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1. Üldandmed

1.1. Vallavalitsus kutsub osalema hankes „Vaivara valla kõvakattega teede auguremont 2016.
1.2. Hanke läbiviimise eest vastutav isik: maaosakonna juhataja ülesannetes Jaan Metsis.
1.3. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud kuni
lepingu sõlmimiseni, sõltumata pakkumuste tulemustest.
2. Hankelepingu objekt

2.1. Kõvakattega teede auguremont.
2.2. Tööde teostamise koht: Vaivara valla territoorium, Ida-Virumaa.
3. Töö ülesanne ja tehniline kirjeldus

3.1. Kõvakattega teede auguremont:
3.1.1. Tolmuvaba kattega teede auguremont tardkivikillustiku ja bituumenemulsiooniga. Eeldatav
töömaht 600 m2. Auguremonditööd teostatakse pinnatud kruusateedel ning asfaltkattega teedel
tardkivikillustiku ja bituumenemulsiooniga;
3.1.2. Asfaltkattega teede auguremont servade mahafreesimisega ja asfaltbetooni seguga täitmisega.
Eeldatav töömaht 250 m2. Auguremondi tööd teostatakse asfaltkattega teedel.
3.2. Töö ülesanne (sisaldab tööde kirjeldusi) Lisa 1 on pakkumuse maksumuse koostamise
aluseks.
3.3. Kavandatav tööde teostamise aeg: 15.07.2016 kuni 15.08.2016.
4. Hankija poolt esitatavad algandmed

4.1. Töömahtude loend. HD Lisa 1.
4.2. Hankelepingu projekt Lisa 2
5. Rahastamise ning lepingu tingimused

5.1. Peamised rahastamise ja maksetingimused:
5.1.1. Rahastamine : Vaivara valla eelarvest
5.1.2. Maksetingimused: Tellija tasub Töövõtjale tehtud tööde eest vastavalt tööde vastuvõtmisele
ning Töövõtja poolt esitatavate arvete alusel 7 tööpäeva jooksul teostatud tööde akti alusel
koostatud arve esitamisest arvates.
5.2. Auguremondi tööd teostatakse pakkumuses esitatud ühikhindade alusel. Töömahud sõltuvad
teede seisukorrast ja vaadatakse üle enne tööde teostamist. Pakkumuse ühikhindade maksumus on
lõplik, sisaldab tasu ka nende toimingute eest, mida ei ole hanketingimustes otseselt kirjeldatud,
kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik hankelepingu eesmärgi saavutamiseks.
5.3. Sõltuvalt teede seisukorrast võib tööde teostamise maht väheneda või suureneda kuni 20%.
6. Osalemistingimused

6.1. Pakkuja, kes peab oma asukoha maa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab
sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja,
kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreeringute kohta registritunnistust ega selle
koopiat esitama.

7. Hankemenetlusest kõrvaldamise alused.

7.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on 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
kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või
karistus on kehtiv tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel ;
2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus
sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;
3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa
seaduse kohaselt.
Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. Lisatud
nõutava dokumendi vorm: Kinnitus - Vorm 1
4) Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja,
kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või
tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg)
hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks
kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla
tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.
Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude
ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.
Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete
nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida
andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava
pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või
taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
7.2. Tehniline ja kutsealane pädevus
1) Pakkuja peab omama õigust vastavalt oma asukohamaa seadustele teede ehitamiseks. Eestist
pärit pakkuja ei pea esitama väljavõtteid majandustegevuse registrist, õiguste olemasolu kontrollib
hankija ise.
2) Tööde teostamiseks pakkuja peab kaasama tee-ehitustööde valdkonnas tegutseva teeinseneri
kõrgharidusega pädeva isiku, kelle andmed võib leida MTR registrist. Vastutava spetsialisti CV
koos diplomiga esitatakse vabas vormis.
3) Pädev isik peab osalema töökoosolekutel ning vajadusel viibima objektil.
4) Pakkuja esitab omakäeliselt täidetud vormi, kus on toodud tööde teostamisel kasutatav
tehnika.
8. Pakkumuse vastavustingimused

8.1. Pakkumus peab vastama hankedokumentides ja selle lisades sätestatud tingimustele. Pakkuja
peab nõustuma kõikide hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega. Pakkuja esitab
(vormikohase) kinnituse, et nõustub kõikide hanketeates ja hankedokumentides toodud
tingimustega. (Vorm 2)

9. Hindamiskriteeriumid

9.1. Pakkumuste hindamisest võtavad osa ainult vastavaks tunnistatud pakkumused.
9.2. Hindamiskriteerium: madalam hind 100%
10. Pakkumuse märgistamine, esitamise viis, koht, tähtpäev, kellaaeg.

10.1. Pakkumus esitada elektrooniliselt vaivara valla e-posti aadressile: vaivara@vaivara.ee
10.2. Pakkumus peab laekuma hiljemalt 11.07.2016 kell 10:00.
10.3. Pakkumuse esitamisel kinnitab pakkuja, et nõustub ja võtab üle kõik HD-s esitatud
tingimused.
10.4. Pakkumus peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku või volitatud isiku poolt.
10.5. Pakkumus vormistatakse eesti keeles
11. Hankedokumentide saamise tingimused

11.1. Hankedokumendid
on
kätte
http://vaivara.ee/hanketeated

saadavad

Vaivara

valla

leheküljelt

aadressil:

12. Hankedokumentide sisu kohta selgituse saamise koht ja kord.

12.1. Selgituste saamiseks tuleb
jaan.metsis@vaivara.ee

küsimus

vormistada

kirjalikult

ning

saata

aadressile:

13. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

13.1. Pakkumine peab olema jõus vähemalt 30 kalendripäeva alates pakkumuse esitamise
tähtpäevast. (Vastav märge peab olema tehtud pakkumusse Pakkuja poolt.)
14. Kõikide pakkumuste tagasilükkamise alused

14.1. Hankija võib lükata tagasi kõik eeldatava maksumuse ületavad pakkumused või kui hankija
asjaolud muutuvad sedavõrd, et hankija ei ole suuteline hankelepingut täitma.
15. Pakkumuste avamise koht, kuupäev ja kellaaeg

15.1. Pakkumused avataks Vaivara vallamajas 11.07.2016 a. kell 10:30.
Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja, et nõustub ja võtab üle kõik HD-s esitatud tingimused.

