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Loa andmine hangete korraldamiseks
Jõhvi Vallavalitsus planeerib 2020. aastal korraldada kaks hanget, mille lepinguperiood on pikem
kui üks eelarveaasta või hankemenetlus viiakse läbi ning hankeleping sõlmitakse 2020. aastal, kuid
lepingu täitmine jääb järgmisse, 2021. eelarveaastasse. Lähtuvalt Jõhvi valla hankekorra § 2 lõikest
3 on selleks vajalik vallavolikogu luba.
Lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 12 „Jõhvi valla hankekord“ § 2 lg 3
punktidest 1 ja 2 ning vallavalitsuse ettepanekust, vallavolikogu
otsustab:
1. Anda vallavalitsusele luba korraldada veebihange „Saeveski tänava osaline rekonstrueerimine”.
2. Anda vallavalitsusele luba korraldada lihthange „Kaasiku tänava T1 maaüksuse osaline
rekonstrueerimine”.
3. Anda vallavalitsusele luba korraldada veebihange „Jõhvi Hooldekeskuse avariiväljapääsu
ehitustöö”.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud alustel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva
otsuse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.

Tamara Põlevina
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Eelnõu selgitus:

Jõhvi Vallavalitsus planeerib 2020 aastal korraldada kaks hanget, mille lepinguperiood on pikem
kui üks eelarveaasta või hankemenetlus viiakse läbi ning hankeleping sõlmitakse 2020. aastal, kuid
lepingu täitmine jääb järgmisse, 2021. eelarveaastasse.
Nimetatud hanked on:
1. Saeveski tänava osaline rekonstrueerimine maksumusega 53 000 eurot käibemaksuta (63 600
km-ga). Tööde teostamise tähtajaks on 2 kuud.
2. Kaasiku tänava T1 maaüksuse osaline rekonstrueerimine maksumusega 105 600 eurot
käibemaksuta (126 720 km-ga).
3. Jõhvi Hooldekeskuse avariiväljapääsu ehitustöö maksumusega ca 30 000 km-ta.
Otsuse punktides 1 ja 2 nimetatud hangete korraldamisel sõlmitakse leping 2020. aastal ja tööde
teostamisel rakendatakse tehnoloogilist pausi, et tööd oleks võimalik vajadusel ebasoodsate
ilmastikuolude tõttu talveperioodiks peatada.
Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 12 „Jõhvi valla hankekord“ § 2 lg 3 punkt 1
sätestab, et Jõhvi Vallavolikogu otsustab loa andmise hanke korraldamiseks ja hankelepingu
sõlmimiseks, kui sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta ja punkt 2, et
hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, mis ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves.
Eelnõu koostas hankespetsialist Mare Rebban.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu poolthäälteenamus.

