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HANGE „OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMINE VAIVARA VALLA SUVILAÜHISTUTES“ 
 

1. ÜLDANDEMED 

1.1 Hankija: Vaivara vallavalitsus(edaspidi Hankija), Pargi 2 Sinimäe. 

1.2 Hanke eest vastutav isik: Jaan Metsis, telefon 39 29012, e-post: jaan.metsis@vaivara.ee 

1.3 Hankemenetluse liik: hange  

1.4 Kaas rahastamisallikas: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

1.5 Hanke objektiks on teostada  ohtlike jäätmete kogumisring Vaivara  valla suvilaühistutes perioodil 

01.05.2016  kuni 31.05.2016 

1.6 Vaivara vallas on 15 suvilaühistut: Auvere külas 6 tk, Arumäe külas 1 tk, Tõrvajõe külas  2 tk 

,Kudruküla külas 1tk,Udria külas 1tk , Vaivara külas 2 tk, Mustanina külas 1 tk ja Sõtke külas 1 tk 

ning kokku on üle 1800 krundi. 

2. PAKKUMUSE TAGATIS 

2.1 Pakkumuse tagatist ei nõuta. 

3. PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG 

3.1 Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on kuni 31.05.2016. 

4. PAKKUMUSE MAKSUMUS JA HANKELEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG 

4.1 Ohtlike jäätmete ja probleemtoote (eterniit) kogumisringide teostamise alustamise ja lõpetamise 

eeldatavad tähtajad: 01.05.2016 – 31.05.2016 

4.2 Pakkuja esitab hinnapakkumise vastavalt  hankedokumentides toodud tööde kirjeldusele.  

4.3 Pakkuja peab olema veendunud, et esitatud pakkumuse maksumus sisaldab kõik tööde lõplikuks 

valmiduseks vajalikud töömahud. Mahuerinevustest tekkida võiv hinnarisk jääb pakkuja kanda ja 

hilisemad vaidlused mahuerinevuste osas ei ole aktsepteeritavad. Pakkumuse maksumust käsitletakse 

kogusummahinnana (tööde kogumaksumus käibemaksuga).  

5. HANKE TINGIMUSED 

5.1 Hinnapakkumises tuleb esitada tööde kogumaksumus ning välja tuua ohtlike jäätmete käitlemise 

ühikuhind ja prognoos(eeldatavate) koguste kogumaksumus.  

5.3 Pakkuja peab omama  jäätmelubasid ja ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi. 

6. HANKE TEHNILINE KIRJELDUS 

6.1 Pakkuja teostab nõuetekohaselt jäätmete vastuvõttu, dokumenteerimise, veo ja üleandmise. 

6.2 Kogumisring tuleb läbi viia nädalavahetustel. Teenuse osutamise tegelikud kuupäevad ning 

millised suvilaühistute konkreetsel veopäevale jäävad, määratakse hankelepingu sõlmimisel 

6.3 Pakkuja peab arvestama kogumisringi laadimistöödel oma tööjõuga.  

 

7. TÄIENDAV TEAVE HANKETEATE JA HANKEDOKUMENTIDE KOHTA 

7.1 Hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta saab Hankija selgitusi kirjalikul pöördumisel e-posti 

aadressil jaan.metsis@vaivara.ee 
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8 PAKKUMUSE VORMISTAMINE JA ESITAMINE 

8.1 Pakkumus tuleb esitada elektroonselt aadressile vaivara@vaivara.ee või  aadressil Pargi 2,Sinimäe  

Vaivara vald. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27. november 2015.a kell 10:00.  

8.2 Pakkumus e-postiga saatmisel peab olema digiallkirjastatud, postiga saatmisel ja kohaletoomisel 

vallavalitsusse allkirjastatud dokumendid.  

9 PAKKUJA KVALIFITSEERIMINE JA VASTAVUSE KONTROLL 

9.1 Pakkuja kvalifitseerimine toimub vastavalt riigihangete seaduse § 2 peatüki 3 jaole võttes arvesse 

hanketeates, hankedokumentides esitatud tingimusi ning esitatuid dokumente. 

10 KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMISE ALUSED 

10.1 Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused järgmistel juhtudel: 

10.1.1 kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad vastavaks tööks planeeritud rahalisi 

vahendeid; 

10.1.2 hankijast sõltumatute asjaolude tõttu, s.o. ei ole Hankelepingu sõlmimine võimalik või selle 

sõlmimine on ebaotstarbekas ning sealhulgas kui ei saa sõlmida sihtfinantseerimise lepingut SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus 

10.1.3 ilmnevad asjaolud, mida ei olnud võimalik ette näha hanke väljakuulutamise hetkeks ja mis 

võivad mõjutada hanke tingimusi; 

10.1.4 hankija ei pea mõjuvatel põhjustel võimalikuks hanget lõpuni viia ja edukat pakkumust välja 

selgitada. Hankija jätab õiguse mitte sõlmida hankelepingut juhul, kui ei laeku vähemalt kolm 

hanketingimustele vastavat pakkumist. 

 

11 PAKKUMUSTE VÕRDLEMINE JA HINDAMINE 
 
11.1 Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi.  

11.2 Pakkumise hindamisel kasutatakse hindepunkte ning kõrgemat hindepunkte saab madalama 

maksumusega jäätmeliik või teenuse rida, teised proportsionaalselt vähem ning seejärel summeritakse 

ridade hindepunktid. Kõrgemat hindepunktide summad saanud pakkumine tunnistatakse võitjaks. 

Hindamise tulemused  vormistatakse protokolliga. 


