HANGE
alla lihthanke piirmaara
Uulu 2019.a.
Haademeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmaara hanke “Haademeeste
Seltsimaja hoone vihmavee aravoolu susteemi ja lumetokete paigaldamine ning laudise osaline
vahetamine ” hankemenetluses.
Hankedokumentide kohta selgituste voi taiendava teabe saamiseks palume poorduda hanke eest
vastutava isiku poole. Vastused kusimustele saadetakse koigile isikutele, kes on oma huvist hankes
osaleda kirjalikult teavitanud hanke eest vastutavat isikut.
1. Hanke iseloomustus
1.1 Hankija
nimi: Haademeeste Vallavalitsus
aadress: Uulu kula Haademeeste vald 86502 Parnumaa
telefon: 44 48 890
faks: 44 48 891
e-post: haademeeste@haademeeste.ee
1.2 Hanke eest vastutav isik
nimi: Toomas Abel
ametikoht: Haademeeste Vallavalitsus, Arendusnounik
telefon: 44 64 175
mob.telefon: +372 5819 0592
e-post: toomas.abel@haademeeste.ee
1.3 Hanke nimetus
„Häädemeeste Seltsimaja hoone vihmavee äravoolu süsteemi ja lumetõkete paigaldamine
ning laudise osaline vahetamine ”
1.4 Hankeobjekt.
Haademeeste seltsimaja hoone (aadress: Suurkula tn 4, Haademeeste alevik, Parnumaa) katusele
vihmaveerennide ja lumetokete paigaldamine ning vajalike seonduvate toode teostamine vastavalt
hanke tehnilisele kirjeldusele.
2. Tehniline kirjeldus
2.1 Vihmaveerennide, lumetokete paigalduse ning laudise osalise vahetamise (edaspidi ehitustööd)
hinnapakkumise aluseks on tehniline kirjeldus.
2.2 Ehitustoid teostada vastavalt alljargnevale tehnilisele kirjeldusele:
2.2.1. Haademeeste seltsimaja hoone katus – Toode kaigus tuleb seltsimaja katusele paigaldada
lumetokkeid 80 jm ning vihmaveerenne 97 jm. Kuna lumetokete ja vihmaveerennide puudumine on
pohjustanud raastakastide osalise lagunemise, siis on vajalik ka osaline raastakastide laudise
vahetamine, suurusjargus 8,6 m2. Lisaks vihmaveerennidele on vaja paigaldada ka 91 jm
vihmaveetorusid. Lumetokete puudumine on pohjustanud ka katuse vintskappide madanemise,
seega on vajalik ka 17,5 m2 vintskapi kulgede laudise vahetus ja soojustamine. Vaja on paigaldada
seltsimaja hoone tagakuljes olevate tuulekodade katustele seinaplekid, suurusjargus 12 jm.
Kuna remonttööde käigus võib selguda, et vahetust vajavad ka sarika otsad, mis võivad olla
mädanenud, siis pakkumisse tuleb lisada ka sarikaotste vahetuse tükihind. Selle alusel
tellitakse ettenägematud lisatööd vastavalt tekkivale vajadusele.

