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Új döntés a városlakók érdekében
Nagy sajtóérdeklődés közepette zajlott le az a polgármesteri sajtótájékoztató 2009.
január 20-án a FIDIC Piros Könyve szerinti csatornahálózati munkákkal kapcsolatban,
amely a kevéssel korábban kihirdetett pályázati eredményeket ismertette, s amelyet a
szennyvízberuházásban érintett városlakók már olyannyira vártak. Csabai Lászlóné,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere elöljáróban maga is kínosnak nevezte a
sajnos hosszadalmasan elhúzódó közbeszerzési eljárást, amelynek újabb, s remélhetően
megoldást hozó állomásához érkeztünk. „Kényszerpályára kerültünk – mondta -, s most
már le kell zárnunk az ügyet.”
Hiába hozott a Bíráló Bizottság a Városfejlesztési Bizottság szakmai javaslatainak
figyelembevétele mellett két szakmailag megalapozott döntést is, a város nem lett
gazdagabb érvényes szerződésekkel. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2009 decemberi
második elutasító határozatával végérvényesen kétesélyessé vált a helyzet. A város
választhatott: vagy egy teljesen új és időrabló eljárást kezdeményez gyakorlatilag a
nulláról kiindulva, vagy ismét eredményt hirdet változó esélyekkel. Hosszas latolgatás
után a projektgazdák az új eljárás lehetőségét végképp elvetették, mivel időközben a
közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok többször is módosultak, s mindez a pályázati
kiírás teljes átdolgozását, új minőségtanúsítási eljárást, s új határidők betartását vonta
volna maga után. Következésképpen még a legoptimálisabb esetben sem valószínű,
hogy munkavégzés kezdődhetett volna 2010-ben. Márpedig 600-700 munkavállaló
parkoló pályán tartása, s azoknak a városlakóknak a hitegetése, akik már két éve fizetik
a hozzájárulást, tovább nem vállalható. Arról már nem is beszélve, hogy a jogviták miatt
az útfelújítási program és a buszmegállók, buszvárók rekonstrukciós programja is áll a
csatornahálózat által érintett szakaszokon.
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Mindezek után a Kedvezményezett úgy döntött, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatát elfogadva új döntést hoz. Mivel a tender öt része közül az ötödiket a
jogorvoslati eljárás nem érintette, az első négy rész ügyében kellett dönteni, mégpedig
vagy négy új eredmény meghozatalával, vagy a negyedik rész esetében új eljárás
kezdeményezésével. (Az eseményeket figyelemmel kísérők bizonyára emlékeznek, hogy
a negyedik rész ajánlatai korábban érvénytelennek bizonyultak.) A város közgyűlése
végül hosszas vita után a Bíráló Bizottság első verzióra tett javaslatát fogadták el, annak
ismeretében és tudatában, hogy a beruházás így a városnak plusz 430 milliójába fog
kerülni. Amennyiben a negyedik részt illetően új eljárást kezdeményeznek, az sem
történhetett volna plusz kiadások nélkül, csupán valamennyivel kevesebbe kerül. De
ebben az esetben az a szerencsétlen helyzet állt volna elő, hogy elkészül a beruházás
„eleje” és a „vége”, s kimaradnak olyan közbülső elemek, amelyek nélkül a rendszer
nem állítható üzembe.
A munkakezdés mihamarabbi megkezdése érdekében tehát a „Nyíregyháza és Térsége
Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási programja – Csatornahálózati munkák a FIDIC
Piros könyve szerint” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás végeredménye a
következőképpen alakult. Mind a négy rész esetében első helyen az SKS Nyíregyháza
Konzorcium (tagjai:
a Sade-Magyarország Mélyépítő Kft., a Kelet-Út Kft.,
és a
Swietelsky Magyarország Kft.), második helyen pedig az első három rész esetében a
Nyíregyházáért 2009 Konzorcium (tagjai: a „KE-VÍZ 21” Zrt., a ZEMPLÉNKŐ Kft., a
KÖZGÉP Zrt.), a negyedik esetében pedig a Nyíregyháza AOP 2009 Konzorcium (tagjai:
az ALTERRA Építőipari Kft., az OMS Románia Kft., és a PENTA Általános Építőipari Kft.)ért
célba. Az együttműködési lehetőség tehát adott, már csak az ajánlattevőkön múlik,
hogy befejeződik-e a békétlenség. A sajátos helyzet végérvényesen 2009. január 28-án
kerülhet nyugvópontra, amikor is a szerződések megköthetők.
Csabai Lászlóné személyes véleményének hangot adva hozzátette még, hogy sajnálja,
amiért nem nyíregyházi konzorcium került ki győztesen a versengésből. Meggyőződése,
hogy az eredeti döntés – amely mindenben szempontból megfelelt a közbeszerzés
szabályainak – a város javát szolgálta volna. Azonban nyilvánvaló, hogy ezen a már-már
tudathasadásos helyzeten változtatni kellett, hiszen elsősorban az a fontos, hogy a
városlakók érdekei ne sérüljenek. „A nyertes konzorcium egyik tagja nyíregyházi cég,
reméljük – mondta -, hogy jelentős részben nyíregyházi és megyei munkavállalókat
fognak alkalmazni, s ezzel is az itteni munkaerő foglalkoztatását segítik elő. S reméljük,
hogy így 2011 nyarára be lehet fejezni a programot, mégpedig azzal együtt, hogy a
tartalék alapból – az eredetileg tervezett mintegy 8000 bekötésen túl - az azóta
számításba került új 400-500 bekötés is megvalósulhat.”

