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Tisztelt Elnök úr!
Ahogyan már tegnap, telefonon jeleztem Önnek, a Váckisújfalu Község
Önkormányzata által 2015. február hónap 06. napján ajánlattételi felhívásra
megjelöltek közül a kettő arról értesített, hogy ajánlattételi felhívást nem kapott.
Beszélgetésünk során már vázoltam az eljárással kapcsolatos törvényességi
aggályaimat, amelyek azóta tovább súlyosodtak. A tisztánlátás érdekében kérem,
hogy szószerinti jegyzőkönyv készüljön az ötödikei ülésről.
Időközben eljutott hozzám az ajánlattételi felhívás, melynek (és az egész ügynek) közbeszerzési szakértő bevonásával történt - áttekintése után kérem Önt, hogy
azonnali hatállyal intézkedjen a felhívás visszavonásáról, majd a közbeszerzési
szabályok szerinti új eljárás lefolytatásáról.
Indokaim a következők:
1) Hivatkozott beszélgetésünk során derült ki, hogy – ellentétben a társulási
tanács ülésén tárgyaltakkal – ismeretlen szempontok alapján önkényesen, a
tagönkormányzatok akaratával ellentétesen kiemeltek hármat az
ajánlattételi felhívásra jelöltek közül és csak nekik továbbították a felhívást.
Ahogyan már korábban kifogásoltam, nem három, hanem legalább három
ajánlat bekéréséről egyezett meg a tanács azzal, hogy minden
tagönkormányzat jogosult jelölni pályázó(ka)t. Jelen esetben nem ez valósult
meg, ez az eljárás sérti a tisztességes eljáráshoz és az esélyegyenlőséghez
való jogot. Önkormányzatunk – de minden tagönkormányzat - alapvető
kötelezettsége és érdeke, hogy a közpénzt a lehető legkörültekintőbben és takarékosabban kezelje. Nyilvánvaló, hogy a több ajánlat nagyobb
kitekintést, nagyobb árversenyt, alacsonyabb díjat indukál - míg a
jelentkezők körének szűkítése ezzel ellentétesen hat.
2) A megbízás tárgya értelmezhetetlenül általános, abból a feladat tényleges
tartalma nem derül ki. A tanács ülésén elhangzottak szerint az indikatív
ajánlatban foglalt vizsgálati szempontokat kellett volna a megbízás
tárgyaként megjelölni – és mivel Nemecz Pálné ezeket is túl általánosnak
találta, abban egyeztünk meg, hogy a tagönkormányzatok további
szempontok megfogalmazására jogosultak.
3) A bírálati szempontok esetében értelmezhetetlen a „kapcsolódó
legmagasabb szakmai tartalom”, nincsenek ugyanis olyan szempontok
meghatározva, amelyek alapján differenciálni lehetne a tartalmak közül.

Kifejezetten szabálytalan, hogy nem került meghatározásra az egyes
szempontok egymáshoz viszonyított százalékos súlya az elbírálás során. Ezek
a hiányosságok teret engednek az irányított, szubjektív döntéshozatalnak,
sértik a pályázók esélyegyenlőséghez és tisztességes eljáráshoz való jogát.
4) Az ajánlatok benyújtásának módja nem zárja ki azt, hogy a beérkező
ajánlatok tartalma titokban maradhat; az ajánlattevők nem lehetnek
biztosak abban, hogy ajánlatuk tartalma nem juthat el más pályázókhoz.
5) Rámutatok, hogy a társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, nem
annak egyes tisztségviselői és/vagy tagönkormányzatai.
6) Ismételten felhívom figyelmét az egybeszámítás követelményének
megvizsgálására.
Váckisújfalun, 2015. február hónap 18. napján
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