RIIGIHANKE
DOKUMENDID

HANKE NIMETUS

Sillamäe Kannuka Kooli elektripaigaldise
tehnilise kontrolli aruanne (I etapp),
elektrikilpide rekonstrueerimine

HANKIJA

Sillamäe Kannuka kool,
registrikood 75012038,
asukoht Geoloogia13, Sillamäe,
Ida-Viru maakond, Eesti 40232,
Tel.: 3974044, Faks: 3974044,

HANKELEPINGU ESEME
LIIK

Hankemenetlus alla lihthanke piirmäära

Pakkumuse esitamise tähtpäev:

17.10.2014. a. Kuni kella 10.00.

Hankija vastutav isik:

Sillamäe Kannuka direktor Juri Nikitin.
telefon 39 74044,
e-post: kannukakool@hot.ee.

1. ÜLDANDMED
1.1 Hankija: Sillamäe Kannuka kool, registrikood 75012038, asukoht Geoloogia13,
Sillamäe, Ida-Viru maakond, Eesti 40232, Tel.: 3974044, Faks: 3974044; e-post:
kannukakool@hot.ee.
1.2 Hankelepingu ese: Sillamäe Kannuka Kooli elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne
(I etapp), elektrikilpide rekonstruerimine
1.3 Vastutav isik: Sillamäe Kannuka
kannukakool@hot.ee.

direktor Juri Nikitin, telefon 39 74044, e-post:

1.4 Hankemenetluse liik: hankemenetlus alla lihthanke piirmäära.
1.5 Pakkuja peab tutvuma objektidega kohapeal. Kontaktisik: Sillamäe Kannuka kooli
majandusjuhataja Tatjana Špakovs, tel. 39 74 543.
1.6 Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat informatsiooni Sillamäe Kannuka kool
aadressil Sillamäe Geoloogia13, kabinet 120
ja telefonil 39 74 044, e-post:
kannukakool@hot.ee.
1.7 Hankija jätab endale õiguse muuta hankedokumentides ja lepingus näidatud tööde mahtu
juhul kui koolieelarves puuduvad vajalikud rahalised vahendid.
2. PAKKUJATE HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ALUSED
2.1

2.2
2.3

Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel
esinevad RHS § 38 lõikes 1 ja 11 nimetatud alused. Pakkuja esitab hankedokumentide
Lisa 1 Vormi II kohase kirjaliku kinnituse RHS § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud
asjaolude puudumise kohta. Kui pakkuja elu- või asukoht ei ole Eesti Vabariik, esitab
pakkuja oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi RHS § 38 lõike 1
punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad RHS § 38 lõikes 2
nimetatud alusel. Pakkuja esitab hankedokumentide Lisa 1 Vormi II kohase kirjaliku
kinnituse RHS § 38 lõikes 2 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
Lisaks punktis 2.1. kirjeldatule kontrollib Hankija maksuvõla puudumist ka enne
hankelepingu sõlmimist järgmiselt: Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja puhul
kontrollib hankija riiklike maksude maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla
tasumise ajatamise kohta Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel pärast
pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemist. Juhul kui tegemist ei ole Eesti
Vabariigi pakkujaga, nõuab hankija pakkuja asukohariigi vastava pädevusega
ametiasutuse tõendi esitamist maksuvõla puudumise ja andmeid maksuvõla tasumise
ajatamise kohta pärast pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemist.

3. NÕUDED PAKKUJA KVALIFIKATSIOONILE JA
LOETELU

NÕUTUD DOKUMENTIDE

3.1. Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus
3.1.1. Pakkuja peab seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris. Hankija kontrollib
iseseisvalt Eestis asuva äriühingu registreeritust (tõendit ei pea esitama).
3.1.2. Pakkuja peab omama elektritööde teostamise õigust: nõutav on Majandustegevuse
Registri registreeringut andmeid kontrollitakse hankija MTR andmebaasi alusel.

