Rae Vallavalitsusele
Aruküla tee 9
20.11.2012
Arupärimine
Hankest „Peetri põhikooli ja lasteaia juurdeehituse ehitustööd“
Vastavalt Rae valla põhimääruse §18 lõikele 6 ning § 37 esitan volikogu liikmena ja
fraktsiooni Raekodanik esindajana käesoleva arupärimise.
Tutvunud avalikult kättesaadavate dokumentidega tekkisid järgmised küsimused
1. Tegemist oli korralduse nr 738 (01.08.2012) kohaselt avatud hankega. PKD-st (pakkumise
kutse dokumendid) saame teada, et pakkumised tuleb esitada 31.08, seega oli pakkumiste
esitamiseks aega 30 päeva. Riigihangeteseaduse (RHS) §35 lõige 2 ütleb: Avatud
hankemenetluse korral ei või pakkumuste esitamise tähtaeg olla lühem kui 52 päeva
hanketeate registris avaldamisest arvates. Eelpool saime teada, et riigihangete registris on
avaldatud hange 07.08.2012, seega jäi ju pakkumise tegemiseks aega vaid 23 päeva, mis on
liig lühike ükskõik millise menetluse korral.
Küsimus: Eeltoodut teades soovime selgitust miks pakkumuste tähtaeg nii lühike oli?
2. PKD-s on punktis 6.7 öeldud, et „ Pakkujal ei ole lubatud esitada alternatiivpakkumisi, …“.
Selged kattuvused on võiduka ühispakkuja KRTL OÜ omanike ja teisele kohale jäänud
pakkuja Parmeron omanike vahel.
Küsimused: Millega põhjendatakse PKD punkti 6.7 rikkumist? Alternatiivsed
pakkumised oleks pidanud kõrvaldama?
3. RHS §48 ja PKD p 9.2.2 lubavad põhjendamatult madala hinnaga pakkumised tagasi lükata.
Küsimused: Kas komisjonil ja/või Vallavalitsusel tekkis küsimus kuidas üks pakkuja
suutis täpselt samadel tingimustel teha ca pool miljonit eurot odavama hinnaga
pakkumise, kui teised pakkujad? Kui tekkis, siis milline oli pakkuja vastus?
4. Vallavanema poolne seaduse rikkumine kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse ja
valla põhimääruse kontekstis.
Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse §28 lõige 3 ütleb: Valla- ja linnavalitsus, kohaliku
omavalitsuse üksuse ametiasutus ning ametiasutuse hallatav asutus võivad sõlmida lepinguid, millega
võetakse käesoleva seaduse § 34 lõigetes 2 ja 7 nimetatud kohustusi, antakse laenu või tagatakse
kohustusi eelarveaastast pikemaks perioodiks, kooskõlas eelarvestrateegiaga ja volikogu antud
volituse alusel.
Valla põhimäärus ütleb:

•

§19 (2) Vallavolikogu ainupädevusse kuuluvad koosseisu poolthäälte enamusega

otsustatavad küsimused: p 5) laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmine;
• §44 (4) Vallavalitsusel on õigus võtta laenusid ja teisi varalisi kohustusi, mis ei ületa
valla eelarvega kehtestatud piire. Valla 2012 eelarves on kirjas: Peetri LasteaedPõhikooli Peetri lasteaia osa laiendamiseks on 2012.a. planeeritud 900 0001 eurot.
Tööd jätkuvad 2013.a. samas summas. Lisanduvad ruumid kaheteistkümnele rühmale.
Küsimus – millega
allkirjastamisel?
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Kirjalik vastus saata vastavalt põhimääruse § 37 digitaalselt allkirjastatuna aadressile
raivo@rae.ee
Raivo Uukkivi
Volikogu liige, fraktsiooni Raekodanik nimel
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Odavaima pakkumise hind oli ca 5 miljonit eurot