2.2.1.2. Punktis 2.2.1. nimetatud mahud on maaratud hankija poolt. Kui toode teostamise kaigus
selgub mahtude lisandumine, teostatakse lisatood pakkumuse uhikhindadega kokkuleppel
hankijaga.
2.3 Ehitustoode algus on november 2019.a ja lopptahtaeg detsember 2019.a. Ehitustoode tapsem
ajakava lepitakse kokku toovotulepingu allkirjastamise kaigus.
2.4 Pakkujal on kohustus taastada toode kaigus rikutu.
2.5 Maksmine toimub 15 paeva jooksul, vastavalt pakutud hindadele esitatud aktide ja arvete
alusel parast ehitustoode loppu.
2.6 Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama kaesoleva hanke teostamise.
2.7. Ehitaja peab tagama toodel taieliku ohutuse, kommunikatsioonide korrasoleku, tagama
operatiivmasinate juurdepaasu kinnistutele ja votma enda kanda koikvoimalikud riskid, mis
ilmnevad too teostamisel.
2.8 Koik ehitustoode teostamisega seotud kulud katab pakkuja.
3. Nouded pakkujale ja pakkumuse struktuur
3.1 Pakkuja peab olema nouetekohaselt taitnud riiklike maksude voi sotsiaalkindlustuse maksete
tasumise kohustuse. Hankija ei solmi hankelepingut isikuga ja korvaldab hankemenetlusest
pakkuja, kellel on oigusaktidest tulenevate riiklike maksude voi sotsiaalkindlustuse maksete volg
voi tahtpaevaks tasumata jaetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvolg)
pakkumuste esitamise paeva seisuga voi maksuvola tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui
kuus kuud arvates hankemenetluse algamise paevast, valja arvatud juhul, kui maksuvola tasumise
ajatamine on taies ulatuses tagatud. Hankija kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse
taitmist e-maksuameti vahendusel. Hankija kontrollib ka enne hankelepingu solmimist maksuvola
puudumist ja andmeid maksuvola tasumise ajatamise kohta ning ei solmi hankelepingut, kui
vastavad nouded ei ole taidetud.
3.2 Pakkuja kinnitus – hankedokumentide (HD) Lisa 1 vorm 1;
3.3 Pakkuja majanduslik seisund peab voimaldama haireteta teostada hanke objektiks olevaid toid
ja pakkuja kasutuses peab hankelepingu taitmise 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, jousoleku tahtaeg ja avamine
4.1 Pakkumuse esitamise tahtaeg on 18.10.2019, kell 16.00. Pakkumus tuleb esitada digitaalselt
allkirjastatuna e-postiaadressile haademeeste@haademeeste.ee. Umbrik varustada marksonaga
“Haademeeste Seltsimaja hoone vihmavee aravoolu susteemi ja lumetokete paigaldamine ning
laudise osaline vahetamine ”
4.2. Pakkumus esitada eesti keeles.
4.3. Pakkumise ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulutusi tellija ei huvita.
4.4 Pakkumus peab olema jous vahemalt 90 paeva alates pakkumuse esitamise tahtajast.
4.5. Pakkumused avatakse ja hinnatakse 18.10.2019. a kell 16.15 Haademeeste
Vallavalitsuse hoones volikogu ruumis. Pakkumusi avab Haademeeste Vallavalitsuse
hankekomisjon.
4.6. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui on esitatud punktides 3.2 kuni 3.4 noutud
dokumendid.
5. Pakkumuste hindamine
5.1 Pakkumusi hindab Haademeeste Vallavalitsuse hankekomisjon.
5.2 Edukaks tunnistatakse koige madalama maksumusega vastavaks tunnistatud pakkumus.
5.3 Vajadusel otsustab hankekomisjon pakkujatega edasiste labiraakimiste pidamise esitatud
maksumuse osas ja maarab labiraakimisi pidavad isikud. Hankijal on oigus enne otsuse
tegemist kusida tapsustavaid kusimusi esitatud ja puuduvate andmete kohta.
5.4. Hankijal on oigus tagasi lukata ukskoik milline pakkumus kui on esitatud pohjendamatult
madala maksumusega pakkumus (madalaima ja jargmise pakkumise vahe on suurem kui 1,5 korda);

5.5. Juhul, kui madalaima maksumusega pakkumuse maksumus on korgem hanke eeldatavast
maksumusest, on hankijal oigus lukata tagasi koik pakkumused voi ehitustoodest osa toid valja jatta
ning solmida toovotuleping hankijal olemasolevatele rahaliste vahendite piires.
5.5.1. Osa toode valjajatmise korral vorreldakse pakkumuste maksumusi uuesti ilma valjajaetavate
toode maksumuseta
6.Hankelepingu solmimine
6.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku hankelepingu
solmimiseks. Hankelepingu solmimise aluseks on kaesolevad hankedokumendid ja edukaks
tunnistatud pakkumus.

