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Riigihanke korraldamine ja loa andmine
liisingulepingu sõlmimiseks
Põltsamaa Vallavalitsuse Puurmani teenuskeskuse kasutuses on 2014. aastast liisingulepingu alusel
20-kohaline buss Iveco Daily registreerimisnumbriga 807 TKT. Liisingulepingu tähtaeg lõppeb 30.
juunil 2019 ning on kohustus sõiduk loovutada Swedbank Liising AS-le. Bussi kasutatakse peamiselt
piirkonna haridusasutuste igapäevase töö tagamiseks, kultuuriürituste korraldamise teenindamiseks
ning huviringide sõitudeks. Võttes arvesse, et igapäevase õpilasliini kasutajate arv ületab istekohtade
arvu bussis on otstarbekas liisingulepingu lõppedes vallale hankida 24-kohaline buss.
Põltsamaa Vallavolikogu 22. märtsi 2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 alusel
otsustab laenu või muu rahalise kohustuse võtmise volikogu juhul, kui seda ei ole ette nähtud
vallaeelarves või eelarvestrateegias.
Põltsamaa Vallavolikogu 15. veebruari 2018 määruse nr 4 „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 Põltsamaa Vallavolikogu loal.
Otsus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, Põltsamaa
Vallavolikogu 22. märtsi 2018 määruse „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 ning Põltsamaa
Vallavolikogu 15. veebruari 2018 määruse nr 5 „Põltsamaa valla hankekord“ § 2 lõike 7 alusel.
1. Algatada riigihankemenetlus 24-kohalise bussi kasutusrendile võtmiseks.

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
korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele
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 otsuse eelnõule „Riigihanke korraldamine ja loa andmine liisingulepingu
sõlmimiseks“
Põltsamaa Vallavolikogu 22. märtsi 2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõige 1
sätestab, et laenu või muu rahalise kohustuse võtmise otsustab volikogu eraldi juhul, kui seda ei ole
ette nähtud vallaeelarves ja/või eelarvestrateegias. Põltsamaa Vallavolikogu 15. veebruari 2018
määruse nr 4 „Põltsamaa valla hankekord“ § 2 lõige 7 sätestab, et 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 Põltsamaa Vallavolikogu loal.
Puurmani Vallavalitsus korraldas 2014. aastal riigihanke, et võtta kasutusrendile vähemalt 20kohaline buss tähtajaga 60 kuud. Parima pakkumise esitas IV TarCo As ning liisinguleping sõlmiti
Swedbank Liising As-ga. 30. juunil 2019 lõpeb liisinguleping tähtaegselt ning sõiduk loovutatakse
liisingu pakkujale. Ühinenud omavalitsuses on sõidukile Maanteeameti Liiklusregistris registreeritud
vastutavaks kasutajaks Põltsamaa Vallavalitsus. Vajadus vähemalt 24-kohalise bussi kasutamiseks on
Puurmani olemas ning sellega tagataks igapäevase õpilasliini toimimine piirkondades, kuhu
ühistranspordi liinid ei ulatu või on graafikute järgselt ebapiisavad.
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