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20. november 2020. a nr …

Riigihankes pakkumuse edukaks tunnistamiseks
ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine
Sillamäe Linnavolikogu 29. septembri 2020. a otsusega nr 118 „Riigihangete korraldamiseks
lubade andmine“ lubati Sillamäe Linnavalitsusel korraldada riigihange „Kesk tänava
rekonstrueerimine II etapp“ ning määrati nimetatud riigihankes hankelepingu eeldatavaks
maksumuseks 470 000 eurot (ilma käibemaksuta).
Sillamäe Linnavalitsuse 15. oktoobri 2020. a korraldusega nr 633 „Riigihanke „Kesk tänava
rekonstrueerimise II etapp“ korraldamine, vastutava isiku määramine ja komisjoni
moodustamine“ korraldati avatud hankemenetlusena riigihange „Kesk tänava
rekonstrueerimise II etapp“ (viitenumber 228766). Riigihanke alusdokumentidega määratud
tähtajaks esitasid riigihangete registris oma pakkumused järgmised pakkujad (maksumused
ilma käibemaksuta):
- Osaühing Viamer Grupp
(pakkumus nr 298974) summas 629 601,85 eurot;
- Nordecon AS
(pakkumus nr 296929) summas 660 450,00 eurot.
Osaühing Viamer Grupp esitas kõige madalama hinnaga pakkumuse, kuid see ületab
hankelepingu eeldatavat maksumust 191 977,22 euro võrra (sh käibemaks).
Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe
linna põhimääruse“ § 56 lõike 2 viimase lause kohaselt volikogult loa olemasolul ei pea
pakkumuse edukaks tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks volikogu luba küsima, kui
edukaks tunnistatud pakkumuse maksumus ei ületa riigihanke eeldatavat maksumust.
Sillamäe Linnavolikogu on seisukohal, et kuigi pakkuja Osaühingu Viamer Grupp pakkumuse
summa ületab hankelepingu eeldatavat maksumust, on pakkumus sellise maksumusega
vastuvõetav, sest see kajastab ehitusturu praegust olukorda ning esitatud pakkumuste
maksumuse erinevus moodustab ainult 5 protsenti.
Eeltoodust lähtudes ning „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 8 ja
Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe
linna põhimääruse“ § 56 lõike 2 alusel,
linnavolikogu o t s u s t a b:
1. Lubada Sillamäe Linnavalitsusel tunnistada riigihankes „Kesk tänava rekonstrueerimise
II etapp“ (viitenumber 228766) edukaks Osaühingu Viamer Grupp (registrikood
10728197) pakkumus maksumusega 755 522,22 eurot (sh käibemaks) ning sõlmida
Osaühinguga Viamer Grupp hankeleping.
2. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (Jõhvi kohtumaja, Kooli 2a, Jõhvi
41532) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
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