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Riigihanke "Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin hoonete
ning territooriumi heakorrastamise rekonstrueerimistijijd"
avatud hankemenetluse korraldamine

1.

Asjaolud ja menetluse kiiik

Narva linna projekt "Lasteaia aadressil M6isa lA, Narva, rekonstrueerimine" on lillitatud
«Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Piirkondade terviklik ja
tasakaalustatud
areng»
meetme «Linnaliste
piirkondade
arendamine»
linnaliste
omavalitsusilksuste investeeringute kavva (Vabariigi Valitsuse 18.12.2008 korraldusega nr 519).
Linnaliste Piirkondade arendamise meetme siseriiklikuks rakendus-ilksuseks on Ettev5tluse
Arendamise Sihtasutus. Meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF). Narva
linna poolseks projekti rakendajaks on Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
(LVMA).
Kuna projekti raames teostatavate ehitustOode hankelepingu eeldatav maksumus (25 000 000
krooni kaibemaksuta) illetab riigihanke hankemenetluse korraldamise kohustuse maksumuse
piirmaarasid (2008. aastal ja hiljem alustatud ehitustOode riigihangete korral 250000 eurot
kaibemaksuta), teeb Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (edaspidi LVMA)
ettepaneku algatada ehitustOode tellimiseks riigihanke avatud hankemenetlus riigihangete
seaduses satestatud korras.
Narva linna (LVMA kaudu) ning Osailhingu Ehitusekspertiisibilroo (reg. 10312261) vahel
11.05.2010.a. s61mitud kasunduslepingu nr 77 alusel koostab kasundisaaja riigihanke "Narva
koolieelse
lasteasutuse
Pingviin
hoonete
ning
territooriumi
heakorrastamise
rekonstrueerimistOod"
hankedokumendid
ning
korraldab
koostOos
kasundiandjaga
hankemenetluse labiviimist.
Hankedokumendid on kooskolastatud, vastavalt Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a maaruse
nr 298 "Riigihangete labiviimise reglement" §-dele 4 ja 5, Narva Linnavalitsuse 29.12.2005.a
korraldusega nr 1400-k "Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine" moodustatud
riigihanke konkursikomisjoni esimehega.

2.

Oiguslikud alused

RHS § 10 19 1 P 2 alusel riigihangete seaduses satestatud korda on kohustatud jargima kohaliku
omavalitsuse ilksus, kohaliku omavalitsuse asutus v6i kohalike omavalitsuste ilhendus, kes
riigihangete seaduse m6istes on hankija.
RHS § 2 19 2 kohaselt, riigihangeteks riigihangete seaduse tahenduses on muuhulgas hankija
poolt ehitustOode tellimine. RHS § 15 19 1 p 2 jargi, riigihanke hankemenetluse korraldamise,
ehitustOOde kontsessiooni andmise ja ideekonkursi korraldamise kohustuse maksumuse piirmaar
riigihangete seaduse tahenduses on 2008. aastal ja hiljem alustatud riigihangete puhul
ehitustOode hankelepingu ja ehitustOode kontsessiooni korral 250 000 eurot.

Vastavalt Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a maaruse nr 298 "Riigihangete Hibiviimise
reglement" §-le 6 riigihanke pakkumismenetlus algatatakse ning pakkumismenetluse liik ja
riigihanke eest vastutav isik mlHiratakse Narva Linnavalitsuse korraldusega. HMS § 2 19 2 litleb
sonaselgelt, et riigihankemenetlusele ei kohaldu haldusmenetluse seaduse satted.
Riigihankemenetlus on avalik-oiguslik erimenetlus, mis on allutatud vahendatud
halduskohtulikule kontrolIile.
Seega ei ole kaesoleva korralduse puhul tegemist haldusorgani poolt halduslilesande taitmisel
avalik-oiguslikus suhtes liksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku oiguste voi kohustuste
tekitamisele, muutmisele voi lopetamisele suunatud eksternse oigusaktiga, mistottu
"Riigihangete labiviimise reglemendi" §-s 6 nimetatud linnavalitsuse korraldusele ei laiene
haldusmenetluse seaduses haldusaktidele satestatud imperatiivsed nouded (menetlus, vorm,
vaidlustamisviide jms).
Tulenevalt RHS § 13 19-st 3 on hankijal oigus volitada teisi isikuid tegema hankemenetiusega
seotud toiminguid.

3.

Otsus

3.1. Algatada ehitustOode tellimiseks riigihanke "Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin
hoonete ning territooriumi heakorrastamise rekonstrueerimistOod" avatud hankemenetlus,
vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.
3.2. Maarata lilalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja
Majandusamet (LVMA) ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA linnavarade
osakonna ehitusteenistuse vanemspetsialist Inna Sadrina.
3.3. Volitada Osalihingut Ehitusekspertiisibliroo (reg. 10312261) teostama hankemenetiusega
seotud toiminguid.
3.4. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametit, ametiasutuse pohimaaruse
jargse esindaja isikus, solmima Narva linna nimel ja arvel edukaks tunnistatud pakkumuse
esitanud pakkujaga ehitustOode hankeleping.

4.

Rakendussatted

4.1. Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.2. Pakkuja, taotleja voi hankemenetluses osalemisest huvitatud isik voib vaidlustada hankija
tegevuse riigihangete seaduses satestatud korras.
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