07.07.2015 kontrollakt nr 12.2-4/3
riigihangete korraldamise kontrollimise kohta
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametis

Kontrollimise alus:
Kontrolliobjekti nimetus:
Kontrolliobjekti registrikood:

Rahandusministeeriumi 16.03.2015 kiri nr 12.2-4/03779
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
75029524 002555

Kontrolliobjekti juhi nimi
ja ametinimetus:

Georgi Ignatov, direktor

Kontrollitav ajavahemik:

01.01.2014 – 31.12.2014

Kontrolli käigus andsid selgitusi:

direktor Georgi
Ignatov,
raamatupidamise- ja
finantsteenistuse juhataja Natalja Smelova ning
ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse juhataja Maria
Terebilina

1.

Kontrollimise eesmärk ja ulatus

1.1. Kontrollimisele kuulus Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti (edaspidi ka
Hankija või Amet) riigihangete korraldamisel riigihangete seaduses (edaspidi RHS)
sätestatud nõuetest kinnipidamine ajavahemikul 01.01.2014 - 31.12.2014.
1.2. Kontrollimise eesmärgiks oli muu hulgas tuvastada, kas riigihanke piirmäära ületavate
tehingute korral on korraldatud hankemenetlus; lihthanke piirmäära ületavate tehingute
puhul on korraldatud lihthanke menetlus; hankija on jaotanud riigihanget osadeks, eirates
riigihanke osadeks jaotamise korda; erandlike hankemenetluste liigi (väljakuulutamiseta
ja väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlused) valik on olnud õiguspärane;
hankelepingute sõlmimine ja muutmine on toimunud nõuetekohaselt; hankija on järginud
RHS § 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.
1.3. Kontrollitaval ajavahemikul on Hankija riikliku riigihangete registri (edaspidi ka RHR)
kaudu korraldanud 20 riigihanget, millest 10 avatud hankemenetlusega riigihanget, 2
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanget ja 8 lihthanget.
1.4. RHR-i andmetel korraldas Hankija 2014. a 57,8 % RHR-i kaudu korraldatud riigihangete
rahalisest kogumahust e-menetlusena.
1.5. Riigihangete korraldamist Ametis reguleerib Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika
Ameti direktori 01.02.2012. a käskkirjaga nr 1.1-6/971 kehtestatud hankekord (muudetud
23.07.2012. a käskkirjaga nr 1.1-6/6706 ning 13.11.2012. a käskkirjaga nr 1.1-6/10651)
(edaspidi hankekord).
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1.6. Majandustehingute, sh maksumuselt riigihanke ja lihthanke piirmäära ületavate hangete,
tegemisel on kontrollitud RHS-is sätestatud korrast kinnipidamist Ameti 2014. a
raamatupidamise andmete (edaspidi raamatupidamise andmed), RHR-is avaldatud ja
Ameti poolt edastatud dokumentide ning selgituste alusel.
1.7. Käesolevas dokumendis esitatud soetuste maksumused on märgitud ilma käibemaksuta.
1.8. Kontrollakti projekt edastati Hankijale tutvumiseks ja vastuväidete esitamiseks
12.06.2015. Hankija esitas omapoolse seisukoha kontrollakti projektile 03.07.2015
kirjaga nr 1.1-13/2591.
2.

Riigihangete seaduses sätestatud korrast kinnipidamise kontrollimine
Maagaasi ostmine
Raamatupidamise andmete kohaselt tasus Hankija 2014.a AS-le Eesti Gaas 26 757,92 eurot
AS-i Eesti Gaas ja Hankija vahel 10.04.2013. a maagaasi ostmiseks sõlmitud hankelepingu
alusel. Maagaasi ostmise hankelepingu sõlmimiseks ei korraldatud riigihanget.
Maagaasi ostmisega seoses selgitas Hankija, et 2013. a AS-iga Eesti Gaas sõlmitud lepingu
alusel tellis amet CPV määruse lisas VII nimetatud teenuseid (kood 65200000-5
gaasijaotusteenused), mistõttu puudus Hankijal hankemenetluse korraldamise kohustus.
Rahandusministeerium märgib, et kuna 10.04.2013 Eesti Gaas AS-iga sõlmitud lepingu p 1
kohaselt müüja müüb ja ostja ostab maagaasi ostja poolt tarbimiseks avatud tarnena lepingus
ja selle lisades kokkulepitud tingimustel alates 01.04.2013 kuni 31.12.2013 (13.11.2013
pikendati lepingu tähtaega kui 31.12.2014), on tegemist maagaasi ostmise lepinguga.
Maagaasi ostmine kvalifitseerub RHS-i tähenduses asja ostmiseks (tähistatud CPV koodiga
09123000-7 „maagaas“).
Arvestades et Hankija poolt AS-le Eesti Gaas 2014. a maagaasi ostmise eest tasutud summa
26 757,92 eurot ületab lihthanke piirmäära, on maagaasi ostmiseks lihthanke korraldamata
jätmisega eiratud RHS § 16 lg 1 ja § 182 nõudeid.

3.

Järeldused
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti poolt on kontrollitaval ajavahemikul
riigihangete korraldamine toimunud valdavas osas kooskõlas RHS-is sätestatuga.
Kontrollimise käigus tuvastati ühel juhul kõrvalekaldumine RHS-is sätestatud korrast seoses
nõutava riigihanke menetluse korraldamata jätmisega.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristel Mesilane
osakonnajuhataja asetäitja
riigihangete ja riigiabi osakond

Kontrollija:
Madli Juhani
jurist riigihangete järelevalve alal
riigihangete ja riigiabi osakond
611 3931; madli.juhani@fin.ee
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