Volikogu otsuse eelnõu

Jõhvis

13. jaanuaril 2022 nr 00

Rahalise kohustuse võtmine
Jõhvi Vallavalitsuse 9. novembri 2021 korraldusega nr 3472 „Riigihanke “Jõhvi valla teede ja
haljasalade hooldus" hankemenetluse korraldamine ja riigihanke dokumendi kinnitamine“ otsustati
korraldada riigihange ja kehtestati riigihanke alusdokument koos lisadega. Hanketeade avaldati
riigihangete registris 15. novembril 2021 (viitenumber 243100). Hange oli jaotatud kolmeks osaks ja
hanke eeldatav maksumus oli 2 750 000 eurot ilma käibemaksuta (I osa 2 500 000 eurot, II osa 125
000 eurot, III osa 125 000 eurot).
Tähtaegselt esitasid pakkumused kolm pakkujat. I osale esitati üks pakkumus, II osale esitati kolm
pakkumust ja III osale esitati kolm pakkumust.
Soodsaim pakkumus on 3 300 802,28 eurot ilma käibemaksuta, mis jaguneb alljärgnevalt:
I osa 3 123 475 eurot ilma käibemaksuta;
II osa 93 614,56 eurot ilma käibemaksuta (vastavalt tehniliste tingimuste nõuetele);
III osa 83 713,24 eurot ilma käibemaksuta (vastavalt tehniliste tingimuste nõuetele).
I osa pakkumus ületas eeldatavat maksumust summas 623 475 eurot ilma käibemaksuta. II osa
pakkumus oli 31 385,44 eurot (ilma käibemaksuta) eeldatavast maksumusest väiksem. III osa
pakkumus oli 41 286,76 eurot (ilma käibemaksuta) eeldatavast maksumusest väiksem.
Soodsaim pakkumus kõigi kolme osa peale ületab hanke eeldatavat maksumust 550 802,80 euro võrra
(ilma käibemaksuta). Hankelepingutega aastatel 2022-2026 võetavad kohustused ületavad ühte
eelarveaastat ning hankelepingute sõlmimine on Jõhvi vallale elutähtsa teenuse toimepidevuse
tagamise osas oluline.
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 8 ning lähtudes
vallavalitsuse ettepanekust, vallavolikogu
otsustab:
1. Garanteerida Jõhvi valla eelarvest aastatel 2022 - 2026 Jõhvi valla teede ja haljasalade hoolduse
teenuse finantseerimine kogusummas 3 300 803 eurot ilma käibemaksuta.
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.
Vallo Reimaa
Volikogu esimees

Selgitus
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu poolthäälteenamus.
Eelnõu koostas majandus- ja ettevõtlusspetsialist Arno Uprus

