Volikogu otsuse eelnõu

Jõhvis

24 . september 2020 nr 000

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 eelarveaastasse 2021.
Lähtuvalt Jõhvi valla hankekorra § 2 lõike 3 punktidest 1 on selleks vajalik vallavolikogu luba.
Nimetatud hanked on:
1. Jõhvi Põhikooli ehitustööde lepinguperioodi lõpptähtajaks on eeldatavalt märts 2022 ning hanke
eeldatavaks maksumuseks 5 077 755.50 eurot käibemaksuta (6 093 306.60 käibemaksuga).
Volikogu otsusega garanteeritud omafinantseering 2 454 268 km-ga ja toetus 4 756 482.80 km-ga.
2. Piima ja piimatoodete ostmine Jõhvi valla koolidele ja lasteaedadele hanke lepinguperioodiks on
24 kuud ja eeldatavaks maksumuseks ca 110 000 eurot käibemaksuta.
3. Teadushuvihariduskeskuse ehitustööd hankemenetlus hõlmab Jõhvi Vene Põhikooli huvitegevuse
tarbeks ettenähtud ruumide kohandamine teadushuvihariduskeskuseks. Hanke eeldatavaks
maksumuseks on ca 80 000 eurot käibemaksuta. Tööde teostamise tähtajaks ca 4 kuud.
4. Narva mnt ehitustööde II etapi hanke korraldamiseks (Kirde tn kuni Bauhofi teeotsani). Hanke
eeldatavaks maksumuseks (MKM poolt eraldatud vahendid koos valla omaosalusega ca 1 126 125
eurot käibemaksuta (1 351 351 käibemaksuga), millest valla omaosalus on ca 292 500 km-ta (351
351 km-ga). Hange viiakse läbi 2020 ja täitmine jääb 2021. Hankelepingu tähtajaks on ca 12 kuud.
5. Veski tn lõigu rekonstrueerimine – tööd teostatakse 2021. Hanke eeldatavaks maksumuseks on
arvestatud 50 000 eurot käibemaksuta. Hankes nimetatud teelõik on limonaaditehase väravast kuni
Nooruse tänavani. Lepingu tähtajaks on ca 3 kuud.
6. Bussiveoteenuse korraldamine. Hange on kooliõpilaste ja vallaelanike transpordiks veoteenuse
ostmiseks 2021. aastal. Hanke eeldatavaks maksumuseks on 20 000 eurot käibemaksuta.
7. Jõhvi linna teede, tänavate ja platside rekonstrueerimine, makumusega 216 660 eurot
käibemaksuta (260 000 eurot käibamaksuga). Tööde teostamiseks eraldati Jõhvi Vallavolikogu 30.
juuni 2020 otsusega nr 237 punkt 1.3 valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 210 000 eurot
käibemaksuga ja punkt 1.9 avalike väljakute rekonstrueerimine 50 000 eurot käibemaksuga.
Hange viiakse läbi 2020 ja tööd teostatakse põhiliselt 2021. Hankelepingu tähtaeg ca 4 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:
1.1 avatud hankemenetluse „Jõhvi Põhikooli ehitustööd” korraldamiseks 2020. aastal, leping
lõpptähtajaga 2022;
1.2 avatud hankemenetluse „Piima ja piimatoodete ostmine Jõhvi valla koolidele ja lasteaedadele”
korraldamiseks 2020. aastal, lepingu tähtaeg 24 kuud;
1.3 avatud hankemenetluse „Teadushuvihariduskeskuse ehitustööd” korraldamiseks 2020. aastal,
lepingu tähtaeg 4 kuud;
1.4 avatud hankemenetlus „Narva mnt ehitustööd, II etapp” korraldamiseks 2020. aastal, lepingu
tähtaeg 12 kuud;
1.5 avatud hankemenetluse „Veski tn lõigu rekonstrueerimine” korraldamiseks 2020. aastal,
lepingu tähtaeg 3 kuud;
1.6 avatud hankemenetluse „Bussiveoteenuse korraldamine” korraldamiseks, lepingu tähtaeg 12
kuud;
1.7 avatud hankemenetluse „Jõhvi linna teede, tänavate ja platside rekonstrueerimine”
korraldamiseks 2020. aastal, lepingu tähtaeg 4 kuud.
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.

Niina Neglason
Volikogu esimees
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.
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