3.1.3. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta (2011-2013) jooksul teostanud vähemalt 1
sarnast tööd. Pakkuja esitab Lisa 1 vormi III kohase teostatud sarnaste tööde
nimekirja.
4. RIIGIHANKE LÜHIISELOOMUSTUS:
4.1 Projekteerimistööd (seletuskiri, materjalide spetsifikatsioon,skeemid)
4.1.1 projekt kooskõlastada: OÜ-ga VKG Elektrivõrgud (Sillamäe osakond)
4.2 Elekrtitööd
4.2.1 Kõik rekonstrueerimisel kasutatavad materjalid peavad vastama
kehtivatele normidele;
4.2.2 Sisestus- ja korrusekilpide elektriskeemid panna kilbiukste sisemisele
poolele.
4.3 Ettevalmistada elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolliks, Sillamäe Kannuka kool
(I etapp) juhtmete vahetamine, maanduskontuuri ehitamine - vastavalt vajadusele).
4.4 Teostada kontrollmõõtmised.
4.5 Esitada elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostajale järelkontrolliks.
4.6 Enne pakkumuse esitamist on Pakkujal vajalik tutvuda kogu objektiga.
4..7 Pakkumus peab sisaldama kõiki materjale, ka muud abimaterjalid, mis on vajalikud
tööde normaalseks teostamiseks.
4.8 Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte,
standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.
4.9 Tööde täitmise tähtaeg 17.11.2014 -16.01.2015
4.10 Töid teostatakse puhkepäevadel ja õhtuajal.
5. PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG
Pakkumune peab olema jõus 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
6. PAKKUMUSE VORMISTAMINE, ESITAMINE JA MUUTMINE
6.1. Pakkumused tuleb esitada kirjalikus vormis või elektrooniliselt. Kirjalik pakkumus tuleb
esitada kinnises ümbrikus, mis peab olema varustatud pakkuja nimetuse ja aadressiga,
hanke nimetusega. Elektrooniliselt tuleb pakkumus esitada omakäeliselt allkirjastatud
dokumendina, mis on sisse skaneeritud ja PDF-formaadis, või digiallkirjastatud
dokumendina e-posti aadressil: kannukakool@hot.ee, linnavalitsus@sillamae.ee.
6.2. Pakkumus esitada vastavalt hankedokumentide lisas toodud vormidele. Nõutud
dokumentide loetelu:
6.2.1. Tiitelleht (hankedokumentide lisa 1. Vorm I.a);
6.2.2. Informatsioon pakkuja kohta (hankedokumentide lisa 1. Vorm I.b);
6.2.3. Pakkuja kinnitus (HD Lisa 1. Vorm II);
6.2.4. TEOSTATUD SARNASTE TÖÖDE NIMEKIRI (hankedokumentide lisa 1.Vorm
III);
6.2.5. Pakkumuse maksumus (HD lisa vorm IV);
6.3. Pakkumused tuleb saata või tuua aadressil: Geoloogia 13, 40232, Sillamäe Kannuka kool
kab.
nr
120
või
saata
eletrooniliselt
aadressil
kannukakool@hot.ee,
linnavalitsus@sillamae.ee.
6.4. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 17.10.2014. a. Kuni kella 10.00.. Hiljem saabunud
pakkumusi arvesse ei võeta.
6.5. Pakkumuste avamine toimub Sillamäe Linnavalitsuses 17.10.2014. a. kell 10:05.

7. PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE
7.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt seaduse ja hankedokumentide
sätetele.
7.2. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et kvalifitseeritud pakkuja
lakkab vastamast pakkujale seaduse või hankedokumentidega esitatud nõuetele.
7.3. Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele.
8. PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLL JA VASTAVAKS TUNNISTAMINE
8.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust HD -s esitatud tingimustele.
8.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide HD-s
esitatudtingimustega.
8.3. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi
kõrvalekaldumisi HD-s esitatud tingimustest.
8.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumune ei vasta HD-s esitatud tingimustele.
9. KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMINE
9.1. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõigi vastavaks tunnistatud
pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.
9.2. Pakkumuste tagasilükkamise kohta teeb Hankija põhjendatud kirjaliku otsuse ja teavitab
sellest Pakkujat.
10. PAKKUMUSTE VÕRDLEMINE JA HINDAMINE
10.1. Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
10.2. Edukaks tunnistatakse pakumus, mille kogumaksumus ilma käibemaksuta on madalaim.
10.3. Kui kaks või enam Pakkujat on esitanud võrdse maksumusega pakkumuse, antakse
nendele pakkujatele võimalus pakkumust korrigeerida (pakkumuse maksumust
vähendada), kusjuures edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.
LÄBIRÄÄKIMISED
Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi.
Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel
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.
Hankija ei avalda läbirääkimistel saadud informatsiooni teistele Pakkujatele.
Lääbirääkimised protokollitakse Hankija esindaja poolt ja allkirjastatakse Hankija ja
Pakkuja esindaja poolt

LISA 1: Pakkumuse vormid
Lisa 1. Vorm Ia. Pakkumuse tiitelleht

RIIGIHANKE PAKKUMUS

RIIGIHANKE NIMETUS: Sillamäe Kannuka Kooli elektripaigaldise tehnilise kontrolli
aruanne (I etapp), elektrikilpide rekonstruerimine

