MÄRJAMAA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Märjamaa

26. juuli 2019 nr 2-1.1/423

Hanke (otselepingute sõlmimisega) ,, Märjamaa valla õpilasliinidele vedaja leidmine
2019 - 2020“ algatamine, hanke eest vastutava isiku määramine ja alusdokumentide
kinnitamine

Märjamaa Vallavalitsusel on sõlmitud haldusleping Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega
(ÜTK) õpilastranspordi korraldamiseks läbi avaliku liiniveo lepingute. Vastavalt
ühistranspordiseaduse § 21 lg 2 pidid Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusel liiniveoks olema
vedajatega 1. juuniks 2019.a lepingud sõlmitud. ÜTK poolt avati hanke pakkumused
21.05.2019, millest on teavitatud ka pakkujaid. Muid otsuseid riigihankes 208035 pole 26.07
2019 seisuga tehtud.
18.06.2019 Märjamaa vallavolikogu istungil otsustati anda ÜTK-le juhis pakkumuste
mittevastavaks tunnistamiseks ja uue hanke korraldamiseks, millest ÜTK on keeldunud. ÜTK
pole ka esitanud vallale meie poolt küsitud pakkumuste vastavuse analüüse, mille alusel ÜTK
pakkumused vastavaks plaanis tunnistada. Kui ÜTK peab volikogu juhist õigusvastaseks, siis
vastavalt halduslepingule nad ei pea seda täitma, kuid ÜTK on keeldunud pooleliolevat
riigihanget edasi menetlemast.
05.07.2019.a esitas ÜTK vallale õpilastranspordi korraldamise halduslepingu korralise
ülesütlemise avalduse, mille alusel leping lõpeb 06.10.2019.a. ÜTK on teatanud, et nad selle
kolme kuu jooksul vastavad vaid hankes päringutele, ega tee muid toiminguid. Sellega seoses
on Märjamaa vallale tekkinud otsene oht, et 1.septembril katkeb õpilaste vedu koolidesse. ÜTK
on teatanud lepingu korralisest ülesütlemisest ja oma kohustusi seoses õpilastranspordi
korraldamisega etteteatamise perioodil ei plaani täita, vald olemasolevas riigihankes 208035
aga otsuseid teha ei saa (hanke korraldaja on ÜTK) ning olemasolevad veolepingud, mis
lõppevad 31.08.2019, on samuti ÜTK ja vedajate vahel sõlmitud ehk Märjamaa vallal puudub
võimalus nende pikendamiseks. Samuti pole võimalik välja kuulutada uut avalikku riigihanget.
Kuna Märjamaa valla õpilasliinidel avaliku liiniveo lepingud lõppevad seisuga 31.08.2019 ja
alates 1. septembrist 2019 peab jätkuma õpilaste vedu Märjamaa valla koolidesse, on Märjamaa
Vallavalitsus, tuginedes Ühistranspordi seaduse § 21 lg 3 p 2, otsustanud sõlmida vedajatega
otselepingud. Vedajate leidmiseks korraldatakse hange, järgides vastavalt ühistranspordi
seadusele riigihangete seaduse üldpõhimõtteid.
Aluseks võttes ühistranspordi seaduse § 21 lg 3 p 2, riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtted ja
§ 27 lg 1 hanke osadeks jaotamise tingimused ning Märjamaa Vallavolikogu 26.07.2019 otsuse
nr 145 ,,Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine
(Märjamaa valla õpilasliinidele vedaja leidmine 2019 - 2020)“, Märjamaa Vallavalitsus annab
korralduse:

1. Korraldada hange (otselepingute sõlmimiseks Ühistranspordiseaduse § 21 lg 3 p 2
tähenduses) “ Märjamaa valla õpilasliinidele vedaja leidmine 2019 - 2020“
2. Hanke liigiks on teenused.
3. Hankemenetlus toimub otsepakkumiste küsimisena ettevõtjatelt (vedajatelt).
4. Kinnitada juurde lisatud hanke alusdokumendid.
5. Hange on jaotatud neljaks (4) hankeosaks:
osa 1 liinid M1 ja M9 (Vaimõisa-Konuvere piirkond), eeldatav maksumus käibemaksuta
44205 eurot
osa 2 liinid M3, M6 ja M10 (Sipa-Laukna-Kullamaa-Vana-Vigala piirkond), eeldatav
maksumus käibemaksuta 60620 eurot
osa 3 Liinid M4 ja M5 (Valgu piirkond), eeldatav maksumus käibemaksuta 54359 eurot;
osa 4 liinid M7 ja M8 (Varbola piirkond), eeldatav maksumus käibemaksuta 38899 eurot.
6. Korraldus avaldada Märjamaa valla kodulehel: www.marjamaa.ee .
7. Hankedokumendid saata välja järgmistele ettevõtjatele: OÜ Netsest (registrikood
11462784), e-post: info@netsest.ee ; OÜ Perebuss (registrikood 14231329), e-post:
info@perebuss.ee ; Rapla Bussipark OÜ (registrikood 11096842), e-post:
bussipark@gmail.com ; M.K. Reis-X OÜ (registrikood 10734513), e-post: info@reis.ee
ja parnu@reis.ee ; Hansabussiliinid, e-post: rapla@hansaliinid.ee
8. Vedajatel, kellele ei ole vallavalitsuse poolt hankedokumente välja saadetud, kuid kes
soovivad hankes osaleda, lubada hankedokumente taotleda marjamaa@marjamaa.ee kuni
31.07.2019.
9. Hankelepingu täitmise aeg on 12 (kaksteist) kuud: 01.09.2019 kuni 31.08.2020.
10. Hankemenetluses pakkumuste esitamise tähtaeg 05.08.2019 kell 15:00.
11. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatult Märjamaa Vallavalitsuse e-posti aadressile:
marjamaa@marjamaa.ee, märkusega „mitte avada enne 05.08.2019 kell 15.00“.
12. Pakkujate küsimustele vastamine toimub ainult kirjalikult e-posti teel
marjamaa@marjamaa.ee kolme (3) tööpäeva jooksul küsimuse saamisest. Küsimused ja
vastused saadetakse kõigile pakkujatele.
13. Määrata hanke eest vastutavaks isikuks vastutavaks isikuks vallavalitsuse liige Priit
Kärsna.
14. Kinnitada hanke läbiviimiseks 3-liikmeline hindamiskomisjon koosseisus:
esimees – vallavalitsuse liige Priit Kärsna;
liikmed – haridusnõunik Raivo Heinaru;
õigusnõunik Evi Rooda;
15. Hankekomisjoni liikmed ja hanke eest vastutav isik on riigihanke läbiviimisel
ametiseisundit omavad isikud korruptsioonivastase seaduse mõistes ja on kohustatud
järgima seadustest tulenevaid nõudeid ning vältima huvide konflikti olukordi.
16. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

17. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest,
esitades vaide Märjamaa Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses või kaebuse Tallinna
Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras

(allkirjastatud digitaalselt)
Merlin Suurna
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)
Evi Rooda
personalispetsialist
vallasekretäri ülesannetes

