NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07.2014. a nr 766-k

Riigihanke "Victoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse valgustus e soetamine ja paigaldus"
avatud hankemenetluse korraldamine

1. Asjaolud ja menetluse käik
Projekt " Unikaa lse piiriülese Narva-l vangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuu ri- j a turismiobjekti
arendamine" on suunatud Narva-Ivangorodi kindluste ansambli j a regioon i turismiinfra struktuuri
arendamisele läbi kind Iuste rekonstrueerim ise ning turism iinfo kättesaadav use parandam ise.
Projekti raames teostatakse j ärgnevad töid:
o
o
o

Viktoria bastioni kindlu stamin e, restaure erimineja konserveerimin e
bastionite Viktoriaja Honor vahelise kurtiinija püssirohukeldri restaureerimin e
Püssirohukeldrisse küla stajate teenindamiseks külastuskesku se rajamin e

o

väl isvalgustustööd, drenaazitööd , haljastus, j uurdepääsuteede j a plats ide raj amine, infostend i, pinkide
ja urnide paigaldamine

o

kindluste ajalugu tutvu stava ekspositsioon i valm istarnine ja külastu skeskusesse ja Viktoria bastion i I
korruse kasemattid esse paigaldamin e

Viktoria bastioni ekspos itsioo ni ja külastuskeskuse s isustuse soetamis t rahastatakse Eesti-Läti-Vene
piiriülese koostöö programmi 2007 -20 I3 (www.estlatrus.eu) LSP-6 projekti «Unikaalse piiriülese Narva
lvangorodi kindlu ste ansambli kui ühtse kultuuri- j a turismiobjekti arendamine» vahend itest, mis
koosnevad programm i toetusest, EV eelarve vahend itest j a Narva LV ee larve vahend itest.
Narva linna osalus projektis on kinnitatud Narva Linnavolik ogu otsustega 10.02.20 I l. a. nr 16
"Unikaalse piiriülese Na rva-Ivango rod i kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turism iobjekti
arendamine" teostaja määram ine, s ildfinantseerimise ja omafin antseerin gu kinnitamine" ja 26.01. 2012 nr
I "Narva Linna volik ogu 10.02.20 II otsuse nr 16 "Unikaalse piiri ülese Narva-Ivangorodi kindlu ste
ansam bli kui ühtse ku Ituuri- j a turism iobjekti arendam ine" teostaja rnäärarn ine, sildfinantseerim ise ja
omafinantseeringu kinnitam ine" muutmine". Viktoria bastioni ekspositsiooni j a külastuskeskuse sisustuse
soetamise hankelepingu ee ldatavaks maksumu seks on 201 400,72 eurot (käibemaks uta).
Narva Linnavalitsuse ]0.07.20 13. a korraldusega nr. 624-k otsustati algatada e-hankena avatud
riigihankemenetlusena .Viktoria bastioni ekspos itsiooni ja külastuskeskuse sisustuse soe ta rn ine" ning
määrati ülalnim etatud riigihankes hankij aks Narva Linna Arendu se j a Ökonoomika Amet.
Avatud riigihankemenetlu s viitenumbriga 144933 kuulutati riigihangete reg istris välja 18.juul il 20 13.
Pakkumu ste es itamise tähtajaks 28.08.20 13 kell 13:00 e i laekunud ühtegi pakkumust.
Vastavalt Riigihan gete seaduse (RHS) § 29 19 3 punkt 5 kohaselt hankernen etlu s lõpeb pakkumu ste
es itamata jätmisega se lleks kaesolevas seaduses sätestatud korras ettenähtud tähtaja joo ksul. Narva
Linnavalitsuse 04.09. 201 3.a nr 8 12-k korraldusega hankemen etlus oli lõpetatud .
Vastavalt RHS § 28 Ig 2 punkt] kohaselt hankijal on õigus korrald ada hank emenetlu s väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankem enetlusena, kui avatud hankemenetluse käigus ei es itatud ühtegi pakkumust ja
riigihanke esialgseid tingimusi o lemuslikult ei muudeta.
Narva Linnavalitsuse 02.10.2013. a korraldusega nr 907 -k otsustati a lgatada " Viktoria bastioni
ekspositsiooni ja
külastuskeskuse sisustuse soetamine" v älj akuulutami seta läbirääkimistega
hankemenetlus e-han kena ning määrati nimetatud riigihankes hankijaks Narva Linna Arendu se ja
Ökonoomika Amet.
Väljakuu lutarn iseta läbir ääkimi stega riigihankemenetlu se (viitenumber 146794) hanked okumendid
avaldati ja tehti riigihanget e registris kättesaadavaks I 1.10.201 3. Pakkurnu ste esitamise tähtajak s
31.10.20 13 kell 13:00 ei laekunud ühteg i pakkumust.