Pakkumuse jõusoleku aeg: 90 päeva

Pakkuja täielik ametlik nimi:
Pakkuja äriregistri registrikood:

Lisa 1. Vorm Ib. Pakkuja üldandmed
Informatsioon pakkuja kohta

Täielik ametlik nimi
(ärinimi):
Äriregistri registrikood ja
käibemaksukohustuslase
registreerimisnumber:
Juriidiline aadress:
Postiaadress:
Kontaktisik käesoleval
pakkumusel:
Telefon:
Faks:
Elektronposti aadress:
Kodulehekülg:

Lisa 1. Vorm II. Pakkuja kinnitus
Hankija nimi: Sillamäe Kannuka kool
Hanke nimetus: Sillamäe Kannuka Kooli elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne
(I etapp), elektrikilpide rekonstruerimine
Käesolevaga kinnitame, et
1) meid või meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud
kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete
rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude
toimepanemise eest ja meil puuduvad karistusandmed, mis ei ole karistusregistrist
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, samuti puuduvad meil kehtivad karistused
meie elu- või asukohariigi õigusaktide kohaselt;
2) me ei ole pankrotis või likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud, samuti ei ole me
muus sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt;
3) meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muu sellesarnast menetlust meie
asukohamaa seaduse kohaselt;
4) meie või meie esindaja suhtes ei ole kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul
sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste
käitumisreeglite vastu;
5) me ei ole jätnud Hankija poolt pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise
kohta nõutud andmeid või dokumente esitamata;
6) meie pakkumuse koostamisel ei ole osalenud isikuid, kes on osalenud sama riigihanke
hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil Hankijaga seotud ja kellele
seetõttu teadaolev info annab eelise teiste pakkujate ees;
7) me ei ole esitanud valeandmeid riigihangete seaduse 2. peatüki 3. jaos sätestatud nõuetele
vastavuse kohta või nimetatud sätete alusel Hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.

Kuupäev: ____________
_____________ __________________ __________________
(allkiri)
(esindaja nimi)
(amet)

Lisa 1. Vorm III. TEOSTATUD SARNASTE TÖÖDE NIMEKIRI

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus
Hanke nimetus: Sillamäe Kannuka Kooli elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne
(I etapp), elektrikilpide rekonstruerimine

Meie poolt aastatel 2011-2013 teostatud sarnaste elektritööde loetelu:
Nr

Hankija nimi,
kontaktandmed

Aasta(d)

Maksumus
(ilma
käibemaksuta)

Kinnitame, et nimetatud tööd on teostatud korrektselt ning hea tava kohaselt.

Kuupäev: ____________
_____________ __________________ __________________
(allkiri)
(esindaja nimi)
(amet)

Riigihange (jah/ei)

Lisa 1. Vorm IV – Pakkumuse maksumus
Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus
Hanke nimetus: Sillamäe Kannuka Kooli elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne
(I etapp), elektrikilpide rekonstruerimine

PAKKUMUSE MAKSUMUSTABEL
Jkn

Tööde nimetus

I

Projekteerimistööd
(seletuskiri,
materjalide
spetsifikatsioon,skeemid)

II

Elektrimontaažitööd
Elektrikilpide demontaaž
Elektrivalgustuskilp VK
24mod.
Võimukilp JK 24mod
Käivituse juhtimis- ja
reguleerimissüsteemi
vahetamine
Elektrikilbi renoveerimine
Materjalid

objekt

Kontrollmõtmised
Elektripaigaldise tehnilise
kontrolli teostajale
järelkontrolliks esitamine

objekt
objekt

III
IV
V

Mõõtühik

Kogus

Ühiku hind,
eurot

Maksumus,
eurot

20 tk.
11 tk

Kokku
Käibemaks 20%
Kokku käibemaksuga
Märkused:
Pakkumise hind sisaldab ka nende tööde tegemise kulusid, mis ei ole küll otseselt kirjeldatud
hankekutses ega näidatud pakkumuse maksumustabelis, kuid mille tegemine on mõistlikult
vajalik lepingu eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised tööd oleme nõus teostama ilma
pakkumuse hinda muutmata.
Hankijana jätame endale õiguse:
vastavalt linna eelarves eraldatud rahalistele vahenditele suurendada või vähendada hanke
mahtu sõltuvalt hinnapakkumises toodud konkreetsete ühikute hinnast.

Kuupäev: ____________
_____________ __________________ __________________
(allkiri)
(esindaja nimi)
(amet)

