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Põltsamaa valla IT seadmete renditeenuse hanke korraldamine
Põltsamaa valla ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste lõikes on arvutite jm tarvikute
ostmisel on seni kasutatud erinevat praktikat. Mitmetel asutustel lähtutakse arvutite uuendamisel
hetkevajadustest ja riistvara soetatakse aasta jooksul erinevate müüjate ning tarnijate käest kaupa
ostes. Mitmed hallatavad asutused kasutavad kasutusrendi teenuseid. Riigihangete seadusest lähtudes
tuleb samalaadsed teenused ja ostud summeerida ning leida läbi riigihanke kindlad lepingupartnerid.
Planeeritud on läbi viia riigihange nelja-aastase raamlepingu sõlmimiseks, kus arvutite rendiperiood
on keskmiselt neli aastat, hilisema väljaostu võimalusega. Raamleping võimaldab läbi väikeostude
hankida riistvara jooksvalt kindlatelt lepinguparteritelt.
Põltsamaa Vallavolikogu 22. märtsi 2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 järgi
otsustab laenu või muu rahalise kohustuse võtmise volikogu eraldi juhul, kui seda ei ole ette nähtud
vallaeelarves ja/või eelarvestrateegias.
Põltsamaa Vallavolikogu 15. veebruari 2018 määruse nr 5 „Põltsamaa valla hankekord“ § 2 lõike 7
kohaselt, kui kavandatava hankelepingu sõlmimisega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel,
on hanke korraldamine lubatud, kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga ei ole
eelarvestrateegias arvestatud, võib riigihanke korraldada ainult vallavolikogu loal.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, Põltsamaa
Vallavolikogu 22. märtsi 2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 ning Põltsamaa
Vallavolikogu 15. veebruari 2018 määruse nr 5 „Põltsamaa valla hankekord“ § 2 lõike 7 ja § 11 lõike
1 alusel.

1. Algatada riigihankemenetlus Põltsamaa valla IT seadmete renditeenuse tellimiseks.
2. Põltsamaa Vallavalitsusel korraldada riigihanke läbiviimine.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põltsamaa Vallavolikogu otsuse eelnõule “Põltsamaa valla IT seadmete renditeenuse
hanke korraldamine“
Põltsamaa valla ametiasutuses ja hallatavates asutustes kokku on ca 430 arvutitöökohta (neist ca 165
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi omad). Arvuteid on seni uuendatud jooksvalt ja üldjuhul aasta lõikes
erinevatelt tarnijatelt seadmeid ostes või ka rentides. Mitmetel hallatavatel asutustel on kasutusel
mitmenda ringi arvutid, mis omakorda oluliselt suurendab halduskoormust nende haldamisel ja
hooldamisel.
Samuti toimub kogu arvutipargi haldus asutuste lõikes erinevalt. Asutustel, kellel puudub oma ITtugi, -spetsialist, tuuakse arvutid üle ühtsesse võrku, tagamaks andmekaitse nõuete vastavus ja keskne
haldus.
Renditeenus aitab ühtlustada riistvara taset, mis omakorda võimaldab arvutitöökohtade keskse
halduse kasutuselevõtu. Lisaks eelmainitule aitab renditeenus hajutada valla hallatavate asutuste IKT
kulusid.
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