
Kitsale siseringile mõeldud soojakonkursid
Soojuse ostmise konkursse
nõuab monopolidevastane sea-
dus, mis sunnib otsima maagaa-
sist odavamaid lahendusi. Kon-
kursi järel saab firma lepingu 12

aastaks, see annab tagatud tulu-

susega ärivõimaluse. Kui konkur-
sivõit taskus, siis riske pole, oma-
nikule jääb vaid dividendide võt-
mise rõõm.

Dalkia stiiliks on korraldada lü-

hikese tähtajaga, poolsalajasi
soojaostukonkursse, kus osale-
misvõimalus vaid insaideritel.

Praegu käib Rapla soojaostukon-
kurss, Dalkiale kuuluv Rapla Küte
soovib osta 20 000 MWh aastas.
Konkurss kuulutati välja mai algul,
tähtaeg on 14. juuni. Firma kõdu-
lehelt selle kohta teadet ei leia,
samuti mitte ametlike teadete
kõdulehelt. Rapla Küte kuulub
Dalkiale emafirma Erakütte kau-

du. Erakütte juhid teemat kom-
menteerida ei soovinud.

Rapla Kütte asejuhi Viktor Kos-
terovi sõnul on ilmunud konkursi-
kuulutus ajalehes Äripäev. Kuna
konkursi tähtaeg on ülilühike, siis

on vähe tõenäoline, et osaleda

jõuaks firma, kes alustab etteval-
mistusi uue katlamaja ehitami-
seks alles pärast konkurstteate il-

mumist. Seega on konkurss suu-
natud insaideritele, kes teadsid

ette, et Dalkia hakkab Rapla gaa-
sikatlamajale otsima odavamat
alternatiivi.

Veebruaris lõppenud, Dalkiale
kuuluva Tallinna Kütte soojahan-
get iseloomustas samuti suuna-
tus siseringile ehk ettevõtjaile,
kes olid valmis ja oskasid kon-
kurssi oodata. Konkurss kestis
ühe kuu ja eeldas tulevase katla-
maja detailplaneeringut. Tallinna

Küte kuulub samuti täielikult Dal-
kiale.

Vene gaasifirma Itera Latvia
nõudis talvel kohtus Tallinna soo-
jaostu konkursi peatamist, et või-
ta aega ka ise osaleda. Itera Latvi-
ja advokaat Carri Ginter põhjendas
toona oma kliendi kaebust: «Me ei

pea mõistlikuks, et sadade miljoni-
te eurode väärtuses konkurss kuu

ajaga läbi viiakse, ja seda ilma ELi

tasemel hanget korraldamata, mis

kindlastl annaks soojatarbijatele
Tallinnas parima tulemuse.»

Tallinna Küte põhjendas toona,
et konkurss viidi läbi majandusmi-
nistri määruse alusel. Ka Itera

Latvija kaebus sumbus sisulise la-
henduseta, põhjusel, et asi ei kuu-
lu halduskohtu pädevusse ega ka
mitte konkurentsiameti või riigi-

hangete vaidlustuskomisjonl
kontrolli alla. Andrus Karnau


