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Sõiduautode kasutusrendile võtmiseks nõusoleku andmine
Elva vallavara valitsemise korra § 8 lg 1 p 3 alusel
Elva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Lubada Elva Vallavalitsusel korraldada riigihange 3 sõiduauto kasutusrendile võtmiseks
(hankelepingu eeldatav maksumusega 58000 eurot km-ta) tähtajaga 60 kuud.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Maano Koemets
volikogu esimees

Eelnõu esitaja: Vallavalitsus
Eelnõu koostaja: vallamajandusoskond

Seletuskiri otsuse eelnõu „Sõiduautode kasutusrendile võtmiseks nõusoleku andmine“ juurde
Elva Vallavalitsuse kasutuses on 17 sõiduautot, millest 9 on 2012.aastal soetatud elektriautot (Mitsubishi
I-MIEV), 3 sõiduautot (üks 2006.aastast, kaks 2008.aastast) on amortiseerunud ja ei vasta praeguse valla
vajadustele. Korralikke ja suhteliselt uusi on kasutuses 4 (2 liisitud ja 2 omandis olevat sõiduautot).
Sotsiaalosakonna kasutuses on 17 sõiduautost 15 ja vallamajandusosakonna kasutuses 2 sõiduautot.
Järk-järgult on vajadus hakata tehniliselt vananenud sõidukeid välja vahetama. Autode arvulist
vähendamist pole võimalik kaaludagi. Tuleb arvestada piirkondi, sest vald on suur.
Käesoleva otsuse eelnõuga planeeritakse hankida 5 aastasele kasutusrendile võtmisega 3 uut sõidukit,
mille hankelepingu eeldatav kogumaksumus on 58000 eurot km-ta (sisaldab sõidukite jääkmaksumust –
võimalikku väljaostu maksumust). Eeldatava maksumuse arvutamisel juhindutakse riigihangete
seadusest (RHS § 24 lg 1 p 2). Esimene tööaasta on tõestanud mahtuniversaali sobivust puuetega
inimeste sotsiaalhoolekandest tulenevate teenuste osutamiseks. Kaks uut soetatavat sõidukit võiksidki
olla samaväärsed ja läheksid sotsiaalosakonna käsutusse. Orienteeruv maksumus kahele autole kokku
32000 eurot km-ta. Lisaks annaks vallamajandusosakond ära sotsiaalosakonna käsutusse 2016.a. liisitud
mahtuniversaali Citroen Berlingo. Kolmas uus soetatav sõiduk on planeeritud osta
vallamajandusosakonnale, ära antava sõiduki asenduseks. Vallamajandusosakonnale oleks
tööülesannete täitmiseks vajalik soetada maastikuvõimekusega sõiduauto, orienteeruva maksumusega
26000 eurot km-ta. Kolme uue sõiduauto saabudes saaks 2-3 tehniliselt kõige enam amortiseerunud
sõiduautot vald enampakkumise teel müüa.
Elva vallavara valitsemise korra § 8 lg 1 p 3 kohaselt otsustab riigihanke korraldamise volikogu, kui
riigihankeks ei ole rahalisi vahendeid kavandatud eelarves või eelarvestrateegias.
Eelnõuga vastuvõtmisega annab vallavolikogu nõusoleku vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks,
millega võetakse 5 aastasele kasutusrendile 3 sõiduautot 5 eeldatava maksumusega kuni 58000 eurot
km-ta.
Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus ehk poolt on rohkem kui vastu.

