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Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 "Projekti "Narva linna sadama bokside
rekonstrueerimine" teostaja maararnine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu
kinnitamine" muutmine
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
Narva Linnavolikogu 21.12 .2017 otsuseg a nr 76 " Projekti "Narva linna sadama bok side
rekonstrueerimine" teostaja ma aramine, sildfinantseerimise ja om afin antseeringu ki nnit amine"
kinnitati sild- j a omafinantseerimine nin g maarati teo staja.
Proj ekti "Narva 1inna sadama bokside rekonstrueerimine" tegevuse objektiks on Narva linnas,
aadressil Joe tn 3 asuva kulalissadama boks nr 12. Kaesoleva proj ekti eesmargiks on Na rva
joesadama territooriumil asu va infrastruktuuri arendam ine.
Narva Linna Arenduse j a Ok onoomika Amet koostoos SA- ga Narva Sadam va1mistas ette j a es itas
28 .02.2018 Vaikesad amate vorgustiku va ljaa rendamise toetuse pro grammile proj ekti "Narva linna
sadama bokside rek on strueer imine" taotluse. (https:·llwww.eas .ee/teenus/vaik esad amad/). Projekt
EU 520 52 sai po sitiivse rah astamisotsu se Vaik esadam ate vorgu stiku valj aarend amise toetu se
programm ist, otsus on katte saadud 13.04 .2018.
Proj ekti elluviimise periood on orient eeru valt 20 18 - mai 20 20 . Proj ekti kogu ee larve moodustab
kuni 420 000 eurot, sh progr ammi finant seering on kuni 200 00 0 euro t ja om afin ant seerimine on
kuni 220 000 eurot, ehk 52 % projekti kogu maksumusest.
Nimetatud proj ekt i raames on planeeritud Na rva sadama 12. boksi rekonstru eerimine sh katu se
taastamin e, va lisfassaadi renove erimine, akende j a uste paigaldamine. Boksi kah el korrusel on
ehitusprojektiga ettenahtud kapteni- ja kapteni abi ruum, ruumid ve eturistidele - puhkeruum,
kooginurk, ka sip ak kid e ruum, we j a dusiruurn ning abiruumid.
Projekti realiseerimi se kaigus, 13.0 9.20 18. a kuu1utati va lja riigihanke "Narva joesada ma 12. boksi
rekonstrue erirnistood" (viitenumber 200457). Hankemenetluse liigiks oli valitud konkurentsip ohine
labiraakimistega hankem enetlus. Pakkumuse esitamise taht ajaks laekus kolm pakkumust koige
madalama mak sumusega 521 160 eurot, mis uletas ee lda tavat maksumust 142 399, 20 euro vorra.
Seoses pakkumuse maksurnuse olulise uletami sega pakkujatega algasid lab iraakirni sed, et
pakkumuse hind a alandada. Na rva Linn a Arenduse j a Okonoornika Am et pidas 2 1.10. 18
labiraakimisi 2 pakkuj ag a j a 22 . 10. 18 lab iraakim isi vee l uhe pakkuj aga nin g maaras pakkumuse

esitamiseks uut tahtaega, Selle tahtajaks laekus 3 pakkumust koige madalama maksumusega 430
831 ,56 eurot ning se e pakkumus uletas eeldatavat maksumust 52 070,76 euro vorra. Vastavalt
Rahandusministeeriumi ettepanekule, hanke nr 200457 oli tunnistatud loppenuks, m ille pohjuseks
oli see, et kaks kolmest pakkujatest esitasid mittevastavad pakkumused ning vastavaks t unnistatud
pakkumus oli lukatud RHS § 116 Ig 1P 1 alusel seoses hanke eeldatava mak sum us e olulise
uletamisega tagasi .
29 . jaanuaril 20 19. aastal, Narva Sadam SA koostoos Narva Linna Arenduse j a O konoornika
Ametiga kuulutas valja korduvalt rii gihanke "N arva joesadama 12. boksi rekonstrueerimistood" (nr
204266). Pakkumuse esitamise tahtajaks, 25.02.2019 kell 11.00, laekus kolm pakkumust.
Laekunud pakkumuste seast uletab koige madalama hinnaga pakkumus, mill eks on pakkumus
maksumusega 414 182,02 eurot, eeldatavat maksumust 35 420 ,02 euro Yarra. Progra mm ist
taiendavaid vahendeid taotleda ei saa, kuna 199 999 ,77 eurot on programmi poolt m aksim aalne
finantseer ing . Seega tuleb suurendada om afin antseeringu osa kun i 35 420 ,02 euro yarra nin g
omafinantseeringu os a kokku peab moodustam a kuni 255 420 ,02 eurot.
Projekti elluviimiseks vajalikud omafinantseerimise ja sildfinantseerimise rahalised vah endid aastate
kaupa tap sustatakse igal aastal Narva linna arengukavas vas tavalt KOKS § 37\ 19-1e 2 "A renguka va
ja eelarves trateeg ia on aluseks kohaliku oma vali tsuse iiksuse eelarve koostamisel, kohu stust e
votmisel, varaga tehingute tegemi sel, investeeringute kavandamisel ning investeeringut eks toetuse
taotlemisel " .
Seoses tilalt ooduga tul eb muuta N arva Linnavolikogu 21.12.2017 ots use nr 76 punkte 3.3. j a 3.4 .

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2.1. Haldusm en etluse se aduse (HMS) § 64 loik e 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunni stamise koht a
satestatut kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutm ise suhtes.
HM S § 68 loike 2 kohase lt haldusakti kehte tuk s tunnistamise otsustab hal dusorgan , kel le padevu ses
oleks ha ldusakti andmine kehtetuk s tunnistamise aj al. Muu haldusorgan voi b hald usakt i kehtetuks
tunnistada ainult seaduse s satestatud juhul. Padevust uletades antud haldusakti vo ib tunnistada
kehtetuks ka haldusakti andnud haldusorgan.
2.2. Va stavalt KOKS § 22 loike 1 p-Ie 8 kuulub vo likogu ainupadevusse laenude votrnine,
vo lakirjade emiteerimine, kapitali rendi- j a faktooringukohustuste vo tmine, kohustuste votrnine
kontsessioonikokkulepete alusel , kohaliku omaval itsuse tiksuse fin antsjuhtimise seaduse § 34 loikes
7 nimetat ud rendi kohustuste votmine , muude tulevikus raha valjamaksmist noudvate pikaajaliste
kohustuste votm ine ning piirmaara kehtestamine raha voo gude juhtimiseks voetavale laenule .

3.0TSUS
Muuta Narva Linnav olikogu 21. 12.2017 otsuse nr 76 .Projekti " Narva linna sadama bok side
rekonstruee rim ine" te ostaja maaramine, si ldfi nan tsee rirnise ja omafinantseeringu kinnitamine"
punkt e 3.3. ja 3.4 . jarg m isel t:

,,3.3. Kinnitada proj ekti "Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine" omafinantseerin g kuni 255
420 ,02 EUR".
,,3.4. Positiivse rahastamise otsuse korral lubada Narva Linnavalitsus el votta laenu punktis 3.3.
nimetatud omafinants eeringu katmiseks kuni 255 420 ,02 EU R" .

4. RAKENDUSSATTED
4.1. Otsus j oustub seadusega satestatud korras.
4.2. Otsust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
otsuse teatavaks teg emisest.
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