Hanketeade
«Narva linna jõulukuuse langetamiseks, transportimiseks ja Peetri platsile
paigaldamiseks».
VEEBILEHEHANGE

Lihthange [lihtmenetlus/veebilehehange]
Hankija:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (registri kood 75029820).
Hanke lühikirjeldus:
Jõulukuuse raiumine, transportimine ja paigaldamine Peetri platsil.
Rahastamisallikad: Narva linna omavahendid.
Hankelepingu eeldatav maksumus: 6 000 EUR (km-ta) /7 200 EUR (km-ga)
Kas riigihange on jaotatud osadeks: Ei
Kas riigihankele on lubatud esitada alternatiivseid pakkumusi: Ei
Kas hankija kavandab kõige madalama hinna esitanud pakkumuse pakkujaga pidada
läbirääkimisi pärast pakkumuse avamist: Jah

Palume esitada hinnapakkumine Narva linna jõulukuuse langetamiseks, transportimiseks
ja Peetri platsile paigaldamiseks.
Tehniline kirjeldus:
•
•
•
•
•

jõulukuuse langetamine, transportimine ja paigaldamine Peetri platsil;
jõulukuuse sirgeks panemine, vajadusel okste lisamine;
jõulukuuse olemasoleva puitpiirde paigaldamine, vajadusel remont;
kuuse kõrgus Peetri platsil peab olema vähemalt 15-18 m maapinnast;
kuuse raiumisel ja transportimisel kuuse võra ei tohi saada kahjustada (kuusk peab
säilitama oma esialgse ilu ja terviklikkuse).

