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Riigihanke "Laenulepingu solmimine" korraldamine

1. Asjaolud ja menetluse Wiik
Narva Linnavolikogu 28.12.2009 maaruse nr 34 kinnitati Narva linna 2010. aasta eelarve
(muudetud 17.06.2010 maarusega nr 22). Eespool nimetatud maaruse punkti 3 alusel
Linnavolikogu kinnitas laenud investeeringute katteks vastavalt lisale 3 ning punkti 6 alusel
lubas Narva Linnavalitsusel solmida Narva linna nimellaenulepingud vastavalt maaruse punkti 3
ning volitas Narva linnapead allkirjastama laenulepingud.
Riigi 2009. aasta lisaeelarve seadusega muudeti VLES-i ja lisati § 8 1 ja alates 1. martsist 2009
kuni 31. detsembrini 2011 kehtib kohustuste votmise piirang. Tulenevalt VLES § 81 loikest 2
peavad kohaliku omavalitsuse ilksused ja kohaliku omavalitsuse ilksustest soltuvad ilksused
kooskolastama Rahandusministeeriumiga perioodi 2004 - 2006 struktuuritoetuse seaduse ja
perioodi 2007 - 2013 struktuuritoetuse seaduse alusel saadava toetuse ja valislepingute alusel
Eesti Vabariigile eraldatava toetuse sildfinantseerimiseks, struktuuritoetuse voi muu valisabi
toetuse saamiseks vajaliku omafinantseeringu tagamiseks voi enne seaduse joustumist voetud
eelnimetatud olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks voetavad kohustused.
Narva linn on saanud Rahandusministeeriumilt kooskolastus kohustuste votmiseks. Kuna
eelnimetatud hankelepingu maksumus ilIetab 40 000 eurot on vajalik korraldada riigihanke
hankemenetlus.

2. Oiguslikud alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loige 1 punkti 3 kohaselt, linnavalitsus lahendab
ja korraldab kohaliku elu kilsimusi, mis ei kuulu volikogu padevusse.
Riigihangete seaduse § 10 loige 1 punkti 2 kohaselt, riigihangete seaduses satestatud korda on
kohustatud jargima kohaliku omavalitsuse ilksus, kohaliku omavalitsuse asutus voi kohalike
omavalitsuste ilhendus, kes on riigihangete seaduse moistes on hankija.
Riigihangete seaduse § 2 loige 2 kohaselt, riigihangeteks riigihangete seaduse tahenduses on
asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustOOde tellimine ja
ehitust50de ning teenuste kontsessioonide andmine hankija poolt, samuti ehitustOOde tellimine
ehitustoo kontsessionaari poolt.
Riigihangete seaduse § 15 15ige 1 punkti 2 kohaselt, riigihanke hankemenetluse korraldamise,
ehitust50de kontsessiooni andmise ja ideekonkursi korraldamise kohustuse maksumuse piirmaar
Riigihangete seaduse tahenduses on 2008. aastal ja hiljem alustatud riigihangete puhul asjade ja
teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral 40 000 eurot, ehitustoOde hankelepingu ja
ehitustOode kontsessiooni korral 250 000 eurot.

3.0tsus
3.1 Kuulutada valja riigihanke "Laenulepingu s5lmimine" avatud hankemenetlus vastavalt
hankedokumentidele (lisatud).
3.2 Maarata riigihanke hankijaks Narva Linnavalitsus ja riigihanke eest vastutavaks isikuks
Narva Linnavalitsuse Rahandusameti vanemspetsialist Tatjana Kudimova.

4. Rakendussatted
4.1 Korraldus j5ustub seadusega satestatud korras.
4.2 Korraldust v5ib vaidlustada Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
Narva Linnavalitsuse poolt korralduse teatavakstegemise paevast.
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