HANKEDOKUMENT

Hange alla lihthanke piirmäära

Häädemeeste Hooldekodu kõnniteede rajamine

Uulu 2019.a.

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära
hanke “Häädemeeste Hooldekodu kõnniteede rajamine ” hankemenetluses.
Hankedokumentide (edaspidi ka HD) kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume
pöörduda hanke eest vastutava isiku poole.
1. Hanke üldandmed
1.1 Hankija
nimi: Häädemeeste Vallavalitsus
aadress: Uulu küla Häädemeeste vald 86502 Pärnumaa
telefon: 44 48 890
haademeeste@haademeeste.ee
1.2 Hanke eest vastutav isik
nimi: Tiiu Sommer
ametikoht: Häädemeeste Vallavalitsus, arendusspetsialist
telefon: 44 48 897
e-post: tiiu.sommer@haademeeste.ee
Hanke kontaktisik. Gerli Liiva, mob.telefon: 58190594, E-post: hooldekodu@haademeeste.ee

1.3 Hanke nimetus
“ Häädemeeste Hooldekodu kõnniteede rajamine“
1.4 Hankeobjekt
Tööde käigus rajatakse Häädemeeste Hooldekodu õuealale kõnniteed, töid tuleb teostada vastavalt
OÜ Hüüp koostatud Häädemeeste Hooldekodu õueala kujundusprojektile, töö nr. 2019 -292K.
2. Tehniline kirjeldus
2.1 Häädemeeste Hooldekodu kõnniteede rajamine (edaspidi ehitustööd) hinnapakkumise
aluseks on õueala projekt.
2.2 Väljakaevatav pinnas kuhjata Lasteaia tn 4 (Häädemeeste Lasteaed) kinnistule rajatava
pinnase hunnikusse.
2.3 Tööde algus on 20. juuli 2019.a ja lõpptähtaeg 30. september 2019.a.
2.4 Vajalikud teostusjoonised tellib pakkuja.
2.5 Pakkujal on kohustus taastada tööde käigus rikutud tehnorajatised, liikluskorraldusvahendid,
haljastuse jms.
2.6 Maksmine toimub 15 päeva jooksul, vastavalt pakutud hindadele esitatud aktide ja arvete
alusel pärast ehitustööde lõppu.
2.7 Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama käesoleva hanke teostamise.
2.8 Pakkuja koostab täitedokumentatsiooni ja hangib kõik ülejäänud ehitustööde teostamiseks
vajaminevad load ja tasub nende eest.
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2.9. Ehitaja peab tagama töödel täieliku ohutuse, kommunikatsioonide korrasoleku kaevetööde ja
ehituse alal, tagama operatiivmasinate juurdepääsu kinnistutele, tellima ning esitama
teostusjoonised, paigaldama vastavad liiklusmärgid ja võtma enda kanda kõikvõimalikud riskid,
mis ilmnevad töö teostamisel.
2.10 Kõik ehitustööde teostamisega seotud kulud katab pakkuja.

3. Nõuded pakkujale ja pakkumuse struktuur
3.1 Hankija ei sõlmi hankelepingut pakkujaga, kellel esinevad riigihangete seaduse § 95 lõike 1
punktides 1-5 ja lõikes 4 punktis 1 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused;
3.1.1 hankija kinnitab vastavate aluste puudumist ning hankija nõuab vajadusel edukalt pakkujalt
väljavõtet karistusregistrist;
3.1.2 hankija kontrollib maksuvõlgade puudumist edukal pakkujal enne hankelepingu sõlmimist;
3.2 Pakkuja kinnitus – hankedokumentide Lisa 1 vorm 1;
3.3 Pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada hanke objektiks olevad tööd
ja pakkuja käsutuses peavad hankelepingu täitmise tagamiseks olema vajalikud rahalised
vahendid.
Pakkuja esitab HD lisa 1 vorm 2 kohase kirjaliku kinnituse.
3.4 Pakkumuse maksumus HD lisa 1 vorm 3.
4. Pakkumuse esitamine, jõusoleku tähtaeg ja avamine
4.1 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 16.07.2019, kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada kinnises
ümbrikus Häädemeeste Vallavalitsusse, aadressil Uulu küla Häädemeeste vald 86502 Pärnumaa.
Ümbrik varustada märksõnaga “ Häädemeeste Hooldekodu kõnniteede rajamine“, või
digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee
4.2. Pakkumus esitada eesti keeles.
4.3. Pakkumise ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulutusi tellija ei hüvita.
4.4 Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtajast.
4.5. Pakkumused avatakse 16.07.2019. a kell 15.15 Häädemeeste Vallavalitsuse hankekomisjoni
liikmete poolt.
4.6. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui on esitatud kõik tehnilises kirjelduses ja
hankedokumendi punktis 3 nõutud dokumendid.
5. Pakkumuste hindamine
5.1 Pakkumusi hindab Häädemeeste Vallavalitsuse hankekomisjon.
5.2 Edukaks tunnistatakse soodsaim pakkumus, st madalaima hinnaga pakkumus.
5.3 Vajadusel otsustab hankekomisjon pakkujatega edasiste läbirääkimiste pidamise esitatud
maksumuse osas ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud. Hankijal on õigus enne otsuse
tegemist küsida täpsustavaid küsimusi esitatud ja puuduvate andmete kohta.
5.4.Hankijal on õigus tagasi lükata ükskõik milline pakkumus, kui on esitatud põhjendamatult
madala hinnaga pakkumus ja/või hankijal tekib kahtlus toodete kvaliteedi või nõuetele
vastavuse osas.
5.5.Juhul, kui madalaima maksumusega pakkumuse maksumus on kõrgem hanke eeldatavast
maksumusest, on hankijal õigus lükata tagasi kõik pakkumused või osa hanke objektis
sisalduvaid esemeid välja jätta ning sõlmida hankeleping hankijal olemasolevatele rahaliste
vahendite piires.
5.5.1 Eelnimetatud kriteeriumi rakendamisel jätab hankija välja sarnased seadmed kõigi pakkujate
pakkumustest.
6. Hankelepingu sõlmimine
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6.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku hankelepingu
sõlmimiseks. Hankelepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid ja edukaks
tunnistatud pakkumus.
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Lisa 1

