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Koosoleku algus:
Koosoleku l6pp:

kell 13.30.

kell ,3/

14.03.2013.a. avaldati riigihangete registris hanketeade ,,Aleksander Pu5kini tZinava T1
rekonstrueerimine" (viitenumber 14157 5). 09.04,2013 .a. avas Narva Linnavalitsuse
riigihankekomisj on tiihtaegselt esitatud j argnevad pakkumused:
Lemminkiiinen Eesti AS (reg.koo d I}f f 4029), iihispakkumus Sinear OU (reg.koo d f 1496671) ja
TAVT OU (reg.kood 10900963).

Riigihanke eest vastutav isik L.Morina esitas riigihankekomisjoni aruanne sellest, et pakkujate
kvalifikatsioon vastab hanketeates siitestatud kvalifitseerimise tingimustele
Juhindudes hanketeates (HT) siitestatud kvalifitseerimise tingimustest
kontrollis riigihankekomisj on pakkuj ate kvalifi katsiooni j a leidis, et:

ja RHS $-des 39-41

sritestatust,

1 . Pakkuj a Lemminkiiinen Eesti AS (reg.koo d 10114029) vastab hanke kvalifitseerimistingimustele,
pakkuja majanduslik ja finantsseisund on hankelepingu n6uetekohaseks tiiitmiseks piisav ning ta omab
hankelepingu ttiitmiseks vajalikku tehnilist j a kutsealast piidevust.
2. Uhispakkujad Sinear OU (reg.koo d n49667l) ja TAVT OU (reg,kood 10900963) vastavad hanke
kvalifitseerimistingimustele, i.ihispakkujate majanduslik ja finantsseisund on hankelepingu
nduetekohaseks tiiitmiseks piisav ning need omavad hankelepingu tZiitmiseks vajalikku tehnilist ja
kutsealast piidevust.

Eeltoodu alusel ja juhindudes RHS $ 39lg6 jaNarva Linnavalitsuse 08.03.2006.a. miiiiruse
,,Riigihangete liibiviimise reglement" $ 10 szitestatust, riigihangete komisjon otsustas:

Kvalifitseerida riigihanke ,,Aleksander Pu5kini tiinav T1 rekonstrueerimine"
(viitenumber 141575) raames alljiirgnevad pakkujad:
Lemminkiiinen Eesti AS (reg.kood 10114029), iihispakkujad Sinear OU (reg.kood
11496671) ja TAVT OU (reg.kood 10900963).
1.

Lisa

I . Pakkuj ate

kvalifikatsioonitingimustele vastavuse kontrolli tabel 2

Sibalova
aseesimees: Peeter Tambu

Konkursikomisjoni eslmees:
Konkursikomisjoni

Konkursikomisjoni liikmed:

Natalia

Aleksandr Jefimov

Vladimir Kalat5ov
Pyotr Nyakk

Fjodor Ovsjannikov
Marina Tihhomirova

Vladimir MiZui
Aleksandr Brokk
Riigihanke eest vastutav isik:
t7.04.2013

Ljudmila Morina

I
I

Lisa 1
Riigihanke o'Aleksander Pu5kini tflnav T1 rekonstrueerimine'n
(viitenumber 141575) (avatud hankemenetlus) pakkujate kvalifitseerimise protokolli juurde

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused

Pakkuja

Lemminkiiinen Eesti AS

Sinear OU (11496671)

(r0rr4029)

ja
Tavt OU (10900963)

Pakkuiale esitatavad iildised nduded
HD p 2.1.1. Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete
seaduse $38 lg 1 ja 1g 2 toodud asjaolusid

vastab

vastab

HD p 2.I.2. Pakkuja on tiiitnud k6ik oma
kohustused riiklike jatema asukoha kohalike
maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete osas

vastab

vastab

HD p.2.1.3. Pakkuja peab olema oma asukohamaa
seaduse kohaselt re gistreeritud iirire gistris v6i
erialases resistris

vastab

vastab

HD p.2.I.4. Pakkumusele peab alla kirjutama
pakkuja seaduslik v6i volitatud esindaja

vastab

vastab

X

vastab

vastab

vastab

vastab

vastab

HD p 2.3.2. (ehitustdode projektijuht, HD Lisa I
Vorm VI)

vastab

vastab

HD p 2.3.2. (ehituse objektijuht, HD Lisa I Vorm
VD

vastab

vastab

HD p.2.3.3. (arborist, HD Lisa 1 Vorm VI)

vastab

vastab

HD p.2.3.4. Majandustegevuse Registri (MTR)
registreering te gevusalal :
,,Ehitus",
tiipsem tegevusala: iildehitus

vastab

vastab

vastab

vastab

HD p. 2.1.5, Uhise pakkumuse volikiri jakinnitus
(Lisa 1 Vorm VIII)

Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile
esitatavad nduded
HD p 2.2.L (kolme ldppenud majandusaasta
(20 I 0 -20 12) ke skmine netokiiive)
Pakkuj a tehnilisele j a kutsealasele piidevus ele
esitatavad nduded
HD p 2.3.1. (samased ehitustodd, HD Lisa I Vorm

IV)

HD p,2.3.4. Majandustegevuse Registri (MTR)
registreering tegevusalal :
,,Ehitus", tlipsem teger,rrs ala:
projekteeri (arhitektuurne)

HD p.2.3.4. Majandustege\-use Registri (MTR)
gistreering tegevusalal :
,,Ehitus", tiipsem tegevusala:
viilisveevarustus- j a kanalisatsioonivdrgud

re

vastab

vastab

vastab

vastab

HD p.2.3.4. Majandustegevuse Registri (MTR)
gistreering te gevusalal :
,,T{iristus", tiipsem tegevusala:
elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine

re

r7,
Konkursikomisj oni esimees

:

Natalja Sibalova

Konkursikomisioni
aseesimees:
r\orrKurslKomlsJ
onl aseeslm(

Peeter Tamhrr
ambu

Konkursikomisj oni liikmed

Aleksandr Jefimov

:

Vladimir Kalat5ov
Pyotr Nyakk

Fjodor Ovsjannikov
Marina Tihhomirova

Vladimir MiZui
Aleksandr Brokk

Ljudmila Morina
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PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMISE PROTOKOLL
Narva,

ll

.04.2013.a.

Koosoleku
Koosoleku

algus:
16pp:

kell /3
kell /.3.

+o

?.'

14.03.2013.a. avaldati riigihangete registris hanketeade ,,Aleksander Pu5kini tanavaTl
rekonstrueerimine" (viitenumb er 1 41 57 5). 09 .04.2013. a. avas Narva Linnavalitsuse
rii gihankekomisj on tiihtae gs elt esitatud j iirgnevad pakkumus ed :
Lemminktiinen Eesti AS (reg.kood 10114029), Sinear OU (reg.kood 11496671) jaTAVT OU
(reg.kood 10900963).
17.04.2013.a. kvalifitseeris Narva Linnavalitsuse riigihangete komisjon jiirgmised pakkujad:
Lemminkiiinen Eesti AS (reg.kood 101 L4}29),iihispakkujad Sinear OU (reg.ko od 11496671) ja
TAVT OU (reg.kood 10900963).

Riigihanke eest vastutav isik L.Morina esitas riigihankekomisjonile aruanne sellest, et
kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumused sisuliselt vastavad hankedokumentides
ndutule.
Juhindudes hanketeates

ja hankedokumentides siitestatud tingimustest ja RHS $-s 47

siitestatust,

kontrollis riigihankekomisjon kvalif,rtseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste sisulist
vastal.ust hankedokumentides n6utule

ja leidis,

et:

Lemminkiiinen Eesti AS (reg.kood 10114029) pakkumus vastab hanketeates ja
hankedokumentides n6utule.
2" Uhispakkujate Sinear OU (reg.ko od 11496671) ja TAVT OU (reg.kood 10900963) pakkumus
vastab hanketeates j a hankedokumentides ndutule.
1. Pakkuja

Eeltoodu alusel ja juhindudes RHS $ a7 lg 1 ja Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a. mii2iruse
,,Riigihangete liibiviimise reglement" $ 10 s2itestatust, riigihangete komisjon otsustas:

Pakkumuste vastavaks tunnistamise orotokoll. viitenumber 141 57 5

1. Tunnistada riigihanke ,,Aleksander Pu5kini tiinav T1 rekonstrueerimine"
I 4 1 5 75) vastavaks allj iirgnevate pakkuj ate esitatud p akkumused :

(viitenumber

Lemminkiiinen Eesti AS (reg.kood 10114029), Sinear OU (reg.ko od 11496671) ja TAVT OU
(reg.kood 10900963) iihispakkumus.

