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Narva

Riigihanke "Tehniline valveteenus Narva Iinna objektidel"
sotsiaal- ja eriteenuste menetluse korraldamiseks ndusoleku and mine

1.

Asjaolud ja menetluse kaik

Narva linnale kuuluvate ja Narvas aadressidel Haigla tn 6, Linda tn 4, Malmi tn 5a, Kreenholmi tn
25, 25/1, Raekoja plats 1, Puskini tn 31 paiknevate kinnistute ning nende juurd e kuuluvate ehitiste
tehnilise valveteenuse korraldamiseks on vaja labi viia hankemenetlus ja solmida hankeleping.
Hankeleping tehnilise valveteenuse osutamiseks on otstarbekas solrnida pikemaks perioodiks,
kuna see voimaldab linnal paremini planeerida tulevaste perioodide kulude mahtu.
RHS § 14 Ig 2 P 1 kohaselt riigihanke piirrnaar sarna seaduse tahendu ses on:
asjade voi teenuste hankelepingu, Euroopa Parlamendi ja noukogu direktiivi 20 14/24/EL XIV lisa
6.- 15. jaotises voi Euroopa Parlamendij a noukogu direktiivi 2014/25/EL XVII lisa 6.- 15. jaotises
nimetatud eriteenuste hankelepingu, Euroopa Parlamendi
ja noukogu direktiivi 20 14/23/EL
I
kontsessioonilepingute solmirn ise kohta (ELT L 94,2 8.03.2014, lk 1-64) IV lisa 6.-15.jaotises
nimetatud eriteenuste kontsessioonilepingu ja ideekonkursi korral 60 000 eurot.
RHS § 126 Ig 1 kohaselt on sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus riigihange, mis korraldatakse
Euroopa Parlamendi j a noukogu direktiivi 20I4/24/EL XIV lisas nimetatud sots iaal- voi
eriteenuste tellimiseks.
Hankelepin gu eeldatav maksumus perioodiks 20 19-2022 on 92 000 eurot.
RHS § 14 Ig 2 P 1ja § 126 19 1 kohaselt on Hankijal kohustus korraldada RHS-is satestatud korras
riigihankemenetlus.

2.

Oiguslikud aIused

2.1. Kohaliku omavalitsuse uksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 19 3 kohaselt valla- ja
linnavalitsus, kohaliku omavalitsuse uksuse ametiasutus ning ametiasustuse hallatav asutus voivad
solrn ida lepingu, millega kaasneb valjarninek tulevastel eelarveaastatel, juhu l kui se llega on
arvestatud eelarvestrateegias. Kui valjaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud, voib lepingu
solmida ainult volikogu loa!'
.

I

2.2. KOKS § 22 Ig I P 8 kohaselt volikogu ainupadevusse kuulub muu hulgas j argmiste
kusimuste otsustamine: muude tulevikus raha valjamaksmist noudvate pikaajaliste kohustuste
votmine ning piirmaara kehtestamine rahavoogude j uhtimiseks voetavale laenule.

3.

Otsus

3.1. Anda Narva Linnavalitsusele nousolek viia lapi riigihange "Tehniline valveteen u s Narva
linna objektidel" perioodiks 2019-2022 .
4.

Rakend ussatted

4.1. Narva Linnavolikogu Kantseleil teha kaesolev otsus teatavaks Narva Linnavalitsusele.
4.2. Kaeso levat otsust voib vaidlustada Taru Halduskohtu Johv i kohtumajas 30 paev a jooksul
otsuse teatavakstegemisest
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