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Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine
(teeäärte ja rohumaade niitmine)
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 valla teeäärte ning
rohumaade niitmiseks. 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 (teeäärte ja rohumaade niitmine)“ juurde
Hanke sisuks on Tapa valla avalikus kasutuses olevate teede teeäärte rohttaimestiku ning
Tapa valla munitsipaalomandis olevate ja/või jätkuvalt riigi omandis olevate ning ilmselgelt
avalikku huvi omavate loodusliku rohumaa kõlvikulise pinnaga maa-alade rohttaimestiku
niitmine.
Hooldatavate teede kogupikkus on ~ 210 km, hooldatavate rohumaade ligikaudne pindala on
42,47 ha.
Maa-alasid tuleb niita 1-2 korda aastas vastavalt tellija taotlusele, teeääri tuleb niita kaks
korda aastas: hiljemalt 20.juuni ja hiljemalt 31.august.
2018. aastaks läbiviidud hankele laekus 3 pakkumust. Pakkumuses küsiti ühikuhindasid.
Maksumused olid teeäärte 1 km niitmine ühelt poolt 7,97 – 10,68 eurot ja 1 ha rohumaade
niitmine 44,36 – 52,80 eurot.
Tööde eest tasuti ühikuhindade alusel vastavalt tegelikult teostatud tööde mahule.
Teenust osutas OÜ Viru Kartul, lepingutegelikuks maksumuseks kujunes 11 245 eurot km-ga.
Halduskoormuse vähendamiseks ning järjepideva teenuse tagamiseks on mõistlik hange viia
läbi kolmeks aastaks.
Hankelepingu eeldatav maksumus eelnõus nimetatud perioodiks on kuni 36 000 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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