NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

16.07 .2014 . a nr 791-k

Riigihanke "Lasteasutuste tuletõkkeuste nin g evakuatsiooni - ja avariivalgustuse
paigaldamine" (viitenumber 152238) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine
1.

Asjaolud ja menetluse käik

Narva Linnavalitsuse 30.04.2014. a korraldusega nr 465-k kinnitati rii gih anke " Lastea sutus te
tuletõkkeu ste nin g evakuats iooni - ja avarii val gustuse paigaldamine" han kedokumendid ning
tehti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linna planee rim ise Ametil e ülesandeks viia läbi
avatud hankem enetlus.
09 .05 .2014. a. avald ati riigih an gete registri s hanketeade viitenumbriga 152238 .
Pakkumuste esitami se tähtpäev aks oli 03.06 .2014 .a. Pakkuj ate kvalifitseerimine, pakkumuste
vastavaks tunn istamine ning eduka pakkumuse vä lj ase lgitam ine toimus Narva Linnavalitsuse
riigihankek om isjoni 06.0 6.20 14.a. ko osolek ul.
Lähtudes eeltoodust nin g juhindudes Narva Linnavalitsuse 08 .03.2006 . a määruse nr 298
.Riigihangete läbi viimise reglement " § 16 p-st 1 esitab rii gihanke eest vastutav isik
hank emenetluse tulemused Narva Linnavalitsusele kinnitam iseks.

2.

Õiguslikurl alused

Narv a Linnavalitsuse 08 .03.2006. a maaruse nr 298 .Riigihangete läbiviimise reglern ent"
(edasp idi Reglement) § 10 p- de 1-3 aluse l riigihanke konkursikomi sjon kvalifitsee rib pakkujad,
võrdleb ja hind ab pakkumusi ning teeb otsus e eduka pakkumuse kohta. Re glemendi § 16 p-st 1
tulenevalt esitab rii gihanke ees t vastutav isik, pärast otsuse vas tuvõ tm ist komisj oni poolt,
konkursi tul emused N arva Linn aval itsusele võ itj a kinnitamiseks.

3.

Otsus

Kinnitada riigihanke " Lasteas utuste tul etõkkeuste nin g ev akuatsiooni - j a ava riiva lgustuse
paig aldam ine" (viiten um ber 1522 38) avatud hank emenetluse tulemused nin g tunnistada või tj aks
pakkuj a AS Vant (re g.l 0 15771 9) pakkumus maksumusega 70 9 366,08 eurot (kä ibemaksuga).

4.

Rakendussätted

4.1. Käesolev korraldus jõustub seaduses sät estatud korras.
4.2. Riigihanke ee st va stutaval isikul teavitada hankija otsuses t pakkuj aid.
4.3. Pakkuja võib va idlustada käesoleva korralduse riigih angete seadu ses sätestatud korras,
esitades se itsme tööpäeva joo ksul arvates päevast, mil vaidlustaja sai tead a või pidi teada
saama om a õiguste rikk um isest võ i huvide kahjustami sest , Rahandusministeeriumi juures
asuvale vaidlustuskomisj onile sellekohase vaidlustuse.
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