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Loa andmine hangete korraldamiseks
Jõhvi Vallavalitsus planeerib 2020 aastal läbi viia alljärgnevad hanked, 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 lõike 3 punktidest 1 on selleks vajalik vallavolikogu luba.
Nimetatud hanked on:
1. „Narva mnt II etapi ehitusprojekti ümberprojekteerimine” hankelepingu tähtajaga 2 kuni 3 kuud,
maksumusega kuni 25 000 eurot käibemaksuta (30 000 käibemaksuga);
2.
„Päikeseelektrijaama ehitustööd” hankelepingu tähtajaga 4 kuud. Hanke eeldatavaks
maksumuseks on planeeritud 30 000 eurot käibemaksuta (36 000 eurot km-ga). Tegemist on Sipsiku
hoone katusele paigaldatavate päikesepaneelidega. Tegemist kordushankega.
3. „Jõhvi linna, Jõhvi linna pargi, Pargi tänava ja Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu
koostamine” hankelepingu tähtaeg 10 kuud. Hanke eeldatavaks maksumuseks on planeeritud ca 25
000 eurot käibemaksuta (30 000 eurot km-ga);
4. „Jõhvi linna tänavavalgustusüsteemide rekonstrueerimistööd” hankelepingu tähtajaga 6 kuud.
Hanke eeldatavaks maksumuseks on planeeritud 149 156 eurot KIK toetust ja 185 000 valla
omaosalust, mis on planeeritud 2021 aastasse. Seega on hanke eeldatavaks maksumuseks 251 324
eurot käibemaksuta (334 156 eurot km-ga).
5. „Jõhvi jalgpallihalli projekteerimistööd” hankelepingu tähtajaga 4 kuud (koos ekspertiisiga 5
kuud) eeldatav maksumus 50 000 eurot käibeaksuta (60 000 käibemaksuga).
6. „Tammiku rahvamaja rekonstrueerimistööd” hankelepingu tähtajaga 3 kuud. Hanke käigus
rekonstrueeritakse rahvamaja suure saali lava ja teostatakse elektritööd lava valgustuse
paigaldamiseks. Hanke eeldatavaks maksumuseks on 44 000 eurot käibemaksuta (52 800 km-ga).
7. „Jõhvi kalmistu ehitustööd” hankelepingu tähtajaga kuni 5 kuud.
Lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 12 „Jõhvi valla hankekord“ § 2 lõike 3
punktist 1 ning vallavalitsuse ettepanekust, vallavolikogu
otsustab:
1. Anda Jõhvi Vallavalitsusele luba järgmiste hangete korraldamiseks 2020 aastal:
1.1 lihthankemenetluse „Narva mnt II etapi ehitusprojekti muutmine” korraldamiseks;
1.2 avatud hankemenetluse „Päikeseelektrijaama ehitustööd” korraldamiseks ;

1.3 veebihankemenetluse „Jõhvi linna, Jõhvi linna pargi, Pargi tänava ja Puru tee vahelise maa-ala
detailplaneeringu koostamine” korraldamiseks;
1.4 avatud hankemenetlus „Jõhvi linna tänavavalgustusüsteemide rekonstrueerimistööd”.
” korraldamiseks;
1.5 lihthankemenetlus „Jõhvi jalgpallihalli projekteerimistööd” korraldamiseks.
1.6 veebihankemenetlus „Tammiku rahvamaja rekonstrueerimistööd” korraldamiseks.
1.7 avatud hankemenetlus „ Jõhvi kalmistu ehitustööd” korraldamiseks.
2 Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. 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
Volikogu aseesimees
Selgitus
Jõhvi valla hankekorra § 2 lg 3 punkti 1 kohaselt otsustab Jõhvi Vallavolikogu loa andmise hanke
korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks, kui sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe
eelarveaasta.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu poolthäälteenamus.
Eelnõu koostas hankespetsialist Mare Rebban

