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A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA NÉLKÜL MARAD A JELENLEGI ÁLDATLAN ÁLLAPOT

Óvások hátráltatják a brassói reptér építését
Országszerte óvások hátráltatják az 
oly régen várt beruházásokat, mint 
egy-egy sztrádaszakasz vagy éppen 
a brassói repülőtér megvalósítása, 
de számos kisebb befektetés esetén 
is sok bosszúságot okoznak a felleb-
bező cégek a helyi hatóságoknak. A 
jogszabályi környezet módosítása 
vagy például egy kimondottan ezek-
re az ügyekre szakosodott bíróság 
megoldást jelenthetne a lapunknak 
nyilatkozó illetékesek szerint.

 » BÍRÓ BLANKA

H átráltatja a Brassó-Vidombák nem-
zetközi repülőtér építését, hogy a 
közbeszerzések eredményét meg-

fellebbezték a vesztes cégek. A helyzet mi-
előbbi rendezése és a hasonló akadályok 
kiküszöbölése érdekében Adrian Veștea, a 
Brassó megyei közgyűlés elnöke arra kéri 
a honatyákat, módosítsák a közbeszerzé-
si törvényt, hogy a bürokratikus eljárások 
ne húzódjanak el a „végtelenségig”. Most 
ugyanis két közbeszerzési eljárás is telje-
sen leállt az óvások miatt: az utasterminál 
tervezésére és a repülőtér karbantartására 
alkalmas munkagépek beszerzésére kiírt 
licit akadt el. A megrendelő Brassó megyei 
önkormányzat pedig arra vár, hogy első lé-
pésben az Óvások Elbírálásának Országos 
Tanácsa (CNSC) döntsön, és abban bíznak, 
hogy a vesztes cégek nem mennek el a 
„végsőkig”, az ügy nem jut bíróságra.

Jó hír lehet a helyi hatóságoknak, hogy 
Roxana Mînzatu európai alapokért felelős 
miniszter még hétfői beiktatása előtt meg-
ígérte, hogy kezdeményezni fogja a köz-
beszerzési törvény módosítását, különös 
tekintettel az óvások elbírálására, sőt azt 
is mondta, hogy az erre vonatkozó európai 
irányelveken is változtatni kellene.

Mielőbbi döntésben bíznak
Amint arról korábban beszámoltunk, az 
utasterminál megépítésére tavaly decem-
berben írták ki a versenytárgyalást, azt a 
nagyszebeni Construcții Rt. nyerte meg, 
amely 145 millió lejért vállalta a kivitele-
zést a becsült 184 millió lej helyett. Utólag a 
második helyezett Bog Art – UTI Grup kon-
zorcium óvást nyújtott be, arra hivatkozva, 
hogy a szebeni vállalkozás maximális pont-
számot kapott a műszaki elemzés során, 
holott a szebeni munkálatai során problé-
mái adódtak. Azt is kifogásolta, hogy a sze-
beni cégnek nincs jogosultsága különböző 
biztonsági felszerelések beszerzésére. A 
Brassó megyei közgyűlés elnöke szerint az 
elbíráláskor minden előírást betartottak, 
az Óvások Elbírálásának Országos Tanácsa 

dönt az ügyben. Arra számítanak hogy ez 
már jövő héten megtörténik, és ha az ügy 
nem kerül bíróságra, akkor a szerződést 
is alá tudják írni. Veștea felidézte, hogy 
az Országos Közbeszerzési Hatóság tavaly 
novemberben és decemberben két alka-
lommal is visszautasította a licit dokumen-
tációját, végül december 13-án kaptak zöld 
utat a kiírásra. A tanácselnök különben fo-
lyamatosan úgy nyilatkozott, abban bízik, 
hogy a közbeszerzések nem húzódnak el, 
nem lesznek végeérhetetlen fellebbezések, 
tartani tudják az ütemtervet, és 2020 végéig 
befejezik az építkezést.

Zavaros ügyek, 
szakosodott bíróság kellene
Az Országos Adóhatóság (ANAF) értelmezé-
se szerint különben a munkálatokat még az 
óvások elbírálása előtt elkezdheti a közbe-
szerzési eljárásból győztesként kikerült cég, 
ám ezt sem az állami megrendelők, sem az 
önkormányzatok nem merik gyakorlatba 
ültetni a perek kedvezőtlen kimenetelétől 
tartva – mutatott rá az óvások miatt késleke-
dő beruházásokat fi rtató kérdésünkre Antal 
Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, fel-
hívva fi gyelmünket, hogy nincs egyértelmű, 
világos szabályozás. „Ez egy zavaros tör-
ténet, az ideális változat valóban az lenne, 
hogy az a vállalkozás, amely megnyerte a 
közbeszerzést, kezdje el a munkát. Ez abból 
kiindulva logikus, hogy sok cég öncélúan 
perel, és ezzel lassítják a közberuházásokat. 
Viszont, ha a fellebbező cég végül megnyeri 
a pert, miközben a nyertes elvégezte a mun-
kálatot, ki fogja kifi zetni a kártalanítást. Az 

nem lehet, hogy a megrendelő fi zesse a kivi-
telezést és a kártalanítást is” – részletezte a 
helyzet visszásságát az elöljáró.

Szerinte a megoldás az lenne, ha nyugati 
mintára létrehoznak egy ezzel foglalkozó 
közigazgatási bíróságot, amely sürgősségi 
eljárás keretében elbírálja ezeket az óvá-
sokat. Jelenleg ezt a szerepet az Óvások 
Elbírálásának Országos Tanácsa tölti be, 
ezzel viszont az a gond, hogy a döntését 
meg lehet támadni a bíróságon, ahol az-
tán másfél-két évig is elhúzódhat az ügy. 
„Erre szakosodott bíróságra lenne szükség, 
amely két hét alatt jogerős döntést hozhat” 
– szögezte le Antal Árpád.

