KÄSKKIRI
6. veebruar 2018 nr 1-1/18/108
Maa-ameti 2018. aasta hankeplaani
kinnitamine
Keskkonnaministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahel sõlmiti tugiteenuste osutamise
kokkuleppe, mille kohaselt alates 01. jaanuarist 2018 osutab Keskkonnaministeeriumi
valitsemisalas riigihangete korraldamise teenust Riigi Tugiteenuste Keskus. Kokkuleppe kohaselt
viib Rail Baltic projektiga seonduvaid riigihankeid läbi endiselt Maa-amet. Maa-ameti
peadirektori 23.01.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/81 kinnitatud „Maa-ameti hankekorra“ punkti 3.1
kohaselt fikseeritakse Maa-ameti ühe kalendriaasta riigihanke vajadused Riigi Tugiteenuste
Keskuse riigihangete osakonna poolt koostatavas ühtses hankeplaanis, arvestades hankekorras ette
nähtud eristustega. Maa-ameti info- ja kommunikatsiooni valdkonna vajadused kajastatakse
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse koostatavas hankeplaanis. Maa-amet koostab
eraldi hankeplaani, kui Maa-amet viib ise läbi riigihankeid, mis nõuavad riigihangete seaduse
kohaselt toiminguid riigihangete registris. Seega on Maa-ameti 2018. aasta hankevajadused
kajastatud
Maa-ameti,
Riigi
Tugiteenuste
Keskuse
ja Keskkonnaministeeriumi
Infotehnoloogiakeskuse poolt koostatud hankeplaanides. Maa-ameti poolt koostatavasse
hankeplaani lisatakse ka alla lihthanke piirmäära jäävad ostud, mille täpne vajadus on hankeplaani
kinnitamise hetkeks teada.
Vabariigi Valitsuse § 74 lõike 1, keskkonnaministri 02.05.2016 määruse nr 7 „Maa-ameti
põhimäärus“ § 6 lõike 2 punkti 18, riigihangete seaduse § 9 lõike 8 ja Maa-ameti peadirektori
23.01.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/81 kinnitatud „Maa-ameti hankekorra“ punkti 3.1 alusel:
1. Kinnitan „Maa-ameti 2018. aasta hankeplaani“ (Lisa).
2. Punktis 1 nimetatud plaan avaldada Maa-ameti veebilehel.
(allkirjastatud digitaalselt)
Tambet Tiits
peadirektor

KINNITATUD
6.02.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/108
Lisa

Maa-ameti 2018. aasta hankeplaan

Riigihanke objekt

Vastutav
struktuuriüksus

1.

fotogramm-meetria
Aerokaamera hooldus
osakond

2.

Maakorraldaja
ümberkruntimise
töökeskkonna loomine

3.
4.
5.
6.

maakorralduse
osakond ning
katastri teabe- ja
arendusosakond

Geodeetiliste märkide
geodeesia osakond
hooldus
Maakorraldustööde
maakorralduse
tellimine Rail Baltic
osakond
projekti raames
GNSS püsijaama
geodeesia osakond
rajamine Mõisaküla
Lennukile angaari
fotogramm-meetria
üürimine
osakond

Lepingu soovitav
Lepinguperioodi Lepingu eeldatav maksumus
sõlmimise
pikkus
(esitatud käibemaksuta)
kuupäev
veebruar 2018

12 kuud

Hankemenetluse liik

20 000 €

väljakuulutamiseta
läbirääkimistega
hankemenetlus

veebruar 2018

8 kuud

120 000 €

konkurentsipõhine
läbirääkimistega
hankemenetlus

märts 2018

24 kuud

20 000 €

alla lihthanke piirmäära
jääv hange

aprill 2018

raamleping 4
aastaks

1 500 000

avatud hankemenetlus

september 2018

3 kuud

2 000 €

oktoober 2018

6 kuud

6 000 €

alla lihthanke piirmäära
jääv hange
alla lihthanke piirmäära
jääv hange

