
NARVA LINNAVALITSUS
 

KORRALDUS
 

Narva	 18.09.201 3. a nr 886-k 

Riigihanke "Narva Kultuurimaja Rugodivi valgustusaparatuuri ostmine" avatud 
hankemenetluse korraldamine 

1. Asjaolud ja menetluse käik 

Narva Kultuu rimaja Rugodiv on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosako nna hallatav linnaasutus. 
mis pakub kultuurialase id teenuseid ning loob võimalusi huvitegevuseks, aktiivseks puhku seksja 
isiksuse arenguks. Kultuurimajas kasutuselolev valgustehnika on kulunud , moraalselt 
vananenud: viimati on tehni kat soetatud 10 aastat tagasi, kasutatakse ka kultuurimaja 
ekspluatatsiooni andm isel (1967. a) olevat valgustehnikat. Kaasaegne valgustehnika on
 
energiasäästlikum ja pakub rohkem kasutusvõ imalusi.
 

Narva Linnavoliko gu 18.07.20 13. a määrusega nr 18 "Narva linna 20 13. aasta ee larve
 
muutmin e" eralda ti I 15 783 eurot Narva Kultuurimaja Rugodiv valgustusapa ratuuri
 
hankimiseks.
 

Hankelepin gu eeldatavaks maksumuseks on u 96 000 eurot (i Ima käibemaksuta).
 

Kuna eeldatav maksumu s ületab riigihanke hankemenetluse korraldamise kohustuse maksumu se
 
siseriik likku piirmäära, teeb Narva Kultuurimaja Rugodiv ettepane ku alga tada asjade ostmiseks
 
riigihaoke avatud han kemenetlus riigihau getc seaduses sätestatud korras.
 

Hankedokumendid on kooskõla statud vastavalt Narva Linnaval itsuse 08.03.2006. a määruse 111' 

298 "Riigihangete läbiviimise reglernent" §-des 4 ja 5 sätestatule Narva Linnavalitsuse 
29.12.2005. a korraldu sega nr 1400-k "Riigihanke konkursiko misjoni koosseisu kinnitamine " 
moodustat ud riigihan ke konkursiko misjo ni esimehega. 

2. Õigu sliku d alused 
2.1 Riigihangete seaduse (RHS) § 10 19 1 P 2 alusel on riigihangete seaduses sätestatud korda 

kohustatud järgima kohaliku omavalitsuse üksus. kohaliku omava litsuse asutus või kohalike 
omavalitsuste ühendus, kes riigihangete seaduse mõis tes on hankija. 

2.2	 RHS § 15 19 I P 2 sätestab, et 2008. aastal ja hiljem alustatud riigihangete puhul on 
riigihanke korra ldamise piirmäärsks asjade korral 40000 eurot. 

2.3	 Vastavalt Narva Linnavalitsuse 08.03.2006. a määruse nr 298 ..Riigihangete läbivi imise 
reglernent" ~-Ic 6 riigihanke pakkurnismcnctl us alga tatakse ning pakkumismenetluse liik ja 
riigihanke eest vastutav isik määratakse Narva Linnavalitsuse korra ldusega. 

2.4	 Haldusmenetlu se seaduse § 2 19 2 aluse l ei kohaidu riigihankem enetlusele haldusmenetluse 
seaduse sätted. 

3. Otsus 

3.1	 Algatada asjade riigihanke "Narva Kultuurimaja Rugodivi valgustusapara tuuri ostmine 
avatud hankemenetlus vastavalt j uurde lisatud riigihanke hankedokumentidele. 

.... ? ..).- Määrata ülalnim etatud riigihankes hankijak s Narva Kultuurimaj a Rugodiv ning riigihanke 
eest vastutavaks isikuks kultuu rimaja direktor Jelena Kaljadina. 

3.3	 Volitada Narva Kultuurimaja Rugodiv, asutuse põhimääruse j ärgse esindaja isikus. sõlmima 
edukaks tunnistatud pakk umuse esitanud pakkujaga ostu-müügi hankeleping. 



4. Rakenduss ätted 

4.1	 Korraldus jõustub seaduses sätestatud korras. 

4.2	 Pakkuja , taotleja või hankemenetluses osalemisest huvitatud isik võib vaidlustada hankija 
tegevuse, sealhulgas hanke alusdokumendi. riigihangete seaduses sätestatud korras. 
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