Riigihangete seaduse (RH S) § 29 19 3 punkt 5 kohaselt hankernenetlu s lõpeb pakkumuste es itamata
jätmisega se lleks käeso levas seaduses sätestatud korras ettenähtud tähtaja j ooksul. Narva Linnavalit suse
13.11.2013 .a nr I096-k korraldu sega hankeme netlu s 01i lõpetatud .
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomik a Amet analüüsis hangete eba õnnest urniste põhj useid hankest
huvitatud isi kutele päringute es itamise teel. Analüüsi tulemusel selgus, et ühte han kesse oli koonda tud
liiga palju er inevaid asju ja teenuseid, mistõttu huvitatud isikute l puudu s huvi pakkumuse es itamise ks.
Arvestades analüüs i tulemusi Narva Linna Arenduse j a Ökonoomi ka Amet teeb ettepaneku jaga
riigihange osadeks ja viia läbi iga osa kohta era ldi avatud riigih ange (kokku 6 hanget). Vastava lt RHS §
23 lõikele 2 koha ldatakse osadeks jaotatud riig ihanke iga osa kohta han kelepin gu sõlmimisel kõ igi osade
surumeeritud ee ldatava maksumu sega hankelep ingu sõ lmimise le kohaldatavat korda .
Seoses se llega Na rva Linna Arenduseja Ökonoom ika Amet teeb ettepanek u algatada ..Victo ria ba sti oni
ekspositsiooni ja külastuskeskuse va lgus tuse soetamine ja paigaldus" avatud hank emenetlu s e
hanken a riigihan gete seaduses sätestatud korras . Hanke ee ldatav maksumus on 70 00 eurot.
Hankedokumendid on kooskõlastatud , vastava lt Narva Linnava litsuse 08.03.2006 .a määr use nr 298
"Riigihange te läbiviimise reglem ent" §-des 4 j a 5 sätestatul e, riigih anke konkursikomisj oni esimehega.

2. Õiguslikud alused
Riigihangete seaduse [RHS] § 10 19 J P 2 a lusel riigihangete seaduses sätestatud korda on kohustatud
järgima kohaliku omava litsuse üksus, ko ha liku omaval itsuse asutu s või koha like omavalitsuste ühendus,
kes riigihangete sead use mõistes on hankija. RHS § 2 19 2 kohaselt, riigihangeteks riigihan gete sead use
tähenduses on muu hulgas han kija poolt asj ade j a teenuste soe tamine. Vastava lt Narva Linnavalitsuse
08.03 .2006. a määru se nr 298 "Riigih angete läbivii mise reglement" § 6 riigihanke pakkumisrnenet lus
algatata kse ning pakkumi smenetlu se liik j a riigihan ke ees t vastutav isik määratakse Narva Linnavalitsuse
korralduse ga. Vastavalt RHS § 23 Ig 2 kohaselt osadeks j aotatud riigihanke iga osa kohta hankel epingu
sõlmimisel kohalda ta kse kõigi osade summeeritud ee ldatava maksum usega hankelepingu sõ lmimisele
kohaldatavat korda.

3.

Otsus

3. L

Algat ada riigihan ke " Victor ia bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse valgustuse soetamine
ja pai galdus" ava tud han kemenetlus e- hankena, vastava lt j uurde lisatud hank edokumentidele.

3.2.

Määrata ülalnimetatud riigihankes han kijaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ning
riigihanke eest vastutava ks isikuks Na rva Linna Arenduse j a Ökonoomika Ameti d irektor - Geo rgi
Ignatov.

3.3. Vo litada Narva Linna Arendu se ja Ökonoo mika Amet it, ametiasutuse põhimäär use järgse esindaja
isikus, sõlmima ed ukaks tunni statud pakkumu se es itanud pakkuj aga han kelepin g.

4.

Rakendussätted

4. L

Korraldus j õustub seaduses sätestatud korras.

4.2.

Pakkuj a, taotleja või hankemenetl I es osa lemisest huvitatud isik võib va idlustada hank ija tegevuse,
sea lhulga hanke
d
mendi, riigihangete seaduses sätestatud korras.
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