Lisa 1
Vorm 1 – Pakkuja kinnitus
Hankija: Haademeeste Vallavalitsus
Lihthanke nimetus: “Häädemeeste
Seltsimaja hoone vihmavee äravoolu süsteemi ja lumetõkete paigaldamine ning laudise
osaline vahetamine ”

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

1. Kinnitame, et votame ule koik hanke dokumentides esitatud tingimused ja esitame
pakkumuse uksnes koigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib voistlevaid pakkumusi.
2. Pakume ennast teostama eelnimetatud hanget ning noustume korvaldama koik puudused
nende esinemise korral, lahtudes esitatud kvaliteedinouetest.
3. Kinnitame, et vastame taielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meie majanduslik
seisund voimaldab haireteta teostada hanke objektiks olevaid toid ja meie kasutuses on
hankelepingu taitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid.
4. Kinnitame, et meie pakkumuse lahutamatuks osaks loetakse koik dokumendid ning taiendavad
lisad, mis on koostatud hanke kaigus.
5. Kinnitame, et omame hankelepingu taitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi oigusi.
6. Kaesolev pakkumus on jous 90 (uheksakummend) paeva, alates pakkumuste esitamise
tahtpaevast.
7. Oleme taielikult teadlikud, et Hankijal on oigus lukata tagasi koik pakkumused.
8. Kinnitame, et HD Lisa 1 Vormi 3 kohane pakkumuse maksumus on nouetekohaselt taidetud.
Saame aru, et pakkumuse maksumuse mittenouetekohase taitmise puhul voidakse lukata meie
pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.
Kuupaev: ………………………………………
Allkiri: …………………………………………
Esindaja nimi: ………………………………………………………………………………………..

Lisa 1

Vorm 2 – Pakkuja kinnitus
Hankija: Haademeeste Vallavalitsus
Lihthanke nimetus: “Häädemeeste
Seltsimaja hoone vihmavee äravoolu süsteemi ja lumetõkete paigaldamine ning laudise
osaline vahetamine ”

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

Kaesolevaga kinnitame, et pakkuja suhtes puuduvad riigihangete seaduse § 95 loike 1 punktides 13 nimetatud hankemenetlusest korvaldamise asjaolud:
Hankija ei solmi hankelepingut ja korvaldab hankemenetlusest pakkuja voi taotleja:
1) keda voi kelle haldus-, juhtimis- voi jarelevalveorgani liiget voi muud seaduslikku voi asjaomase
riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud kuritegelikus uhenduses osalemise, aususe
kohustuse rikkumise voi korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku voi muu terroristliku
tegevusega seotud kuriteo voi sellele kihutamise, kaasaaitamise voi selle katse, rahapesualase
suuteo voi terrorismi rahastamise eest;
2) keda voi kelle haldus-, juhtimis- voi jarelevalveorgani liiget voi muud seaduslikku voi asjaomase
riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale
valismaalasele tootamise voimaldamise voi valismaalase Eestis tootamise tingimuste rikkumise
voimaldamise, sealhulgas seaduses satestatud tootasu maarast vaiksema tootasu maksmise eest;
3) keda voi kelle haldus-, juhtimis- voi jarelevalveorgani liiget voi muud seaduslikku voi asjaomase
riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud laste toojou ebaseadusliku kasutamise voi
inimkaubandusega seotud teo eest;
4) kellel on riikliku maksu, makse voi keskkonnatasu maksuvolg maksukorralduse seaduse
tahenduses voi maksu- voi sotsiaalkindlustusmaksete volg tema asukohariigi oigusaktide kohaselt;
5) kes voi kelle haldus-, juhtimis- voi jarelevalveorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt
rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tahenduses.
Kuupaev: ………………………………………
Allkiri: …………………………………………
Esindaja nimi: ………………………………………………………………………………………..

Lisa 1
Vorm 3 - Pakkumuse maksumus
Hankija: Haademeeste Vallavalitsus
Lihthanke nimetus: “Häädemeeste
Seltsimaja hoone vihmavee äravoolu süsteemi ja lumetõkete paigaldamine ning laudise
osaline vahetamine ”

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

Ehitustoo nimetus ja eeldatav maht
1
2
3
4
5
6.
7.

Lumetokete paigaldamine (80 jm)
Vihmaveerennide paigaldamine (97 jm)
Raastakastide laudise vahetamine (8,6 m2)
Vintskapitood (17,5 m2)
Tuulekodade seinaplekid
Vihmaveetorude paigaldamine
Vajadusel sarika otste välja vahetamine
(1 sarikaotsa maksumus ühikhinnana)
Ehitustööd kokku (pakkumuse maksumus)

Kuupaev: ………………………………………
Allkiri: …………………………………………
Esindaja nimi: ………………………………

Maksumus kaibe- Maksumus kaibemaksuta (eurot)
maksuga (eurot)

