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Az ítélőtáblákon a közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyeket külön részleg fogja elbírálni

RENDKÍVÜL BONYOLULT A KÖZBESZERZÉSEK JELENLEGI SZABÁLYOZÁSA

Egyszerűsítenék a licitet

Bukása előtti ülésén Ludo-
vic Orban kormánya a köz-
beszerzés egyszerűsítéséről 
is elfogadott egy sürgősségi 
kormányrendeletet. A 
lapunk által megszólaltatott 
politikusok szerint még 
bizonytalan a sürgősségi 
rendeletek sorsa, másrészt 
a közbeszerzések szabályo-
zása rendkívül bonyolult, 
olyan körülmények között, 
hogy gyakran a megvaló-
síthatósági tanulmányok 
hevenyészve készülnek, és 
az ajánlatot tevő cégek sem 
járnak el minden esetben 
tisztességesen.

 » BÍRÓ BLANKA

S zankcionálhatók lesznek 
azok a tisztviselők, akik 
nem tartják be a határ-

időket a közbeszerzési doku-
mentumok ellenőrzése során 
– ismertette Ludovic Orban mi-
niszterelnök egy televíziós nyi-
latkozatban a liberális kabinet 
múlt heti, utolsó ülésén elfoga-
dott sürgősségi kormányrende-
letét. Rámutatott: a jogszabály 
azt is kimondja, hogy egy köz-
beszerzési dokumentáció hall-
gatólagosan elfogadottnak mi-
nősül, amennyiben az Országos 
Közbeszerzési Hatóság (ANAP) 
15 napos határidőn belül nem 
közli ezzel kapcsolatban a dön-
tését.

 A jogszabály szerint az egy-
szerű közbeszerzések nem tart-
hatnak többet húsz napnál, az 
összetett projektekre vonatko-
zók legtöbb hatvan napot ve-
hetnek igénybe. Ugyanakkor 
korlátozni igyekeznek az óvások 
számát is: ezt csak egy bizonyos 
pénzösszeg letétbe helyezésével 
lehet megtenni, amely elvész, 

amennyiben alaptalannak bizo-
nyul az óvás.  „Nem engedhet-
jük meg, hogy csúfot űzzenek 
Románia projektjeiből minden 
ok nélkül, csak azért, mert fel-
lebbezni akarnak” – idézi az 
Agerpres hírügynökség a kor-
mányfőt.  Az ítélőtáblákon a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
ügyeket külön részleg fogja elbí-
rálni, éppen azért, hogy a folya-
matot felgyorsítsák, mondta el 
Orban. Arra is kitért, hogy a kor-
mányhatározat  szankciókat irá-
nyoz elő azokra a tisztviselőkre, 
akik nem tartják be a törvényes 
határidőket, és ok nélkül húz-
zák az időt, ez a közbeszerzési 
ügyeket tárgyaló bírákra is érvé-
nyes.  A miniszterelnök hétfőn 
azt mondta, a kormánybuktatás 
előtt elfogadott 25 sürgősségi 
rendelet egy részét elküldték 
a Hivatalos Közlönynek, meg-
látása szerint minden feltételt 
teljesítenek ahhoz, hogy érvény-
be lépjenek. Ugyanakkor a Nép 
Ügyvédje Hivatala alkotmányos-
sági óvást emelhet a rendeletek 
kapcsán.

Nem kell túlszabályozni
Bizonytalan ezeknek a sürgős-
ségi kormányrendeleteknek 
a sorsa, hívta fel a fi gyelmet 
megkeresésünkre Erdei-Dolócz-
ki István RMDSZ-es parlamen-
ti képviselő is, hangsúlyozva, 
hogy ezek elfogadása a „demok-
rácia arculcsapása”. A Szatmár 
megyei politikus emlékeztetett, 
hogy a közbeszerzés egyszerű-
sítésére  már korábban is voltak 
próbálkozások. „Az se jó, ha 
az eljárás túl van szabályozva, 
mert akkor bonyolult és lassú, 
ám az se, ha nincs eléggé szabá-
lyozva, mert a jogi vákuumot a 
polgármesterek akadályozásá-
ra használhatják. A két véglet 
között vergődünk” – mondta a 
képviselő. Meglátása szerint az 
lenne a megoldás, ha a közbe-
szerzésben részt vevő minden fél 
lelkiismeretesen, tisztességesen 

végezné a feladatát. Példaként 
említette, hogy a nagykárolyi 
kerülőút tizenegy éve épül, mert 
a tervező nem vette észre, hogy 
a nyomvonal áthalad egy 110 
ezer Voltos vezeték alatt, utána 
már senki nem merte vállalni a 
módosításért vagy a pluszkiadá-
sért a felelősséget. A megrende-
lő felelőssége, hogy a kiírási ten-
der legyen egyértelmű, a tervező 
végezze el rendesen a munkát, 
a licitre jelentkező cégek valós 
árajánlatokkal rukkoljanak elő, 
ok nélkül ne fellebbezzenek, 
sorolta Erdei-Dolóczki István. 
Hozzátette, az üzleti kultúra 
változására is szükség lenne, hi-
szen jelenleg sok esetben nem-
hogy az adott szó, még az írásos 
megegyezés sem számít.

Az ördög a részletekben van?
„Az ördög a részletekben rej-
lik, ezért  a jogszabály pontos 
ismeretében lehet azt vélemé-
nyezni” – fogalmazott eközben 
megkeresésünkre Antal Árpád. 
Sepsiszentgyörgy polgármeste-
re kifejtette, Romániában egy 
területet gyakran több törvény 
szabályoz, ha minden vonatkozó 
előírást nem módosítanak, akkor 
hiába próbál a kormány segíteni, 
a gyakorlatban nem történik el-
mozdulás. Példaként említette, 
hogyha nem rendelkeznek kö-
rültekintően arról, milyen kö-
vetkezményekkel jár, ha az Or-
szágos Közbeszerzési Hatóság 
15 napon belül nem láttamozza 
a dokumentációt, előfordulhat, 
hogy mindenki inkább kivárja 
a választ, és nem hagyatkozik a 
hallgatólagos elfogadásra. „Ha 
a számvevőszék megbüntetheti 
az önkormányzatot, mert meg-
látása szerint nem volt rendben 
a közbeszerzés, akkor mindenki 
inkább kivárja az országos ható-
ság jóváhagyását” – részletezte 
a polgármester. Szerinte ez egy 
összetett kérdés, egyelőre várják, 
hogy mi lesz a vonatkozó sürgős-
ségi kormányrendelet sorsa.
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