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Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 3 ja Tapa
Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 25 “Tapa vallavara valitsemise kord” § 7 lg 3 ning
juhindudes haldusmenetluse seadusest:
1. Anda nõusolek Tapa Vallavalitsusele viia läbi riigihange Tapa valla välivalgustuse
hooldamiseks. Hankeleping sõlmitakse perioodiks 2016 – 2018.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Urmas Roosimägi
Vallavolikogu esimees

SELETUSKIRI
Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu “Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks”
juurde.
Tapa Vallavalitsus viis 2012. a läbi riigihanke „Tapa valla välisvalgustuse hooldus 20132015“
Hankele esitati kaks pakkumust maksumustega 86710 eurot ja 147000 eurot ilma
käibemaksuta.
Võitjaks tunnistati Särts OÜ poolt esitatud odavama maksumusega pakkumus.
Seoses lepingu lõppemisega on vajalik sõlmida teenuse osutamiseks uus leping.
Tapa Vallavalitsus soovib viia läbi perioodiks 01.01.2016 – 31.12.2018 avatud
hankemenetlusega riigihanke Tapa valla välisvalgustuse hooldamiseks.
Hanke objektiks on Tapa valla teede ja tänavate igapäevase valgustatuse tagamine pimeda
saabumisest kuni valgenemiseni ning hooldustööde teostamine elektrienergia liitumispunktist
kuni valgusallikani.
Võttes arvesse eelmisele hankele tehtud pakkumuste maksumusi ja teiste hankijate poolt läbi
viidud analoogsete tööde maksumust võib hanke eeldatavaks maksumuseks olla kuni 90000
eurot käibemaksuta.
Vallavalitsuse spetsialistid vaatavad enne uue hanke läbiviimist kriitiliselt üle tehnilised
tingimused, et võimalusel vähendada hanke maksumust.
Seletuskirja juurde on lisatud eelmise hanke tehnilised tingimused.

Vastavalt Tapa Vallavolikogu 30. oktoober 2014 määruse nr 25 “Tapa vallavara valitsemise
kord” § 7 p 3 annab riigihangete korraldamiseks nõusoleku volikogu, kui riigihankega
võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole planeeritud eelarves ja/või eelarvestrateegias.

Koostas

Ene Orgusaar
hankespetsialist
01.04.2015

Võrdluseks viimastel aastatel läbiviidud hangete maksumused:
Jõgeva linn 3 a - 21000
Valga linn 1 a – 25000
Saue linn 3 a – 79800
Jõhvi vald 1 a – 25338
Sillamäe linn 1 a – 41433
Elva linn 3 a – 28800
Rakvere linn 3 a - 32040

Tehniline kirjeldus
Tapa valla välisvalgustuse hooldustööde kirjeldus ning kvaliteedinõuded:
1. Hoidma korras ~ 1150 olemasolevat tänavavalgustit ja kindlustama, et nad pimedal
ajal põleksid;
2. Teostama regulaarselt iga kahe nädala tagant valgustite korrasoleku kontrolli.
3. Korraldama rikketeadete vastuvõtmise. Teavet peab olema võimalik edastada nii
telefoni kui ka e-posti teel;
4. Avastama rikked iseseisvalt või kolmandate isikute teatel ja likvideerima neid 3
(kolme) ööpäeva jooksul;
5. 24 tunni jooksul kõrvaldama järgmised rikked:
pimedal ajal on tööst väljas üks või rohkem tänavavalgustuse toitekilbi
piirkonda;
valgel ajal põleb üks või rohkem tänavavalgustuse toitekilbi piirkonda;
6. Teostama lampide vahetust, 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 (kooskõlastatult Tapa Vallavalitsuse heakorraspetsialistiga);
9. Pidama tänavavalgustuse hooldustööde kohta päevikut ja esitama selle
vallavalitsusele esimesel nõudmisel;
10. Määrama kord aastas vajalikud rekonstrueerimistööd ja esitama vallavalitsusele;

11. Hoidma vallavalitsust kursis objekti tehnilisest seisukorrast, ekspluateerimiseks
vajalikest töödest ning kontrollorganite ettekirjutustest;
12. Reguleerima valgustuse sisse- ja väljalülitamise aega;
13. Esitama tähtaegselt arvestite näidud energiamüüjale ja hankijale;
14. Utiliseerima läbipõlenud lambid vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
15. Osutama lepingu perioodil valla välisvalgustuse käidukorraldaja teenust;
16. Korraldama eelnevalt kooskõlastatud kalkulatsioonide alusel jooksva remondi tööde
tegemise: tööd, mis ei ole eelpool loetletud, nagu vandalismi tagajärgede
likvideerimised, õnnetusjuhtumid 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.
17. Suveperioodil 01.06 ja 31.07 välja- ja sisse lülitama välisvalgustuse vastavalt Tapa
Vallavalitsuse korraldusele.
Pakkuja peab juhinduma Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, samuti vastaval kutsealal
üldiselt tunnustatud tavast ja praktikast.

Eelnõu oli arutlusel 02.04.2015 toimunud vallavalitsuse istungil ning 16.04.2015 toimunud
majanduskomisjoni koosolekul.

