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Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu
sõlmimiseks nõusoleku andmine (pelletite ostmine)
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 Lehtse Keskusehoone,
Jäneda Kooli, Jäneda Spordihoone ja Vajangu Põhikooli katlamajadele pelletite
ostmiseks. Hankeleping sõlmitakse perioodiks 01.09.2019 – 31.08.2022.
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 (pelletite ostmine)“ juurde
2015. aastal ehitati Lehtse Kultuurimaja, Jäneda Kooli ja Jäneda Spordihoone katlamajad
ümber pelletikütele. Sellest tulenevalt on Tapa Vallavalitsus korraldanud hankeid pelletite
ostmiseks.
Hangete tulemusel on sõlmitud lepingud:
2015/2016 Pelletiküte AS 1 tonni maksumusega 193,20 eurot (lepingu kogumaksumus 37 028
eurot);
2016/2017 AS Tartu Graanul 164,28 eurot/tonn (lepingu kogumaksumus 40 639 eurot);
2017/2018 Warmeston OÜ 161,76 eurot/tonn (lepingu kogumaksumus 38 451 eurot);
2018/2019 Warmeston OÜ 178,80 eurot/tonn
Viimasele hankele lisandus Vajangu Põhikooli katlamaja, mis viidi pelletiküttele üle 2017.
aasta sügisel.
Orienteeruvad keskmised küttekogused ühel kütteperioodil on ~ 310 tonni, sellest
Lehtse Keskusehoone ~ 70 tonni
Jäneda Kool ~ 90 tonni

Jäneda Spordihoone ~ 80 tonni
Vajangu Põhikool ~ 70 tonni
Tegelikud kogused sõltuvad kütteperioodi kestusest ja temperatuuridest.
Halduskoormuse vähendamiseks ning järjepideva teenuse tagamiseks on mõistlik hange viia
läbi kolmeks aastaks, mille tulemusel sõlmitakse raamlepingud teatud arvu pakkujatega, kelle
vahel viiakse läbi valitud perioodideks minikonkursid.
Hankelepingu eeldatav maksumus eelnõus nimetatud perioodiks on kuni 150 000 eurot koos
käibemaksuga.
Õigusakti rakendamisega kaasnevad kulud kaetakse valla eelarvest ja planeeritakse eelolevate
perioodide eelarvetesse vastavalt riigihanke tulemusel pakutud maksumustele.
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