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Vastus arupärimisele Lagedi Põhikooli ehitustööde hanget puudutavas
Esitasite arupärimise teemal, mis puudutab Lagedi Põhikooli ehitustööde teostaja
leidmiseks korraldatud riigihanget. Alljärgnevalt vastame Teie küsimustele nende
esitamise järjekorras.
1.
Riigihanke "Lagedi Põhikooli juurdeehituse ja renoveerimise projekteerimisehitustööd peatöövõtu meetodil" (viite nr 127229) hanketeade avaldati riigihangete
registris 26.08.2011.a. ja pakkumuste esitamise tähtaeg oli 19.09.2011.a.
Hankemenetluse toimumise ajal kehtinud riigihangete seaduse (RHS) § 35 lg 7 kohaselt
peab sellise hanke (maksumus alla rahvusvahelise piirmäära) puhul pakkumuste
esitamise tähtaeg olema vähemalt 22 päeva. Antud juhul oli pakkumuste esitamise
tähtaeg 24 päeva. Seega ei olnud seaduses nõutud pakkumuste esitamise tähtaja
nõudeid rikutud.
2.
Asjaolu, et riigihanke korraldamiseks volitatud isik Heinu Klaas on riigihanke
võitja AS Parmeron üheks aktsionäriks, ei välista mitte kuidagi AS-i Parmeron osalemist
riigihankel ega tema pakkumuse edukaks tunnistamist. RHS § 38 lg 2 p 4 kohaselt saab
hankija kõrvaldada hankemenetlusest sellise pakkuja, kelle pakkumuse koostamisel on
osalenud isik, kes on osalenud sama riigihanke hankedokumentide koostamisel või kes
on muul viisil hankijaga seotud ja sellele isikule seetõttu teadaolev info annab talle
eelise teiste pakkujate ees. Viitame, et äriseadustiku 26. peatükk sätestab aktsionäri
õigused ja kohustused ning sellest ei tulene aktsionärile õigust koostada või esitada
ettevõtte nimel pakkumust riigihankes, see on juhatuse õigus. Samuti märgime, et
kõnealuse riigihanke pakkumiskutse dokumendid on kinnitanud Rae Vallavalitsus.
Eelnevast lähtudes puudub alus arvata, et Heinu Klaas osales AS Parmeron
pakkumuse koostamisel või nimetatud ettevõte sai kõnealuse isiku kaudu mistahes
eelise teiste pakkujate ees. Seega puudus alus AS Parmeron kõrvaldamiseks
hankemenetlusest.
3.
Alltöövõtjate kaasamise objektile otsustab töövõtja ehk antud juhul AS Parmeron.
Vallavalitsus ega vallavanem alltöövõtjate kaasamist ei mõjuta, samuti puuduvad
andmed selle kohta, et AS Parmeron oleks OÜ Hansaviimistlus alltöövõtjana kaasanud
viimase seotuse tõttu endise vallavanemaga. Seetõttu puudub alus heita vallavanemale
ette korruptiivset tegevust.
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