HANGE
alla lihthanke piirmäära
Uulu 2020.a.
Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke
“Suurküla Rannatee korrastus” hankemenetluses.
Hankedokumentide kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume
pöörduda hanke eest
vastutava isiku poole.
1. Hanke iseloomustus
1.1 Hankija
nimi: Häädemeeste Vallavalitsus
aadress: Uulu küla Häädemeeste vald 86502 Pärnumaa
telefon: 44 48 890
faks: 44 48 891
1.2 Hanke eest vastutav isik
nimi: Jaak Vapper
ametikoht: Häädemeeste Vallavalitsus, majandus- ja ehitusnõunik
mob.telefon: 555 93790
e-post: jaak.vapper@haademeeste.ee
1.3 Hanke nimetus
“Suurküla Rannatee korrastus”
1.4 Hanke objekt.
Suurküla Rannatee (aadress: Suurküla tn, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald,
Pärnumaa) korrastamine ja vajalike seonduvate tööde teostamine vastavalt hanke
tehnilisele kirjeldusele. Objekti iseloomustus ja tehnilised andmed:
Kinnistud: katastritunnus 21301:006:0196 (Häädemeeste alevik, Suurküla tn 8//Risti);
21301:006:0331 (Häädemeeste alevik, Luitemaa looduskaitseala 26) ja 21301:006:0197
(Häädemeeste alevik, Suurküla tn 4//Seltsimaja).
Olemasoleva seisukorra iseloomustus:
Suurküla tn 4 Seltsimaja juurest ajalooliselt välja kujunenud rannatee Häädemeeste jõe paremal
kaldal on katteta pinnastee, mis on sageli üle ujutatud. Rannateel oleva silla käsipuud on
mädanenud ning vajavad väljavahetamist.
2. Tehniline kirjeldus
2.1 350 m rannateest mere poolses otsas välja kaevata 1m lai 0,5m sügav ase,
paigaldada geotekstiil ja täita kruusaga, tihendada tugevalt, servad täita ja siluda
väljakaevatud pinnasega. Tee muldesse paigaldada kaks truupi sonnide kohale,
truupide otsad kindlustada maakivide ja mätastega. Sillale paigaldada uued
käsipuud. Ülejäänud raja osal (kuivemal) täita lohud kruusaga, siluda, tihendada.
2.2 Ehitustööde algus on november 2020.a ja lõpptähtaeg detsember 2020.a. kui
ilmad lubavad. Ehitustööde täpsem ajakava lepitakse kokku töövõtulepingu
allkirjastamise käigus.
2.3 Pakkujal on kohustus taastada tööde käigus rikutu.
2.4 Maksmine toimub 15 päeva jooksul, vastavalt pakutud hindadele esitatud
aktide ja arvete

alusel pärast ehitustööde lõppu.
2.5 Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama käesoleva hanke
teostamise.
2.6. Ehitaja peab tagama töödel täieliku ohutuse, kommunikatsioonide korrasoleku
ja võtma enda kanda kõikvõimalikud riskid, mis ilmnevad töö teostamisel.
2.7 Kõik ehitustööde teostamisega seotud kulud katab pakkuja.
2.8 Peale pakkumuste laekumist jätab Tellija endale võimaluse pidada
parima pakkujaga
läbirääkimisi teostatavate tööde mahtude osas
lähtudes ühikuhinnast ja Tellija võimalustest, või kõik pakkumused tagasi
lükata.
3. Nõuded pakkujale ja pakkumuse struktuur
3.1 Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude või
sotsiaalkindlustuse maksete
tasumise kohustuse. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab
hankemenetlusest
pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse
maksete võlg
või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi
maksuvõlg)
pakkumuste esitamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud
pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast,
välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.
Hankija kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti
vahendusel. Hankija kontrollib ka enne hankelepingu sõlmimist maksuvõla
puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta ning ei sõlmi
hankelepingut, kui vastavad nõuded ei ole täidetud.
3.2 Pakkuja kinnitus – hankedokumentide (HD) Lisa 1 vorm 1;
3.3 Pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada hanke
objektiks olevaid töid
ja pakkuja käsutuses peab 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 06.11.2020, kell 11.00. Pakkumus tuleb
esitada kinnises
ümbrikus Häädemeeste Vallavalitsusse, aadressil Uulu küla, Häädemeeste vald
86502 Pärnumaa.
Ümbrik varustada märksõnaga“ Treimani Rahvamaja betoonplatsi rajamine“ või emailile „haademeeste@haademeste.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 ja hinnatakse 06.11.2020. a kell 11.15 Häädemeeste
Vallavalitsuse hoones volikogu ruumis. Pakkumusi avab Häädemeeste
Vallavalitsuse hankekomisjon.
4.6. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui on esitatud punktides 3.2 kuni 3.4
nõutud
dokumendid.
5. Pakkumuste hindamine

5.1 Pakkumusi hindab Häädemeeste Vallavalitsuse hankekomisjon.
5.2 Edukaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega vastavaks tunnistatud
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. Juhul, kui madalaima maksumusega pakkumuse maksumus on kõrgem hanke
eeldatavast maksumusest, on hankijal õigus pidada läbirääkimisi mahtude
vähendamise osas ühikhindade alusel või lükata tagasi kõik pakkumused.
6.Hankelepingu sõlmimine
6.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku
hankelepingu
sõlmimiseks. Hankelepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid ja
edukaks
tunnistatud pakkumus.
Lisa 1
Vorm 1 – Pakkuja kinnitus
Hankija: Häädemeeste Vallavalitsus
Lihthanke nimetus: “Suurküla Rannatee korrastus”

Pakkuja nimi:
Registrikood:
Aadress ja
e-posti aadress:
1. Kinnitame, et võtame üle kõik hanke dokumentides esitatud tingimused ja
esitame
pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib
võistlevaid pakkumusi.
2. Pakume ennast teostama eelnimetatud hanget 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 hanke 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 on
nõuetekohaselt täidetud.
Saame aru, et pakkumuse maksumuse mittenõuetekohase täitmise puhul võidakse
lükata meie
pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.
Kuupäev:
Allkiri: …………………………………………

Esindaja nimi:

Lisa 1
Vorm 2 – Pakkuja kinnitus
Hankija: Häädemeeste Vallavalitsus
Lihthanke nimetus: “Suurküla Rannatee korrastus”

Pakkuja nimi:
Registrikood:
Aadress ja
e-posti aadress:

Käesolevaga kinnitame, et pakkuja suhtes puuduvad riigihangete seaduse § 95
lõike 1 punktides 1-3 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud:

Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1) keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud
seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud
kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või 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) keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud
seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud
riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise või
välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumise võimaldamise, sealhulgas
seaduses sätestatud töötasu määrast väiksema töötasu maksmise eest;
3) keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud
seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud
laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
4) kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse
seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema
asukohariigi õigusaktide kohaselt;
5) kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise
sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.
Kuupäev:
Allkiri: …………………………………………
Esindaja nimi:

Lisa 1
Vorm 3 - Pakkumuse maksumus
Hankija: Häädemeeste Vallavalitsus
Lihthanke nimetus: “Suurküla Rannatee korrastus”

Pakkuja nimi:
Registrikood:

Aadress ja
e-posti aadress:

Nimetus

Kokku:
K/m
Hind kokku:

Kuupäev: 14.05.2020
Allkiri: …………………………………………
Esindaja nimi: Oliver Piir

