KÄSKKIRI
22.06.2018 nr 1-2/18-035
Passiivse lairibataristu rajamise toetusmeetme
andmise konkursi läbiviimine
Tulenevalt ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.06.2018 määrusest nr 30 „Järgmise
põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu rajamise toetusmeetme
tingimused ja kord“ (Määrus nr 30) kuulutatakse välja avalik konkurss toetuse andmiseks, mille
eesmärk on aidata abikõlblikus sihtpiirkonnas kaasa sellise juurdepääsuvõrgu passiivse
lairibataristu ehitamisele, mis võimaldab lõppkasutajal ülikiire lairibateenuse kasutamist.
Toetus antakse ühele avaliku konkursi käigus valitavale juriidilisele isikule
investeeringutoetusena kohustusega rajada juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristuga
liitumise võimalus võimalikult paljudele abikõlblikus sihtpiirkonnas asuvatele
aadressiobjektidele vastavalt määruses, toetuse andmise otsuses ja toetuse kasutamise lepingus
sätestatud tingimustele. Rajatava juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu omanikuks jääb
toetuse saaja. Toetuse kasutamise ja kulude abikõlblikkuse maksimaalne periood on viis aastat
toetuse kasutamise lepingu sõlmimisest arvates.
Määruse nr 30 §-st 8 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2007 määruse
nr 99 „Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus“ § 25 lõike 1 alusel:
otsustan
1. kuulutada välja avalik konkurss leidmaks toetuse saaja järgmise põlvkonna
elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu rajamiseks 20 000 000
(kakskümmend miljonit) eurot;
kinnitan
2. konkursi läbiviimise korra (Lisa 1);
Käesolevat haldusakti on mittenõustumise korral õigus vaidlustada Tehnilise Järelevalve Ameti
(Sõle 23 A, 10614 Tallinn, tel 667 2000, info@tja.ee) peadirektori juures või Tallinna
Halduskohtus (Tallinna Halduskohtus, asukoht Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, e-post:
tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul alates haldusaktist teada saamise päevast.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaur Kajak
peadirektor
Arvo Rammus

2

Lisa 1
KINNITATUD
peadirektor
22.06.2018
käskkirjaga nr 1-2/18-035
Passiivse lairibataristu rajamise toetuse andmise konkursi läbiviimise kord
1. Üldsätted
1.1 Käskkirja Lisaga kehtestatakse Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.06.2018 määruse
nr 30 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu
rajamise toetusmeetme tingimused ja kord“ (edaspidi määrus) läbiviimiseks toetuse
taotluse esitamise nõuded ja tähtaeg, konkursi kohta selgituste küsimise ja neile vastamise
kord, taotluse menetlemise ning Lepingu sõlmimise kord.
1.2 Taotluste menetlemist reguleerib määrus, mida täpsustab käesolev Lisa 1.
1.3 Konkursi korraldaja on Tehnilise Järelevalve Amet.
2. Taotluse esitamise tingimuste kohta selgituste andmine
2.1 Taotlejal on õigus saada taotluste esitamise ning konkursi tingimuste kohta selgitusi.
Küsimused esitatakse kirjalikult selgitustaotlusena eesti keeles e-posti teel aadressile
lairiba@tja.ee.
2.2 Konkursi Korraldaja on kohustatud andma selgitusi konkursi tingimuste kohta 5 tööpäeva
jooksul alates vastava taotluse registreerimisest. Selgitustaotlus esitatakse Konkursi
Korraldajale hiljemalt 5 tööpäeva enne taotluse esitamise tähtpäeva. Nimetatud
tähtpäevast hiljem laekunud selgitustaotlused jäetakse tähelepanuta.
2.3 Konkursi käigus esitatud selgitustaotlused ja Konkursi Korraldaja poolt antud selgitused,
mis ei sisalda ärisaladust, avalikustatakse veebilehel www.tja.ee/lairiba.
3. Taotlusele esitatavad nõuded ja esitamise tähtaeg
3.1 Taotlus esitatakse Konkursi Korraldajale (Sõle 23 A, 10614 Tallinn), taotleja esindaja poolt
üle andes, hiljemalt 14.09.2018 kell 16.00.
3.2 Taotlus peab olema allkirjastatud toetuse taotleja volitatud esindaja poolt.
3.3 Taotlus tuleb esitada Konkursi Korraldajale kinnises ümbrikus, millele märgitakse taotleja
nimi, kuupäev, pealkiri: “Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu
passiivse lairibataristu rajamine“ ning info: „mitte avada enne 17.09.2018 kella 16.00“.
3.4 Taotlus esitatakse eesti keeles. Lubatud on võõrkeelne tehniline dokumentatsioon.
3.5 Taotlus võib olla esitatud täielikult või osaliselt elektroonilisel andmekandjal (CD,
mälupulk vms).
3.6 Taotluse esitamisel koostatakse kahes eksemplaris üleandmise-vastuvõtmise akt, millele
märgitakse üleandja ja vastuvõtja ning kuupäev ja kellaaeg.
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3.7 Taotleja võib enne taotluse esitamise tähtaega oma taotluse tagasi võtta või esitada uue
taotluse.
3.8 Taotlus, mis esitatakse pärast taotluse esitamise tähtaega, jäetakse rahuldamata.

4. Taotluste menetlemine
4.1 Taotlused avatakse Tehnilise Järelevalve Ametis 14. septembril 2018 kell 16.10
4.2 Taotluste avamise kohta koostab Konkursi Korraldaja protokolli, kuhu märgitakse
taotlejate andmed, rajatavate juurdepääsupunktide arv ja taotletava toetuse suurus ühe
juurdepääsupunkti kohta.
4.3 Avamise juures võivad viibida taotlejate esindajad.
4.4 Konkursile nõuetekohaselt esitatud taotlused suunab Konkursi Korraldaja menetlusse.
4.5 Konkursi Korraldajal on õigus menetluse käigus küsida taotlejalt selgitusi taotluse sisu
kohta.
4.6 Kui taotleja jätab Konkursi Korraldaja poolt määratud tähtajaks selgitused andmata, võib
Konkursi Korraldaja jätta taotluse nõuetele vastavaks tunnistamata.
4.7 Konkursi Korraldajal on õigus menetluse käigus küsida välistelt ekspertidelt hinnanguid
taotluses toodud tehniliste lahenduste ja majanduslike kalkulatsioonide kohta.

5. Leping toetuse saamiseks järgmise põlvkonna elektroonilise lairibataristu rajamisel
5.1 Konkursi väljakuulutamise järel avalikustab Konkursi Korraldaja Lepingu projekti
5.2 Konkursi Korraldaja alustab parimaks tunnistatud taotlejaga läbirääkimisi Lepingu
sõlmimiseks, mille käigus täpsustatakse Lepingu projekti ja lepitakse kokku vajalikes
detailides.
5.3 Kui Lepingu läbirääkimiste käigus ei jõua Konkursi Korraldaja ja toetuse taotleja
kokkuleppele, siis alustatakse läbirääkimisi Lepingu sõlmimiseks paremuselt teiseks
jäänud taotlejaga, kui tema pakkumine ei ole tunnistatud ebamõistlikuks.

