
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 6. juuli 2020 istungist 
  
1. Ideekonkursi „ Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistlus“ osalejate 
hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine, osaleja kvalifitseerimata jätmine ning 
pakkumuste vastavaks tunnistamine 
Pärnu linnavalitsus kuulutas välja ideekonkursi „Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala 
arhitektuurivõistlus“, mille eesmärgiks oli leida Audru aleviku keskosale parim arhitektuurne 
ideelahendus. Ideekonkursi kutses märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks, 1. juuliks 2020 kell 16.00 
esitati kuus pakendit märgusõnadega „LÕIM“, „AEG JA RUUM“, „ROOSTIK“, „VÄLI“, „KÖIDE“, „ÕUNA 
TEE“. 
Linnavalitsus jättis kõik kuus osalejat hankemenetlusest kõrvaldamata, sest osalejatel puuduvad 
hankemenetlusest kõrvaldamise alused. Linnavalitsus kvalifitseeris järgmised osalejad, sest nende 
tehniline ja kutsealane pädevus vastab ideekonkursi kutses sätestatud kvalifitseerimise tingimustele:  
1. osaleja märgusõnaga „LÕIM“ 
2. osaleja märgusõnaga „AEG JA RUUM“ 
3. osaleja märgusõnaga „VÄLI“ 
4. osaleja märgusõnaga „KÖIDE“ 
5. osaleja märgusõnaga „ÕUNA TEE“ 
Linnavalitsus jättis kvalifitseerimata osaleja märgusõnaga „ROOSTIK“, sest osaleja ei esitanud 
hankepassis kvalifitseerimiseks nõutud spetsialistide andmeid.  
Linnavalitsus tunnistas ideekonkursil vastavaks järgmiste osalejate pakkumused kui riigihanke 
alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavad pakkumused: 
1. osaleja märgusõnaga „LÕIM“ 
2. osaleja märgusõnaga „AEG JA RUUM“ 
3. osaleja märgusõnaga „VÄLI“ 
4. osaleja märgusõnaga „KÖIDE“ 
5. osaleja märgusõnaga „ÕUNA TEE“ 
  
2. Riigihanke „Pärnu Raba-Lai tänavate silla projekteerimine” pakkumuse vastavaks tunnistamine, 
pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse edukaks 
tunnistamine 
Pärnu linnavalitsus korraldas väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke 
„Pärnu Raba-Lai tänavate silla projekteerimine”. Lõpliku pakkumuse esitamise tähtajaks, 3. juuliks 2020 
kell 14.00 esitasid ühispakkumuse OÜ Trilog Studio ja Ehitusfirma FIDELE OÜ. 
Linnavalitsus tunnistas esitatud pakkumuse hankemenetlusel vastavaks ja jättis ettevõtted 
hankemenetlusest kõrvaldamata, sest ühispakkujatel puuduvad hankemenetlusest kõrvaldamise alused. 
Linnavalitsus kvalifitseeris ettevõtted, sest ühispakkujad vastavad riigihanke alusdokumentides 
sätestatud kvalifitseerimise tingimustele. 
Linnavalitsus tunnistas hankemenetlusel edukaks ühispakkujate OÜ Trilog Studio ja Ehitusfirma FIDELE 
OÜ pakkumuse maksumusega 526 000 eurot ilma käibemaksuta ja 631 200 eurot koos käibemaksuga. 
Linnavalitsus volitas taristu- ja ehitusteenistuse juhatajat sõlmima osaühinguga Trilog Studio ja 
Ehitusfirma FIDELE OÜga hankelepingu riigihanke alusdokumentide ja läbirääkimistel saavutatud 
kokkulepete alusel. 
  
 


