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Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 "Projekti "Narva linna bussi- ja
raudteejaama arendus" teostaja maaramine ning omafinantseeringu kinnitamine"
I
muutmine
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE tiIK

Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsusega nr 42
kinnitati projekti "Narva linna bussi- ja
I
raudteejaama arendus" omafinantseerimine ja rnaarati teostaja. Projekti raames vastutab Narva
linn bussijaama varikatuse rajamise ja bussijaama territooriumi, k.a. soidu- ja konniteede,
rekonstrueerimise eest. Projekti realiseerimise kaigus oli Narva Linna Arenduse ja Okonoomika
Amet (edaspidi Amet) sunnitud taganeda varikatuse ehitustoode lepingust ja korraldada uus
hange varikatuse Wade teostaja leidmiseks.
24.11.2018. a kuulutati valja riigihanke "Narva linna bussijaama varikatuse ehitarnine"
(viitenumber 202191). Soodsaim laekunud pakkumus moodustab 826 086 eurot, mis uletab
eeldatavat maksumust 208 044 euro vorra.
Samuti on vaja Narva linna bussijaama varikatuse ehitamise omanikujarelevalve osutamist.
Vottes arvesse viimaste hangete tulemusi selle teenuse osutamiseks on vaja ca 20000 eurot.
Programmist taiendavaid vahendeid taotleda ei saa, kuna I 042 427,50 eurot on programmi poolt
maksimaalne finantseering. Seega tuleb suurendada omafinantseeringu osa kuni 228 044 euro
vorra. Arvestades ulaltoodud asjaolud ja Volikogu 21.09 .2017 maarust nr 13 ning Volikogu
21.12.2017 maarust nr 19 omafinantseeringu osa kokku peab moodustama kuni 560 073,00
eurot.
Seoses ulaltooduga tuleb rnuuta Narva Linnavolikogu 18.06 .2015 otsuse nr 42 punkte 3.2. ja 3.3.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
HMS § 68 loike 2 kohaselt haldusakti muutmise otsustab haldusorgan, kelle padevuses oleks
haldusakti andmine rnuutmise ajal.

3.0TSUS
Muuta Narva Linavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 .Projekti "Narva linna buss i- ja
raudteejaama arendus" teostaja maaramine ning omafinantseeringu kinnitamine" punkte 3.2. ja
3.3 redaktsioonis:
3.2

Kinnitada projekti "Na rva linna bussi- ja raudteejaama arendus" Narva poolseks
omafinantseeringuks 2015 . - 2019. a kokku kuni 560 073 ,00 euro.

3.3

Ette naha linna eelarves laenu arvelt 2015. aastal omafinantseerimise katmiseks 28 634
eurot; 2017. aastal omafinantseerimise katm iseks 48056,25 eurot, 2018. aastal

omafinantseerimise katmiseks 46 602,64 eurotja 2019.aastal omafinantseerimise katmiseks
kuni 436 780 ,11 eurot.

4. VAIDLUSTAMINE
Otsust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksu l arvates
otsuse teatavakstegemisest.

5. OTSUSE JOUSTUMINE
Otsus joustub seadusega satestatud korras.
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