Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 9. juuli 2019 istungist
1. Volituste andmine
Linnavalitsus otsustas volitada kuni 02.01.2020 sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse
lastekaitsespetsialisti ja lastekaitseteenistuse juhatajat täitma Pärnu linnavalitsuse esindajana alaealise
isiku eestkostja ülesandeid.
2. Volituste andmine
Linnavalitsus otsustas volitada kuni 23.03.2021 sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti, sotsiaalosakonna
puuetega inimeste hoolekande peaspetsialisti ja sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti täitma Pärnu
linnavalitsuse esindajana piiratud teovõimega täisealise isiku kõiki eestkostja ülesandeid.
3. Ehitusloa andmine Papsaare küla, Saarekese üksikelamu
Linnavalitsus volitas planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Papsaare külas Saarekese kinnistule
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reovee-kanalisatsiooni,
side- ning elektrivarustuse rajamisega.
4. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
Linnavalitsus otsustas pikendada planeerimisosakonna 11. juuni 2018 otsuse nr 3-5.4/265 tühistamiseks
02. juuli 2019 esitatud vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra ja peatada selle otsuse täitmine kuni
02. juuli 2019 esitatud vaide läbivaatamiseni ja selle osas vaideotsuse tegemiseni.
5. Riigihanke „Pärnu Tammsaare Kooli köögimööbli, tehnoloogiaklassi tehnika, aknakatete,
aspiratsioonisüsteemi ning keemia- ja bioloogiaklassi vahendite ostmine ning paigaldamine“
pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkumuste edukaks tunnistamine
ning pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
Pärnu linnavalitsus korraldas avatud hankemenetlusega riigihanke „Pärnu Tammsaare Kooli
köögimööbli, tehnoloogiaklassi tehnika, aknakatete, aspiratsioonisüsteemi ning keemia- ja
bioloogiaklassi vahendite ostmine ning paigaldamine“.
Riigihange oli jaotatud osadeks, millest
Osa 1 – Köögiseadmed ja -sisustus;
Osa 2 – Tehnoloogiaklassi seadmed ja vahendid;
Osa 3 – Aknakatted;
Osa 4 – Aspiratsioonisüsteem;
Osa 5 – Keemia- ja bioloogiaklassi vahendid ning seadmed.
Linnavalitsus tunnistas hankemenetlusel vastavaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused kui
riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavad pakkumused:
1. OÜ Total Eesti hanke osale 5;
2. Ketecor OÜ hanke osale 3;
3. Metos AS hanke osale 1;
4. Hammerjack OÜ hanke osale 2;
5. AS Sunorek hanke osale 3;
6. AS Stokker hanke osale 2;
7. Centest OÜ hanke osale 4.
Linnavalitsus lükkas tagasi EU Engineering OÜ hanke osale 4 esitatud pakkumuse riigihangete seaduse §
114 lõike 2 alusel, sest pakkumus ei vastanud riigihanke alusdokumentide tehnilisele kirjeldusele.
Linnavalitsus tunnistas edukaks järgmiste pakkujate esitatud pakkumused:
1. Osa 1 – Metos AS pakkumus maksumusega 87 199,98 (kaheksakümmend seitse tuhat ükssada
üheksakümmend üheksa eurot ja 98 senti) koos käibemaksuga;

2. Osa 2 - Hammerjack OÜ pakkumus maksumusega 14 396,52 (neliteist tuhat kolmsada
üheksakümmend kuus eurot ja 52 senti) koos käibemaksuga;
3. Osa 3 - AS Sunorek pakkumus maksumusega 19 087,128 (üheksateist tuhat kaheksakümmend seitse
eurot ja 128 senti) koos käibemaksuga;
4. Osa 4 - Centest OÜ pakkumus maksumusega 24 912,00 (kakskümmend neli tuhat üheksasada
kaksteist eurot) koos käibemaksuga;
5. Osa 5 - OÜ Total Eesti pakkumus maksumusega 55 825,44 (viiskümmend viis tuhat kaheksasada
kakskümmend viis eurot ja 44 senti) koos käibemaksuga.
Linnavalitsus jättis hankemenetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseeris riigihanke hankemenetlusel edukaks
tunnistatud pakkumused esitanud järgmised pakkujad, sest pakkujatel puudusid hankemenetlusest
kõrvaldamise alused ning pakkujate majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus
vastavad hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele:
1. Osa 1 – Metos AS;
2. Osa 2 - Hammerjack OÜ;
3. Osa 3 - AS Sunorek;
4. Osa 4 - Centest OÜ;
5. Osa 5 - OÜ Total Eesti.
Linnavalitsust volitas taristu- ja ehitusteenistuse juhtivspetsialisti-teenistuse juhatajat sõlmima
hankelepingud järgmiste pakkujatega riigihanke alusdokumentide alusel:
1. Osa 1 – Metos AS;
2. Osa 2 - Hammerjack OÜ;
3. Osa 3 - AS Sunorek;
4. Osa 4 - Centest OÜ;
5. Osa 5 - OÜ Total Eesti.
6. Audru kultuuripreemia „Aasta kultuuritegija“ tiitli omistamine ja preemia maksmine
Linnavalitsus otsustas omistada Audru kultuuripreemia 2019. aasta „Aasta kultuuritegija“ tiitli Helle ja
Ado Kirsile õuekontsertide korraldamise eest ja määras neile rahalise preemia summas 380 eurot.