Raie objektiks on kuusk kõrgusega ca 20 m. Kuusk on sirge, lopsakas, ühtlane
Kuuse kasvukoht on Oja tn 69, AÜ Baltika, Kudruküla linnaosa, Narva linn, Ida-Viru
maakond. Katastritunnus 51107:004:0264 (ligikaudsed koordinaadid - x: 6594929, y:
729590). Eelneva registreerimise alusel toimub pakkumismenetluses osaleda soovijatele
väljasõit kuuse asukohta. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
Pakkumise hind peab sisaldama kõiki töödega kaasnevaid kulutusi.
Pakkumise hind esitada tervikuna koos käibemaksuga Eurodes (käibemaks eraldi välja tuua).
Tööde teostamise tähtaeg:
24.11.2014 - 26.11.2014.a.
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Hindamiskriteerium:
Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse
madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud, pakkumus (RHS § 50 lg 3).
Kõigi pakkumuste tagasilükkamine:
Kui pakkumuste avamisel selgub, et kõik esitatud pakkumused ületavad oluliselt
hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata,
kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust
hanketingimustele (RHS § 49 lg 1 p 2).
Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine:
Hankijal on õigus tunnistada hankemenetlus omaalgatuslikult kehtetuks eelkõige siis, kui
hankemenetluse kestel on hankijale saanud teatavaks asjaolu, mis välistab või muudab
hankija jaoks ebaotstarbekaks hankelepingu sõlmimise esitatud tingimustel, samuti siis, kui
hankelepingu sõlmimine etteantud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu enam
hankija varasematele vajadustele või ootustele (RHS § 29 lg 3 p 6).
Pakkumise esitamise tähtaeg ja koht:
Pakkumine peab olema esitatud kirjalikult ja kinnises pakendis märkega „Hinnapakkumine
Narva linna jõulukuuse langetamiseks, transportimiseks ja Peetri platsile
paigaldamiseks“ hoiatusega „Mitte avada enne 22.10.2014 kell 10.30“.
Esitamise koht: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 20308 Narva,
kabinet 304.
Lisatingimused:
Pakkujatel on lubatud esitada ühispakkumus riigihangete seaduses sätestatud tingimustel.
Ühispakkumuse esitamisel täidavad pakkujad HT Lisa 3 kohase ühispakkumuse volikirja.
Kui käesolevas hanketeates (HT) ei ole sätestatud teisti, lähtutakse pakkujatel
hankemenetlusest kõrvaldamise aluste kontrollimisel, pakkujate kvalifitseerimisel,
pakkumuste vastavuse kontrollimisel ning pakkumuste hindamisel riigihangete seadusest,
arvestades alla riigihanke siseriikliku piirmäära jäävate hangete olemusliku eripäraga (RHS §
16 lg 1).
Juhul, kui pakkuja soovib tugineda teise isiku (nt alltöövõtja) kvalifikatsioonile (RHS § 41 lg
6), lisatakse pakkumusele vastava isiku kirjalik nõusolek. Alltöövõtja nõusolek vormistatakse
HT Lisa 4 kohaselt. Pakkuja esitatud dokumentidest peab selguma, millise
kvalifitseerimistingimuse täitmiseks millise isiku kvalifikatsioonile tuginetakse.
Kõrvaldamise alused:
Pakkujal puuduvad RHS § 38 lg 1 p-des 1-3 ning § 38 lg 2 p-des 1 ja 4 sätestatud
kõrvaldamisalused.
Pakkujal puuduvad pakkumuste avamise päeval riiklikud maksuvõlad.
Edukal pakkujal ei tohi olla maksuvõlgu enne hankelepingu sõlmimist
Maksuvõlgade kontroll:
Maksuvõlgade kontroll toimub kaheetapiliselt:
(a) Pakkumuste avamise päeval ning
(b) Enne hankelepingu sõlmimist (seejuures hankelepingu sõlmimise päeva määrab hankija).
Ülalnimetamata ajavahemikul esinev maksuvõlg ei oma pakkuja hankemenetlusest
kõrvaldamisel õiguslikku tähendust ega takista seega pakkuja edasist osalemist
hankemenetluses.
HT p-s 2 märgitud hankemenetlusest kõrvaldamise ajaolude kontrollimisel lähtutakse RHS §
38 lg 1 p-s 4 antud maksuvõla definitsioonist selle erisusega, et maksuvõlgade kontroll
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toimub (lihtmenetlusega riigihanke eripärast johtuvalt) ainult riiklike maksukohustuste osas
ning mitte hankemenetluse algamise (hanketeate avaldamise) päeva vaid pakkumuste avamise
tähtpäeva seisuga. Lisaks kontrollitakse riiklike maksude osas võlgnevuste puudumist enne
hankelepingu sõlmimist.
Juhul, kui (riikliku) maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud
arvates pakkumuste esitamise tähtpäevast, esitab pakkuja tõendi(d) selle kohta, et maksuvõla
tasumine on täies ulatuses tagatud.
Hankija ei vastuta ümbriku vormistusnõuete täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku
sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumus peab olema koostatud selliselt, et ärisaladus või oskusteave, mida pakkuja ei soovi
kolmandatele isikutele avaldada, oleks pakkumusest võimalik vajadusel eristada. Sellekohane
märge peab olema tehtud lehekülje ülaosas või märgistatud spetsiaalse templijäljendiga,
viidates muuhulgas ka õiguslikule alusele, mille alusel asjakohane piirang on kehtestatud.
Läbiräääkimised:
• Läbirääkimiste objektiks on pakkuja hankedokumendi tingimustele vastav pakkumus.
• Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada või
täiendada oma pakkumust.
• Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal
pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh otsuse
pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.
• Läbirääkimiste tulemusel võib pakkumuse hind muutuda (vähendatakse hind,
vähendatakse hankemahtu või vahetatakse välja materjale vms).
• Läbirääkimiste eesmärgiks on hanke tingimuste täpsem määratlemine.
• Läbirääkimistel osaleb pakkujat põhikirja või volituse alusel esindav allkirjaõiguslik
isik.
• Läbirääkimised toimuvad Hankija kontoris või e-posti teel.
• Läbirääkimistel tutvustab pakkuja pakkumust, sh täpsustatakse tehnilisi nõudeid ja
andmeid, tarnemahtusid, maksumuse arvestamise põhimõtteid, aja- ja
maksegraafikuid ning muid hankelepingu täitmise nõudeid.
• Läbirääkimistel saavutatud kokkulepped protokollitakse.
• Läbirääkimiste lõppedes teeb Pakkuja Hankjale täiendava pakkumuse, mis kehtib
kuuskümmend (60) kalendripäeva alates selle esitamise päevast.
Lisainfo: Rene Zorin, tel 35 99 063, e-post: rene.zorin@narvaplan.ee
Esitamise tähtaeg: 22.10.2014 kell 10.00.
Pakkumine vormistada eesti keeles.
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Fotod:
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