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1B TERRITOORIUMI HEAKORRASTAMINE

NARVA LINNAVALITSUSE ARHITEKTUURI- JA LINNAPLANEERIMISE AMET

HANKEKOMISJONI PROTOKOLL
PAKKUJATE KVALTFITSEERIMINE, PAI(KUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE JA
PAKKUMUSB EDUKAKS TUNNISTAMINE
Narva, 25.04.2013.a.
Koosoleku algus:
Koosoleku l6pp:
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Narva linna veebilehel hanketeade nr 40 ..Kaneelaste 1lb territooriumi

heakorrastamine".
18.04.2073.a. avas hankekomisjon tiihtaegselt esitatudjiirgnevad pakkumused:
Vivocard Plus OU (reg.kood 10291056); Tiptiptap OU (reg.koo d 1104346I).
22.04.2013.a riigihanke eest vastutav isik kontrollis enne hankekomisjoni koosoleku korraldamist k6ik
pakkujate kvalifitseerimisega ja pakkumuste vastavaks tunnistamisega seotud asjaolusid.
23.04.2013,a kell 10.43 saatis hanke eest vastutav isik elektrooniliselt tdpsustava kiisimuse m6lemale
pakkujale - kas pakkumustes on arvestatud liivaaluse ehitamise kuludega.
Pakkuja Vivocard Plus OU (reg.kood 10291056) vastas 23.04.2013.a kell 10.55, et pakkumuses on
arvetsatud k6iki kulusid.
Pakkuja Tiptiptap OU (reg.koo d 110446D vastas 23.04.2013.akeL| 13.25, et pakkumuses ei ole
arvestatud liivaaluse ehitamise kuludesa. 23.04.2013.a kell 17.06 saatis hanke eest vastutav isik
Tiptiptap OU'le piiringu, kas pakkuja.laab oma esitatud pakkumuse juurde, kuivdrd pakkumuses
kinnitas pakkuja, et pakkumuse hind sisaldab ka nende t6ode tegemise kulusid, mida ei ole pakkumuse
kutse dokumentides otseselt kirjeldatud ega detailses hinnapakkumuses niiidatud, kuid mille tegemine
on vajalik Tellija eesmiirgi saavutamiseks.25.04.2013.a kell 12.08 saatis hanke eest vastutav isik

Tiptiptap OU'le korduvalt 23 .04.201,3.a. kell 17.06 edastatud piiringu. 25.04.2013.akell 1.2.31 . vastas
Tiptiptap OU (reg,koo d 11043461), et pakkuja jiiiib oma 23.04.2013.a hankijale saadetud vastuse
juurde. Kuigi pakkuja kinnitas, et ei ole oma pakkumuses arvestanud k6iki tdode teostamiseks vajalike
kulusid liihtub hankija hankedokumentides ja pakkuja poolt esitatud pakkumuses sdtestatust ning loeb
kulude osalise mittearvestamise pakkuj a iiririskiks.
Juhindudes hankekutses (HK) siitestatud kvalifitseerimise tingimustest, kontrollis hankekomisjon
pakkujate kvalifikatsiooni ja leidis, et:

L
2.

Pakkuja Vivocard Plus OU (reg,kood 10291056) vastab hanke kvalifitseerimistingimustele,
pakkuja majanduslik ja finantsseisund on hankelepingu n6uetekohaseks tiiitmiseks piisav ning ta
omab hankelepingu tiiitmiseks vajalikku tehnilist ja kutsealast piidevust;
Pakkuja Tiptiptap OU (reg.koo d 11043461) vastab hanke kvalifitseerimistingimustele, pakkuja
majanduslik ja finantsseisund on hankelepingu n6uetekohaseks tiiitmiseks piisav ning ta omab
hankelepingu tiiitmiseks vajalikku tehnilist j a kutsealast piidevust.

Hankekomisjon kontrollis kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste sisulist vastavust
hankekutses ndutuleja leidis, et

1. Pakkuja Vivocard Plus OU (reg,kood 10291056) pakkumus vastab hankekutses ndutule;
2. Pakkuja Tiptiptap OU (reg.koo d 11043461) pakkumus vastab hankekutses ndutule.
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RHS $ 50 lg 1 kohaselt hindab hankija iiksnes vastavaks tunnistatud pakkumusi. Pakkumuste
hindamisel arvestab hankija ainult hankekutses siitestatud hindamise kriteeriume. Vastavalt
hankekutses siitestatule on hankelepingu s6lmimise ainsaks kriteeriumiks madalaim hind. RHS g 50 lg
3 alusel hindab hankija pakkumusi liihtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks k6ige madalama
hinnaga pakkumuse.
Hindamisele kuuluvad jiirgmised vastavaks tunnistatud pakkumused:

Pakkuja

Jrk

Pakkumuse maksumus
(eurodes, km-ga)

I

Vivocard Plus OU (reg,kood
1 029 1 0s6)

34 787,91

2

Tiptiptap OU (reg.koo d 11043461)

39 385,45

L[htudes eeltoodust ning juhindudes RIIS $-st 3, S 39, $ 47 lg-st 1, $ 50 lg-st 3 nende koostoimes,
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti hankekomisjon otsustab
ehitustiiiide veebilehehankes ,,Kangelaste 11b territooriumi heakorrastamine" (Narva linna
veebilehel 27.03.2013 HK nr 40):
1. Kvalifitseerida veebilehehanke ,,Kangelaste Llb territooriumi heakorrastamine" raames
alljSrgnevad pakkujad:

Vivocard Plus Oti (reg.kood 10291056) ja Tiptiptap OU (reg.kood 11043461).
2. Tunnistada vastavateks jfirgmiste pakkujate pakkumused:

Vivocard Plus OU (reg.kood 10291056) ja Tiptiptap OU (reg.kood 11043461)
3. Tunnistada edukaks Vivocard Plus
34 787,9I eurot (km-ga).

Oii (reg.kood 10291056) pakkumus
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