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Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks
Tamsalu Vallavolikogu ja Tapa Vallavolikogu kinnitasid 12.12.2016 ühinemislepingu ning
võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vabariigi Valitsuse
05.01.2017 määruse nr 13 "Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustus 21.10.2017 Tamsalu valla ja Tapa valla
ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Tapa vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste
üldõigusjärglane.
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse
korralduse muutmise tulemusena moodustunud Tapa valla õigusaktide kehtestamiseni selle
kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil, kus need valdade ühinemiseni kehtisid.
Leping Tapa valla välisvalgustuse hooldamiseks lõpeb 31.12.2018. Endises Tamsalu vallas
toimus teenuse ostmine jooksvalt vastavalt vajadusele.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse
§ 28 lg 3 ning Tapa Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 25 “Tapa vallavara valitsemise
kord” § 7 lg 3 ja Tamsalu Vallavolikogu 24.05.2006 määruse nr 28 „Vallavara eeskirja
kehtestamine“ § 6 lg 4:
1. Anda Tapa Vallavalitsusele nõusolek korraldada avatud hankemenetlusega riigihange
Tapa valla välisvalgustuse hooldamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks perioodiks
01.01.2019 – 31.12.2021.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Tapa Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanus otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu
Halduskohtu halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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SELETUSKIRI
Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu “Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks”
juurde.
Tapa Vallavalitsus viis 2015.a läbi riigihanke „Tapa valla välisvalgustuse hooldus 20162018“.
Hanke tulemusel sõlmiti leping AS-ga KH Energia-Konsult maksumusega 64800,00 eurot
käibemaksuga.
Hankele esitati viis pakkumust maksumustega vahemikus 64800,00 eurost kuni 126840,00
euroni.
Seoses lepingu lõppemisega on vajalik sõlmida teenuse osutamiseks uus leping.
Tapa Vallavalitsus soovib viia läbi perioodiks 2019-2021 avatud hankemenetlusega
riigihanke Tapa valla välisvalgustuse hooldamiseks.
Hange viiakse läbi tingimusel, mis jätab hankijale õiguse riigihangete seaduse § 49 lg 5 alusel
korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, millega tellitakse samalt
pakkujalt perioodiks 2022-2023 varem sõlmitud hankelepingu alusel samalaadseid teenuseid.
Hanke objektiks on Tapa valla välisvalgustusvõrgu aastaringsed hooldustööd. Tapa valla
välisvalgustusvõrgu koosseisu kuuluvad kõik valla territooriumil paiknevad ja valla
välisvalgustusvõrguga ühendatud valgustuskilbid, liinid ning valgustuspunktid.
Töövõtja kohustuseks on ka Tapa valla välisvalgustusvõrgu käidukorralduse teenuse
osutamine vastavalt seadme ohutuse seadusele ja majandus- ja taristuministri määrusele
„Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded“.
Võttes arvesse mahu suurenemist, võib olla hankelepingu eeldavaks maksumuseks kuni
100000 eurot.
Seletuskirjale on lisatud eelmise hanke tehniline kirjeldus.
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Töövõtja ülesanded teenuse osutamisel:
1. Hoidma korras tänavavalgustid ning vahetama läbipõlenud või lõhutud lambid ning
utiliseerima need vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
2. Teostama regulaarselt iga kahe nädala tagant valgustite korrasoleku kontrolli.
3. Korraldama rikketeadete vastuvõtmise. Teavet peab olema võimalik edastada nii
telefoni teel kui e-posti teel.
4. Kõrvaldama rikked 24 tunni jooksul kui pimedal või valgel ajal on rike ühes või
enamas tänavavalgustuse juhtimiskilbi piirkonnas.
5. Kõrvaldama eelmisest punktist erinevad rikked 72 tunni jooksul.
6. Teostama
valgustite,
liinide,
postide,
liinielementide
ja
muude
tänavavalgustustarvikute korrashoidu (reguleerimine, pingutamine, õigumine,
värvimine, puhastamine, kinnitamine, kontrollimine, korrastamine, hooldus), üksikute
valgustite remonti ja vahetust (ei sisaldu valgustite hind).
7. Teostama lülitus-jaotusseadmete profülaktilist hooldust, vajadusel vahetama üksikuid
skeemielemente nagu sulavkaitsmeid, kaitselüliteid jne;
8. Tagamaks liinide ja valgustite ekspluatatsiooni ning valguse jõudmise maapinnani,
lõikama puude oksi valgustite ümbert vastavalt vajadusele kaks korda aastas ja
ladustama need vallavalitsuse poolt näidatud asukohta Tapa linnas (kooskõlastatult
Tapa Vallavalitsuse keskkonna- ja heakorraspetsialistiga);
9. Pidama tänavavalgustuse hooldustööde kohta päevikut ja esitama selle
vallavalitsusele esimesel nõudmisel;
10. Määrama kord aastas (1. augustiks) vajalikud rekonstrueerimistööd ja esitama
vallavalitsusele;
11. Hoidma vallavalitsust kursis objektide tehnilisest seisukorrast, ekspluateerimiseks
vajalikest töödest ning kontrollorganite ettekirjutustest;
12. Reguleerima vajadusel valgustuse sisse- ja väljalülitamise aega;
13. Esitama tähtaegselt arvestite näidud energiamüüjale ja hankijale kuni 2016. a lõpuni,
kui Elektrilevi OÜ on läinud täielikult üle kaugloetavatele arvestitele.
14. Osutama lepingu perioodil valla välisvalgustuse käidukorraldaja teenust;
15. Korraldama eelnevalt kooskõlastatud kalkulatsioonide alusel jooksva remonditööde
tegemise: tööd, mis ei ole eelpool loetletud, nagu vandalismi tagajärgede
likvideerimised, õnnetusjuhtumid, tormirikked jm ühekordsed väikesed tööd
(maksumusega kuni 3000 eurot) valgustusvõrgu töö parandamiseks. Tellijale jääb
õigus küsida eelpoolnimetatud tööde osas võrdlevaid hinnakalkulatsioone ja tellida
neid töid ka teistelt tegijatelt.
16. Kooskõlastama kaeveload ja tänavavalgustusprojektid ning märkima maakaablite
asukohad ehitusobjektidel.
17. Esitama hooldustööde aktis teostatud tööde mahud.

