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Loa andmine avatud hankemenetlusega
riigihanke korraldamiseks Audru vallale
elektrienergia ostmisel
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 3 ja Audru Vallavolikogu
13.05.2010 määruse nr 20 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“ § 10 lg 3 alusel,
Audru Vallavolikogu o t s u s t a b :
1. Lubada vallavalitsusel korraldada avatud hankemenetlusega riigihange elektrienergia
ostmiseks 2013. aastal.
2. Volitada vallavanem Siim Suursilda allkirjastama hankelepingut ja sellega seotud
dokumente peale vaidlustamise tähtaja möödumist.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates otsuse teada saamise
päevast, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras või vaide Audru Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras.
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Seletuskiri
Audru Vallavolikogu otsuse eelnõu
“Loa andmine avatud hankemenetlusega
riigihanke korraldamiseks Audru vallale
elektrienergia ostmisel ” juurde
Eelnõu on koostatud eesmärgiga korraldada avatud hankemenetlusega riigihange Audru
vallale elektrienergia ostmiseks 2013 aastal.
1. jaanuarist 2013. avaneb Eestis täielikult elektriturg, millest tulenevalt peavad kõik
elektritarbijad valima endale elektrimüüja. Elektrituru avanemisel tuleb elektrimüüja valimine
ette võtta ka kohalikul omavalitsusel, mis tähendab seda, et elektrienergiat tuleb hakata ostma
riigihankega. Eestis on praegu 43 elektrienergia müügi tegevusluba omavat ettevõtjat, kellest
vabaturul on õigus müüa elektrienergiat hetkel viiel bilansihalduril: Baltic Energy Services
OÜ, Eesti Energia AS, Latvenergo Kaubandus OÜ, Nordic Power Management OÜ ja EGL
Nordic AS Eesti filiaal ja 38 tegutseb jaotusvõrguettevõtjana.
Kuna seni elektrienergia ostmiseks riigihankeid korraldatud ei ole, on mõistlik esimene hange
läbi viia tähtajaga üks aasta (2013. aasta), et mitte ennast võimalike kogemuste puudumisest
tulenevate vigade tõttu liiga pikalt siduda. Samuti on mõistlik tuleval aastal elektritarbimist ja
elektrimüüjate pakutavaid pakette põhjalikumalt analüüsida ning vajadusel muuta hanke
ülesehitust. Hange viiakse läbi valla haldushoonete, hallatavate asutuste ja avaliku
tänavavalgustuse tarbeks elektrienergia ostmiseks.
Elektrienergia ostmisel on olulisteks näitajateks tarbitava elektrienergia kogus päevase ja öise
tarbimisaja järgi ning tarbimise ühtlus ööpäeva lõikes ehk ühtlane tarbitava elektrienergia
kogus tunnis kogu ööpäeva jooksul. Audru valla ametiasutuste ja tänavavalgustuse poolt
tarbitava elektrienergia ostmine ühise riigihankega aitab koostada stabiilsema „portfelli“, mis
omakorda võimaldab Audru vallal riigihanke tulemusena saada avatud elektriturul kujunevast
hinnast soodsaim hind.
Korraldatava ülevallalise riigihankega on hõlmatud kõik valla asutused. 1. septembri 2012
seisuga on Audru vallal vaja osta elektrienergiat 59 tarbimiskohta võrgulepingu alusel. Valla
asutused ostavad elektrienergiat vastavalt tarbimisvajadusele ja elektrienergia eest tasutakse
valla asutuste eelarves ettenähtud vahenditest.
Hanke maht (viimase aasta tarbimise andmetel) on ca 966 MWh (sellest 225 MWh langeb
öisele elektrile). Hanke eeldatav maksumus leitakse viimase aasta tarbimisandmete järgi.
Hankelepingus kehtestatud tingimuste alusel sõlmitakse esimene üheaastase kestusega
elektrienergia ostmise hankeleping soodsaima pakkumuse esitanud pakkujaga.
Riigihanke korraldab Audru Vallavalitsus.
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