Volikogu otsuse eelnõu

Jõhvis

17. veebruaril 2022 nr 000

Loa andmine hangete korraldamiseks

Jõhvi Vallavalitsus planeerib 2022. aastal korraldada kaks hanget, mille hankemenetlus viiakse läbi
ning hankelepingud sõlmitakse 2022. aastal, kuid lepingute täitmise perioodiks on planeeritud aastad
2022 ja 2023.
Jõhvi valla hankekorra § 2 lg 3 punkti 1 alusel otsustab Jõhvi Vallavolikogu loa andmise hanke
korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks, kui sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe
eelarveaasta.
Aluseks võttes Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 12 „Jõhvi valla hankekord“ § 2 lg 3
punkti 1 ning lähtudes vallavalitsuse ettepanekust, vallavolikogu
otsustab:
1. Anda vallavalitsusele luba korraldada järgmised hanked:
1.1. „Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja teise evakuatsioonipääsu, päikeseelektrijaama ning uute
akende ja küttesüsteemi projekteerimis-ehitustööd”;
1.2. „Jõhvi Vene Põhikooli hoone päikeseelektrijaama, uute akende ning ventilatsiooni- ja
küttesüsteemi projekteerimis-ehitustööd”.
2. Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 16.09.2021 otsus nr 355 „Loa andmine hangete
korraldamiseks”.
3. Otsus jõustub teatavaks tegemisest.
4. 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.
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Eelnõu selgitus:
RTK 19.08.2021 otsustega nr 11.2-8/1013 ja 11.2-8/1016 tunnistati vastavaks ja rahuldati Jõhvi
Vallavalitsuse taotlused Jõhvi lasteaiad Kalevipoja maja ja Jõhvi Vene Põhikooli hoone
energiatõhususe suurendamiseks. Projektide kogumaksumus on 1 095 000 eurot, millest valla
omafinantseering moodustab 31% ehk 339 450 eurot, mis on tagatud Jõhvi Vallavolikogu 18.03.2021

otsusega nr 306 „Projektide omafinantseeringu tagamine meetme „Kohaliku omavalitsuse hoonete
energiatõhusaks muutmine” projektides osalemiseks”.
16.09.2021 otsusega nr 355 „Loa andmine hangete korraldamiseks” volikogu andis vallavalitsusele
loa nende projektide raames projekteerimishangete korraldamiseks.
Käesoleva eelnõuga vallavalitsus soovib ajasäästu mõttes saada volikogult luba hangete
korraldamiseks, mis hõlmaksid nii projekteerimis-, kui ehitustööde läbiviimist.
Projekteerimis-ehitustööde hankelepingute täitmine samuti jääb või võib jääda kahte eelarveaastasse,
millest johtuvalt on hangete korraldamiseks vajalik volikogu luba.
Kuna käesolev otsus sisuliselt asendab 16.09.2021 otsust nr 355, siis õigusselguse mõttes
tunnistatakse varasem otsus kehtetuks.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Eelnõu koostas vallavara spetsialist Richard Toome.

