HANKEDOKUMENT
„Keskkonda ohustavate pestitsiidide likvideerimine Maetsma külas „
Hankija:
Avinurme Vallavalitsus, reg. nr 75023935
Võidu tn 9 Avinurme alevik Avinurme vald
42101 Ida-Virumaa
tel 33 97 431, e-post avinurme@avinurme.ee
Kontaktisik:
ANTS RUMMEL vallavara haldusjuht
Tel 33 97 431 , + 372 55580839 e-post varad@avinurme.ee
1.HANKEMENETLUSE LIIK: Lihthange
Hange on korraldatud lihtmenetlusena, sest Hankija hinnangul jääb tellitava asja maksumus
alla riigihangete seaduses sätestatud avatud hanke piirmäära.
2.HANKEDOKUMENTATSIOONIGA TUTVUMINE:
Hange avalikustatakse Avinurme valla kodulehel www.avinurme.ee ning riigihangete
registris.
3. HANKE EESMÄRK likvideerida keskkonda ohustavad pestitsiidid Avinurme valla
Maetsma küla Ülari kinnistul k-ü 16401:002:0250.
Endises kolhoosiaegses laos, Maareformi järgselt erakinnistul, on hinnanguliselt 2,5 t
pestitsiide.

4. KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED:
Esitada HD Lisa 1
4.1.Individuaalne seisund
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 tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
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.
4) kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike 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 või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt
tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata
jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.

4.2. Tehniline ja kutsealane pädevus
Pakkujal peab olema jääkreostuse likvideerimiseks vajalike tegevuslubade olemasolu: ohtlike
jäätmete käitluslitsents ning jäätme- või keskkonnakompleksluba.
5. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMINE
5.1. Pakkujal on võimalus enne pakkumuse koostamist tutvuda olukorraga kohapeal,
helistades ette kontaktisikule + 372 55580839 .
5.2. Kuni pakkumuste hindamise tulemuste väljaselgitamiseni võib hankija nõuda pakkujatelt
lisadokumente või pakkumuste täpsustuste esitamist.
6. PAKKUMUSE SISU
6.1. Pakkumus peab olema jõus 90 päeva.
6.2. Pakkumus peab sisaldama hinda käibemaksuta ja koos käibemaksuga ning vastama HD
lisas 1 toodud vormile.
6.3. Pakkuja esitatud maksumus peab sisaldama kõiki riigihanke eesmärgi saavutamiseks
vajalikke kulutusi.
6.4. Pakkumuse maksumus on lõplik ja kehtib kogu lepinguperioodi jooksul.
7. PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAEG
7.1. Pakkumus tuleb esitada Avinurme Vallavalitsusele kinnises pakendis, kirjega:
RH „Keskkonda ohustavate pestitsiidide likvideerimine Maetsma külas „
või digitaalselt allkirjastatult aadressile avinurme@avinurme.ee .
Tähtaeg 29.september kell 12:00
7.2.Pakkumused hoitakse valla kantseleis konfidentsiaalsetena kuni pakkumuste avamise
hetkeni.
8. PAKKUMUSTE HINDAMINE JA EDUKA PAKKUMUSE VÄLJASELGITAMINE
8.1.Hankija kontrollib esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketeates ja
hankedokumentides sätestatule ning teeb kirjaliku otsuse pakkumuse vastavaks tunnistamise
või tagasilükkamise kohta.
8.2.Hankija võib põhjendatud kirjaliku otsusega lükata tagasi kõik Pakkumused, kui:
1) pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumus või kui
pakkumised on ebamõistlikult kõrged;
2) lihthanke korraldamiseks vajalikud tingimused muutuvad oluliselt ja muudavad lihthanke
realiseerimise võimatuks või mittevajalikuks;
8.3.Hankija jätab enesele õiguse pidada vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud
pakkuja(te)ga läbirääkimisi pakkumuse maksumuse üle, eesmärgiga saavutada pakkumuse
maksumuse odavnemine.
8.3.1.Läbirääkimisi peetakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
8.3.2.Läbirääkimiste käigus kokkuleppe saavutamisel pakkumuse maksumuse odavnemise
osas esitab pakkuja (d) 2 (kahe) tööpäeva jooksul peale läbirääkimiste lõppemist uue
pakkumuse vastavalt HD lisas 1 toodud vormile.

8.4.Juhul, kui võrdselt madalaima maksumusega on kaks või rohkem pakkumust, annab
Hankija müüjatele võimaluse täiendava pakkumise esitamiseks 2 (kahe) tööpäeva jooksul
peale läbirääkimiste lõppemist vastavalt HD lisas 1 toodud vormile.
.8.5.Hankija tunnistab hanke nurjunuks, kui:
1) madalaima pakkumuse hind ületab hankija rahalisi võimalusi.
2) ükski esitatud pakkumus ei vasta pakkumuse esitamise kriteeriumidele.
3) tähtajaks ei laeku ühtegi pakkumust.
8.6.Hanke nurjunuks tunnistamise järel alustab hankija otseläbirääkimisi ettevõtjatega,
kelledel on olemas ohtlike jäätmete käitlemiseks vajalikud oskused ja load.
HD Lisa 1 _ Pakkumuse esitamine ning pakkuja kinnitus kvalifitseerimistingimuste
täitmisest

