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Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine
(haljasalade hooldus)
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 3 ning Tapa
Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 47 “Tapa vallavara valitsemise kord” § 6 lg 1 p 2:
1. Anda Tapa Vallavalitsusele nõusolek korraldada riigihange Jäneda küla ja Tamsalu
piirkonna haljasalade hoolduseks. Hankeleping sõlmitakse perioodiks 01.05.2019 –
31.10.2021.
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.

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees
Seletuskiri volikogu otsuse eelnõu „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu
sõlmimiseks nõusoleku andmine (haljasalade hooldus)“ juurde
Tapa vallas teostab haljasalade heakorra- ja hooldustöid Tapa Vallahooldus. Tapa
Vallahooldus oma kasutuses oleva tehnika ning töötajatega ei suuda tagada kogu valla
territooriumil haljasalade korrahoidu, mistõttu on vajalik osade haljasalade niitmiseks teenust
osta.
2018. aastaks viis vallavalitsus läbi hanke haljasalade hooldamiseks, hange oli jagatud kaheks
osaks:
1) Tamsalu piirkond (Assamalla, Porkuni, Vajangu ja Naistevälja külade ning Sääse aleviku
haljasalad);
2) Jäneda küla.
Kokku on hankega kaetud ~ 25,4 ha haljasalasid.
Pakkumuses küsiti 1 ha haljasala ühekordse niitmise maksumust.
Hankele esitati 7 pakkumust ja maksumused olid osas 1 vahemikus 84 - 300 eurot/ha ja osas 2
84 – 534 eurot/ha.
Tööde eest tasuti ühikuhinna alusel vastavalt tegelikult teostatud tööde mahule.
Teenust osutas mõlemas piirkonnas Horeksal Grupp OÜ, lepingute tegelikuks maksumuseks
kujunes kokku 16 020 eurot km-ga.

Halduskoormuse vähendamiseks ning järjepideva teenuse tagamiseks on mõistlik hange viia
läbi kolmeks aastaks.
Hankelepingu eeldatav maksumus eelnõus nimetatud perioodiks on kuni 55 000 eurot koos
käibemaksuga.
Õigusakti rakendamisega kaasnevad kulud kaetakse valla eelarvest ja planeeritakse eelolevate
perioodide eelarvetesse vastavalt riigihanke tulemusel pakutud maksumustele.
Eelnõu ja seletuskirja koostas
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