Késésben. Senki sem vállalja az iskolák felújítását
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