Vorm 1 – Pakkuja kinnitus
Hankija: Häädemeeste Vallavalitsus
Lihthanke nimetus: „Häädemeeste Hooldekodu kõnniteede rajamine“
Pakkuja nimi:
Registrikood:
Aadress ja
e-post aadress:
1. Kinnitame, et võtame üle kõik hanke dokumendis esitatud tingimused ja esitame pakkumuse
üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
2. Pakume ennast teostama käesoleva hanke lepingus kokku lepitavaid tarneid ning võimalikult
lisanduvaid paigaldustoiminguid ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise
korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.
3. Kinnitame, et vastame täielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meie majanduslik
seisund võimaldab häireteta teostada hanke objektiks olevaid töid ja meie käsutuses on
hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid.
4. Kinnitame, et meie pakkumuse lahutamatuks osaks loetakse kõik dokumendid ning täiendavad
lisad, mis on koostatud hankemenetluse ja hankelepingu täitmise käigus.
5. Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õigusi.
6. Käesolev pakkumus on jõus 90 (üheksakümmend) päeva, alates pakkumuste esitamise
tähtpäevast.
7. Oleme täielikult teadlikud, et Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused
8. Kinnitame, et HD Lisa 1 Vormi 3 kohane pakkumuse maksumus ja selle lisaks olev maksumuse
kalkulatsioon on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et pakkumuse maksumuse
mittenõuetekohase täitmise puhul võidakse lükata meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele
mittevastav.

Kuupäev: ………………………………………
Allkiri: …………………………………………
Esindaja nimi: ………………………………………………………………………………………..
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Vorm 2 – Pakkuja kinnitus
Hankija: Häädemeeste Vallavalitsus
Hanke nimetus: „Häädemeeste Hooldekodu kõnniteede rajamine“

Pakkuja nimi:
Registrikood:
Aadress,
telefoni nr ja
e-posti aadress:

Käesolevaga kinnitame, et pakkuja suhtes puuduvad riigihangete seaduse § 95 lõike 1 punktides 15 ja lõike 4 punktis nimetatud asjaolud, see tähendab:
1) pakkujat või pakkuja haldus-, juhtimis- ja järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või
asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud kuritegelikus ühenduses
osalemise, aususe kohustuse rikkumise ning korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või
muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse,
rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
2) pakkujat või pakkuja haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või
asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud riigis ilma seadusliku aluseta
viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
3) pakkujat või pakkuja haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või
asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud laste tööjõu ebaseadusliku
kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
4) pakkujal ei ole riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlga maksukorralduse seaduse
tähenduses ega maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlga Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt;
5) pakkuja või pakkuja haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige ei ole rahvusvahelise
sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses:
6) pakkujal ei ole hankija asukohajärgse kohaliku maksu maksuvõlga maksukorralduse seaduse
tähenduses

Kuupäev: ………………………………………
Allkiri: …………………………………………
Esindaja nimi: ………………………………………………………………………………………..
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Vorm 3 - Pakkumuse maksumus
Hankija: Häädemeeste Vallavalitsus
Lihthanke nimetus: „Häädemeeste Hooldekodu kõnniteede rajamine“
Pakkuja nimi:
Registrikood:
Aadress ja eposti aadress

Jrk.
nr

Häädemeeste Hooldekodu kõnniteede
rajamine

Maksumus ilma
käibemaksuta

1.

Häädemeeste Hooldekodu kõnniteed

Eurot

Kuupäev: ………………………………………
Allkiri: …………………………………………
Esindaja nimi: ………………………………
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Maksumus
koos
käibemaksuga
Eurot

