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Riigihanke korraldamine ja loa andmine
liisingulepingu sõlmimiseks
Põltsamaa Valla Päevakeskuse kasutuses on 2018. aastast sõiduauto SUZUKI EY
registreerimisnumbriga
119
THN
(väljalaskeaasta
2009).
Sõiduautot
kasutatakse
sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks. Nimetatud sõiduauto pole aga sobiv sotsiaaltransporditeenuse
osutamiseks, kuna auto salong on liiga väike, klienti on väga raske autosse ja sealt välja aidata. Sageli
on vajadus teenust osutada mitmele kliendile korraga, lisaks peaks olema vajadusel koht ka saatjale
(Tartu, Tallinn jne) ning selleks pole autos piisavalt ruumi. Samuti ei ole autosse võimalik paigutada
klientide abivahendeid (ratastool, rulaator). Ka auto kütusekulu on väga suur (7,5-8 liitrit bensiini 100
km kohta). Seetõttu on vajalik osta uus, teenuse osutamiseks sobiv auto ning olemasolev auto jääks
liisingu sissemaksu katteks.
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 sõiduauto 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.
Põltsamaa valla eelarvestrateegias ei ole kohustuse võtmisega arvestatud, seega on vallale varalise
kohustuse võtmiseks vajalik volikogu luba.
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