Arra is kitért, hogy jelenleg a közbe-
szerzésekre jelentkező cégek egy része 
taktikázik, csak azért fellebbez, hogy al-
kupozícióba kerüljön, és megszerezze al-
vállalkozóként a munkálatok egy részét. 
Korábban a nagy közberuházásoknál, 
például autópálya-építésnél feltétel volt, 
hogy a jelentkező cégnek a portfóliójában 
legyen hasonló munkálat, ám ezt diszkri-
minatívnak ítélték, és eltörölték, most akár 
egyszemélyes cégek is jelentkezhetnek a 
különböző licitekre, melyek sem szakem-
berekkel, sem megfelelő munkagépekkel 
nem rendelkeznek, „de azért óvni tudnak”.

Nincs betyárbecsület
„Kétélű a történet, mert Romániára a 
túlszabályozás jellemző, a törvényho-
zók attól tartanak, hogy különben kis-
kapukat találnak a törvény megkerülé-
sére, viszont ez lelassítja, túlbonyolítja 
a közbeszerzéseket” – fogalmazta meg 

megkeresésünkre Erdei-Dolóczki István. 
Az RMDSZ-es parlamenti képviselő úgy 
látja, egyszerűsíteni kellene a procedú-
rákat, ám félő, hogy akkor a cégek ezzel 
visszaélnek. A közbeszerzésekre jelent-
kező vállalkozások sem mindig járnak el 
korrekt módon, ez leginkább az árajánla-
tokban érhető tetten, kisebb árat ígérnek, 
aztán  végül a minőség rovására gazdál-
kodják ki a különböztet, vagy az előre 
nem látható költségek terhére megnöve-
lik a munkálat értékét.

A Szatmár megyei politikus elmondása 
szerint próbálkoztak azzal is, hogy a leg-
kisebb árajánlat ne legyen döntő elem a 
kiírás elbírálásakor, de valójában, ha jó a 
tenderfüzet, a kisebb árért is ugyanolyan 
munkát kell szolgáltatni, mint a nagyobb 
költség esetén. „Ha a tenderfüzetben 
egyértelműen az áll, hogy a falnak kéknek 
kell lennie, akkor az árajánlattól függetle-
nül kéknek kell lennie. Ha drágább, attól 
nem lesz kékebb” – részletezte Erdei-Doló-
czki István. Hozzátette, a megrendelő és fő-
ként a tervező felelőssége, hogy megfelelő 
tenderfüzetet állítson össze, hiszen egy ön-
kormányzattól nem várható el, hogy tudja, 
miként kell megépíteni egy Szamos-hidat. 
Azt sem lehet senkinek megtiltani, hogy 
a bíróságon keresse az igazát, ám kocká-
zatos, ha a nyertes időközben elkezdi a 
munkát, mert ha a két év után a bíróság a 
fellebbezőnek ad igazat, valakinek ki kell 
fi zetnie a kártérítést. A politikus szerint az 
lenne az ideális, ha íratlan szabályok sze-
rint erkölcsösen járnának el a felek, létezne 
„betyárbecsület”.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Megkezdte az első negyedévre járó gáz-
olajár-támogatás kifi zetését az igény-

lőknek az Országos Mezőgazdasági Inter-
venciós és Kifi zetési Ügynökség (APIA) 
– jelentette be közleményben az intéz-
mény. Az APIA országszerte összesen 129,2 
millió lejt utal ki közel 12 800 gazdának gá-
zolajár-támogatásként az első negyedévre, 
ami összesen mintegy 68 millió liternyi gáz-

olaj árát teszi ki. Ennek a mennyiségnek a 
legjelentősebb részét, több mint 61 millió 
liternyit a növénytermesztési szektorban 
használták fel a gazdák.

Hargita megyében például valamivel 
több, mint 87 gazda kap ilyen jellegű álla-
mi segítséget az év első három hónapjára 
– tudtuk meg Haschi Andrástól, az APIA 
Hargita megyei vezetőjétől. Az említett 
igénylők csak az ötödét képezik annak 
a mintegy 500 kérelmezőnek, akik múlt 

év végén előzetes kérést adtak le az ez 
évi támogatásra. Ennek az az oka, hogy 
az első negyedévben, tehát január elejé-
től március végéig még viszonylag kevés 
munkálatra van szükség a mezőgazdasági 
szektorban. „A januári, februári, márci-
usi időszakban jóformán ki sem veszik a 
traktort a csűrből” – fogalmazott Haschi 
András, aki szerint a kedvezményezettek 
száma a második, harmadik negyedévi tá-
mogatások esetében lényegesen nagyobb 

lesz. A gazdák az adott időszakban elhasz-
nált üzemanyagszámlák alapján kaphat-
ják meg a juttatást, amely idén az üzem-
anyag literenkénti árából 1,89 lejt fedez. 
A pénzeket nem a megyei kirendeltségek-
től, hanem Bukarestből utalják a gazdák 
számlájára, ezért pontosan nem tudja, mi-
lyen fázisban van a támogatások folyósí-
tása, de legfeljebb napokon belül minden 
igénylő megkapja a juttatást – mondta el 
az APIA megyei vezetője.

Utalják a gázolajár-támogatást – Kevesen igényelték az első negyedévre

Zavaró körülmények. Teljesen leállt az óvások miatt a brassói utasterminál tervezésére kiírt licit
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