Konkursikomisjoniesimees: NataljaSibalova
Konkursikomisjoni aseesimees: PeeterTambu

Konkursikomisioniliikmed: AleksandrJefimov
Vladimir Kalat5ov
Pyotr N

Fjodor Ovsjannikov
Marina Tihhomirova

Vladimir

Miiui

Aleksandr Brokk
Riisihanke eest vastutav isik:

Ljudmila Morina

L

Pakkumuse edukaks tunnistamise orotokoll. viitenumber |4151
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PAKKUMUSE EDUKAKS TUNNISTAMISE PROTOKOLL
Narva, 17.04.2013.a.

14.03.2013.a. avaldatr riigihangete registris hanketeade ,,Aleksander PuSkini tiinava T1
rekonstrueerimine" (viitenumb er 1 41 57 5). 09 .04.2013. a. avas Narva Linnavalitsuse
riigihankekomisj on tiihtaegselt esitatud jargnevad pakkumused:
Lemminkiiinen Eesti AS (reg.kood 10114029), Sinear OU (reg.kood 11496671) ja TAVT OU
(reg.kood 1 0900963 ) iihispakkumus.
17,04.2013.a. kvalifitseeris Narva Linnavalitsuse riigihangete komisjon jZirgmised pakkujad:
Lemminkiiinen Eesti AS (reg.kood 10114029), tihispakkujad Sinear OU (reg.kood 11496671)
ja TAVT OU (reg.kood 10900963).
17.04.2013.a. tunnistas Narva Linnavalitsuse riigihangete komisjon vastavaks jiirgnevate
kvalifitseeritud pakkuj ate pakkumused :

LemminkiiinenEestiAS (reg.kood 10114029), SinearOU(reg.kood11496671) jaTAVTOU
(reg.kood 1 0900963 ) tihispakkumus.
Riigihanke eest vastutav isik L.Morina esitas riigihangetekomisjonile ettepaneku tunnistada
edukaks Lemminkiiinen Eesti AS pakkumus.
RHS S 50 1g.1 kohaselt hindab hankija iiksnes vastavaks tunnistatud pakkumusi. Pakkumuste
hindamisel arvestab hankija ainult hanketeates ja hankedokumentides siitestatud hindamise
kriteeriume. Vastavalt hankedokumentide (HD) punktis 16.2. siitestatule on hankelepingu
sdlmimise ainsaks kriteeriumiks madalaim hind. RHS $ 50 1g.3 alusel hindab hankija
pakkumusi ltihtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks k6ige madalama hinnaga
pakkumuse.
Hindami

s

el

e kuuluvad j iir gmi s ed vastavaks tunni statud p akkumus ed

Pakkuja nimi

:

Pakkumuse maksumus
(eurodes. km-sa)

Lemmink2iinen Eesti AS

566 517.59

(reg.kood 10114029)
Sinear OU (reg.ko od 11496671)

TAVT OU (reg.kood 10900963)
/a,

iz

ja
576 t94,22

P

akkumuse edukaks tunnistamis e protokoll, viitenumber I 4 | 51 5

Eeltoodu alusel ja juhindudes RHS $ 50 lg I ja3 jaNarva Linnavalitsuse 08.03.2006.a.
mii2iruse,,Riigihangete ltibiviimise reglement" $ 10 siitestatust, riigihangete komisjon
otsustas:

riigihanke ,,Aleksander Pu5kini tiinav T1 rekonstrueerimine"
(viitenumber 141575) raames edukaks alljiirgnev pakkumus:

1) Tunnistada

Lemminkiiinen Eesti AS (reg.kood 10114029) pakkumus kogumaksumusega 566 517,59
eurot.
2) Riigihanke eest vastutaval isikul esitada konkursi tulemused Narva Linnavalitsusele

vditja kinnitamiseks.
Konkursikomisj oni esimees

Konkursikomisj oni aseesimees
Konkursikomisi oni liikmed

Natalja Sibalova

:

:

:

Peeter Tambu

Aleksandr Jefimov

Nlanna I

lnnomrova /

l-

Vladimir MiZui
Aleksandr
Riigihanke eest vastutav isik:

Brokk

LjudmilaMorina

I

@

