SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU
OTSUS
Sillamäe

…. september 2020. a nr …

Riigihangete korraldamiseks lubade andmine
Sillamäe Linnavalitsus realiseerib 2019. aastal valminud põhiprojekti „Kesk tn
rekonstrueerimine“ (OÜ Keskkonnaprojekt, töö nr 1942). 2020. aastal rekonstrueeritakse
Kesk tänavat alates L. Tolstoi tänavast kuni I. Pavlovi ja Kesk tänava ristmikuni (I etapp),
ristmiku ümberehitus on planeeritud 2021. aastaks (II etapp).
Eeltoodust lähtudes ja „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 8,
Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe
linna põhimääruse“ § 56 lõike 2 alusel ning kooskõlas Sillamäe Linnavolikogu 26. septembri
2019. a määrusega nr 44 kinnitatud „Sillamäe linna arengukava 2019-2023“ punkti 3.1
alapunktiga 4, punkti 3.3 alapunktidega 1 ja 3, Sillamäe linna eelarvestrateegia tabelitega
4.3.2 ja 4.8.2, Majandus- ja taristuministri 31. märsi 2020. a käskkirja nr 62 punktiga 2.8 ning
„Riigihangete seaduse“ eesmärgi saavutamiseks Kesk tänava rekonstrueerimisel ja arvestades,
et hankemenetluse tulemusel sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta ja
hankelepingu sõlmimisega võetakse linnale rahalisi kohustusi, milliste täitmiseks puuduvad
linnaeelarves vahendid,
linnavolikogu o t s u s t a b:
1. Lubada Sillamäe Linnavalitsusel korraldada riigihange Kesk tänava rekonstrueerimiseks
järgmistel tingimustel:
1.1. riigihanke nimetus: Kesk tänava rekonstrueerimise II etapp;
1.2. riigihanke lühikirjeldus: ehitustööd Kesk tänava ja I. Pavlovi tänava ristmiku
rekonstrueerimiseks;
1.3. hankelepingu täitmise tähtaeg: 01. august 2021. a.
2. Lubada Sillamäe Linnavalitsusel korraldada riigihange Kesk tänava II etapi
rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenuse tellimiseks järgmistel tingimustel:
2.1. riigihanke nimetus: Kesk tänava II etapi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve
teenus;
2.2. riigihanke lühikirjeldus: omanikujärelevalve teenuse osutamine;
2.3. hankelepingu täitmise tähtaeg: kuni garantiiaja kehtivuseni.
3. Määrata käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks
470 000 eurot (ilma käibemaksuta) ja punktis 2 nimetatud riigihanke eeldatavaks
maksumuseks 25 000 eurot (ilma käibemaksuta).
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (Jõhvi kohtumaja, Kooli 2a, Jõhvi
41532) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Eelnõu esitaja:
Sillamäe Linnavalitsus, 17.09.2020. a protokoll nr 42
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