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Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Tapa
valla jäätmete kogumispunkti teenuse tellimine)
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 Tapa valla jäätmete
kogumispunkti teenuse tellimiseks. Hankeleping sõlmitakse perioodiks 08.09.2019 –
30.08.2021.
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 pidanud 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 (Tapa valla jäätmete kogumispunkti teenuse tellimine)“
juurde
Vastavalt jäätmeseadusele on kohaliku omavalitsuse ülesandeks korraldada oma
haldusterritooriumil kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende
üleandmist jäätmekäitlejatele ning jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et
võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses.
Vallavalitsus viis 2016. a läbi avatud hankemenetlusega riigihanke „Tapa valla jäätmete
kogumispunkti teenuse tellimine“ (viitenumber 179484). Hanke tulemusel sõlmiti leping 24
kuuks Eesti Keskkonnateenused AS-ga.
Et jäätmelubade taotlemine Keskkonnaametist võtab aega, siis vastavalt teenuse osutamise
alustamise aktile kinnitati teenuse osutamise alguskuupäevaks 08.09.2017, seega lepingu
lõpptähtajaks on 07.09.2019.
Kuna varem Tapa linnas Ülesõidu tn 8 asunud jäätmete kogumispunkt oli jäänud kõigi nõutud
jäätmeliikide vastuvõtmiseks väikeseks ja vallal endal sobivat ala pole, siis viidi hange läbi
nii, et pakkuja kohustuseks oli ka teenuse osutamiseks vajaliku ja nõuetele vastava maa-ala
leidmine.

Sõlmitud lepingu kogumaksumuseks on 52 788,00 eurot, teenuse osutajale makstav kuutasu
on 2199,50 eurot ja aastane tasu 26 394,00 eurot. Teenus sisaldab jäätmete vastuvõtmist,
äravedu, käitlemist, personalikulusid, kommunikatsioonide ja ehitise kulusid ning platsi renti.
Võrdluseks Tamsalu jäätmejaama kulu 2018. aastal oli 33 121,26 eurot, siia pole arvestatud
personalikulusid, töövahendeid, kommunaalkulusid ega muid ehitisega seonduvaid kulusid.
Vastavalt läbi viidud hankedokumentide p 13.2 ja hanketeates viidatule on hankija jätnud
endale õiguse pärast lepingu lõppemist viia läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega
hankemenetlus teenuse tellimiseks hanke võitjalt kuni kaheks aastaks.
RHS §49 lg 5( vana RHS § 28 lg 5 p 2)
Teenuste või ehitustööde hankelepingu sõlmimisel on hankijal õigus lisaks käesoleva
paragrahvi lõigetes 1 ja 4 sätestatud alustele korraldada riigihange väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetlusena, kui tellitakse uusi teenuseid või ehitustöid, mis seisnevad
samalt pakkujalt väljakuulutatava hankemenetluse tulemusel kuni kolm aastat varem sõlmitud
hankelepingu alusel tellitud ja esialgse projektiga kooskõlas olevate samalaadsete teenuste
või ehitustööde kordamises, kusjuures esialgses hanketeates on teavitatud sellise
hankelepingu tingimustest ja sõlmimise võimalusest väljakuulutatava hankemenetluse
tulemusel.
Vallavalitsus soovib kasutada õigust korraldada riigihanke väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetlusena perioodiks 08.09.2019 – 30.08.2021 ja sõlmida leping
juhul kui läbirääkimiste tulemusel jõutakse osapooli rahuldavale tulemusele.
Hankelepingu eeldatav maksumus on kuni 70 000 eurot.
Kui hanke tulemusel kujunev maksumus ei ole vallavalitsusele vastuvõetav, korraldatakse
avatud hankemenetlusega riigihange perioodiks 08.09.2019 – 31.12.2022.
Õigusakti rakendamisega kaasnevad kulud kaetakse valla eelarvest ja planeeritakse eelolevate
perioodide eelarvetesse vastavalt riigihanke tulemusel pakutud maksumustele.
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