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1.
1.1.

1.2.
1.3.

Üldandmed
Hankija nimi ja andmed: AVINURME VALLAVALITSUS,
registrikood 75023935, aadress Võidu tn 9 Avinurme alevik Avinurme
vald
42101
Ida-Virumaa
telefon: (+372) 33
97 431,
faks:
(+372) 33 97 433,
mobiil
(+372)
522
98874
e-post:
avinurme@avinurme.ee , koduleht: http://www.avinurme.ee
Hankija kontaktisiku nimi ja kontaktandmed: ARVI LIIV arendus- ja
planeerimisnõunik arvi@avinurme.ee (+ 372 ) 53 418723.
Hange viiakse läbi elektroonilise hankena e-riigihangete keskkonnas
aadressil https://riigihanked.riik.ee/.

2. Hankemenetluses osalemine
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Käesolevaga teeb Avinurme Vallavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes
“AVINURME ALEVIKU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE
RAJAMISE I ETAPP“ ning esitada pakkumusi vastavalt hanketeates
(edaspidi HT) ja hankedokumentides ( edaspidi HD) sisalduvatele
tingimustele.
Pakkumuse esitamisel kinnitab pakkuja, et ta võtab üle kõik HTs ja HDs
esitatud tingimused ning esitab pakkumuse vaid nende asjaolude kohta,
mille kohta hankija on soovinud võistlevaid pakkumusi.
Juhul, kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma seadusest
tulenevalt pakkuja esindamise õigust (nt juriidilise isiku poolt esitatud
pakkumuse
allkirjastab
keegi
teine
kui
äriregistri
registreerimistunnistusele kantud juhatuse liige, kes omab juriidilise isiku
esindamise õigust), esitab pakkuja koos pakkumusega HD lisa I vormi 5
kohase volikirja tema esindamiseks.
Isikud võivad esitada pakkumuse eraldi või ühiselt.
Ühispakkujad esitavad ühises pakkumuses kinnituse, et vastutavad
hankelepingu täitmise eest solidaarselt.
Pakkumuses esitab pakkuja kinnituse, et hankelepingu mahust olulise osa
(maksumus vähemalt 5% hinnapakkumusest) täitmiseks kaasab ta
alltöövõtjaid vaid tingimusel, et hankija on andnud kirjaliku nõusoleku
alltöövõtja kasutamiseks.
Pakkumuses esitab pakkuja kinnituse, et teised isikud, kelle pädevuse
alusel ta on tõendanud hankemenetluses oma tehnilise ja kutsealase
pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele osalevad hankelepingu
vahetult täitmisel vähemalt osas, milles pakkuja tõendas oma tehnilise ja
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kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele nende
näitajatele.
2.8. HTs sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja
kvalifikatsiooni tõendamiseks kasutab pakkuja HD lisa I kohaseid vorme
ning teisi asjakohaseid dokumente.
2.9. Hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni
tõendamiseks esitatavate dokumentide vormistamisel ja esitamisel
järgitakse HD punktis 8.1 sätestatut.
2.10. Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust
kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma
näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, lisab pakkuja riigihangete
registrisse kvalifitseerimise dokumentide juurde HD lisa I vormi 4
kohase teise isiku nõusoleku.
3. Tehniline kirjeldus
Riigihanke tehniline kirjeldus on esitatud HD järgnevates lisades:
Lisa III
Teetööde tehniline kirjeldus
Lisa IV
Kululoend
Lisa V
Projektdokumentatsioon, mis on elektrooniliselt kättesaadav
aadressilt:
http://agserver.eu/aivar/Avinurme_JJT_ehitusprojekt/
4. Pakkumuse koostamise keel
3.1.

4.1.
4.2.

Pakkumus koostatakse eesti keeles.
Dokumentide kohta, mis on koostatud muus keeles, kui punktis 4.1
nimetatud, esitatakse vandetõlgi poolt kinnitatud või notariaalselt
kinnitatud tõlgi allkirjaga punktis 4.1 nimetatud keelne tõlge. Vastav tõlge
lisatakse tõlgitud dokumendi järele.

5. Pakkumuse tagatis
5.1.

Hankija nõuab pakkujalt pakkumuse tagatist. Pakkumuse tagatisena
aktsepteerib hankija krediidi- või finantseerimisasutuse või
kindlustusandja garantiid või rahasumma 4 000 euro deponeerimist
pakkumuse jõusoleku ajaks Avinurme Vallavalitsuse arveldusarvele
EE682200001120234218 Swedpank selgitusega „Avinurme aleviku
valgustatud kergliiklustee rajamise I etapp „ pakkumuse tagatis.
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6. Hankelepingu tingimused ja täitmise tähtpäev
Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga
hankelepingu, mille projekt on esitatud HD lisas II.
6.2. Töö teostamise tähtaeg on
seitse (7) kuud ja üks (1) kuu tööde
üleandmiseks, kokku kaheksa (8) kuud alates Tellija Projektijuhi
kirjalikus korralduses märgitud kuupäevast, milliseks ajaks kohustub
Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused.
6.3. Vahetähtajad:
6.3.1. Alfalteerimistööd , sh mahasõidud, rismikud teostada hiljemalt 14.juuli
2017 Teepeenrad peavad olema täidetud ja tihendatud 10 kalendripäeva
jooksul peale ülemise asfaldikihi paigaldamist mistahes teelõigul.
6.3.2. Katte markeerimine tuleb teostada 20 päeva jooksul peale ülemise
asfaldikihi paigaldamist, sh mahasõidud.
6.1.

7. Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur
7.1.

7.2.
7.3.

Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse e-riigihangete keskkonnas
„Pakkumuse maksumuse vormil“. Pakkumuse maksumus peab sisaldama
kõiki kulusid, mis on vajalikud riigihanke “AVINURME ALEVIKU
VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE RAJAMISE I ETAPP „
teostamiseks.
Pakkumuse maksumuse koostamise aluseks on pakkuja poolt täielikult
täidetud HD lisa IV kohane Kululoend, mis esitatakse MS Exceli failina.
Pakkumuse maksumus ja HD lisa IV Kululoendi artiklite maksumuste
kokkuvõtted esitatakse eurodes täpsusega kaks kohta peale koma. HD lisa
IV Kululoendi maksumused esitatakse ilma käibemaksuta.

8. Pakkumuse struktuur, nõutud dokumentide loetelu ja pakkumuse
märgistamise nõuded
Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu:
8.1.1. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu
aadressil https://riigihanked.riik.ee.
8.1.2. Kõik pakkumuse dokumendid peavad olema esitatud elektrooniliselt ning
pakkumus tuleb esitada e-riigihangete keskkonnas etteantud struktuuri
kohaselt.
8.1.3. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud.
8.1.4. Juhul kui digitaalne allkirjastamine ei ole võimalik (piiriülesed pakkujad)
või pakkumuse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik
esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need, lisaks skaneeritud koopiatele
e-riigihangete keskkonnas, paberil (allkirjastatuna) enne pakkumuste
esitamise tähtaja saabumist. Erinevuste esinemisel originaalis ja koopiates
loetakse õigeks originaal.
8.1.
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8.1.5. Pakkumus, millele on lisatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste
puudumise ja kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrollimiseks
esitatavad dokumendid, peab koosnema ainult järgnevas loetelus nõutud
dokumentidest ning olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri
kohaselt:
1) Kehtiv äriregistri registritunnistus või kehtiv koopia vastavast
registritunnistusest1,
millest
nähtuvad
juriidilise
isiku
esindusõiguslikud isikud.
2) HD lisa I vorm 1 kohane volikiri ühispakkuja esindamiseks2
(vajadusel).
3) HD lisa I vorm 2 kohane pakkuja kinnitus hankest kõrvaldamise aluste
puudumisest ja kvalifitseerimistingimuste täitmisest3.
4) Maksu- ja Tolliameti või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega
ametiasutuse tõend4 hankemenetluse algamise päeva seisuga, kui
vastavaid andmeid ei ole võimalik kontrollida andmekogus olevate
avalike andmete põhjal.
5) Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või
pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend5
hankemenetluse algamise päeva seisuga, kui neid andmeid ei ole
võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal.
6) Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti, esitab viimase lõppenud
majandusaasta (2015) kinnitatud aruandest kasumiaruande6.
7) HD lisa I vorm 3 kohane tehtud asfaltbetoonkatte ülakihi tööde loetelu.
8) Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti ja kes ei oma Eesti
majandustegevuse registris majandustegevusteadet tegevusalal ehitus,
ehitamine tegevusala liigiga - teede ehitamine, esitab oma
asukohamaal väljastatud tegevusloa koopiad või tõendid selle kohta, et
pakkuja omab vastavat õigust vastavalt oma asukohamaa seadustele.
9) HD lisa I vorm 3_tehtud asfaltbetoonkatte ülakihi tööde loetelu
10) HD lisa I vorm 4_teise isiku nõusolek (vajadusel).
11) HD lisa I vorm 5 _volikiri dokumentide allkirjastamiseks7 (vajadusel).
12) HD lisa IV kohane Kululoend.
13) Pakkumuse tagatise olemasolu tõendav dokument.
14) E-riigihangete keskkonnas täidetav pakkumuse maksumuse vorm.

Esitab pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris ning kelle asukohamaa ei ole
Eesti Vabariik.
2 Esitatakse ühispakkumuse esitamisel. Volikirja ei esita pakkuja, keda volitatakse teiste pakkujate poolt ühispakkumust
esitama.
3 Ühispakkumuse esitamise korral esitatakse iga ühispakkuja kohta.
4 Ühispakkumuse esitamise korral esitatakse iga ühispakkuja kohta.
5 Ühispakkumuse esitamise korral esitatakse iga ühispakkuja kohta.
6 Ühispakkumuse esitamise korral esitatakse iga ühispakkuja kohta, kelle asukohamaa ei ole Eesti ja kui soovitakse vastavaid
näitajaid summeerida.
7 Esitatakse juhul, kui pakkumusele ja kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavatele dokumentidele pakkuja esindajana alla
kirjutanud isik või isikud ei oma pakkuja esindamise õigust seadusest tulenevalt (nt juriidilise isiku poolt esitatud
dokumentidele kirjutab alla keegi teine kui äriregistri registreerimistunnistusele kantud juhatuse liige, kes omab juriidilise
isiku esindamise õigust).
1
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9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
9.1.

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 kalendripäeva pakkumuste esitamise
tähtpäevast arvates.

10.Täiendav teave hanketeate ja hankedokumentide kohta
10.1.HT ja HD sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hankija poole läbi

e-riigihangete keskkonna aadressil https://riigihanked.riik.ee/, riigihanke
viitenumber 179117
11.Pakkumuste esitamine
11.1. Pakkumuste esitamise tähtpäev 08.12.2016 kell 13.00
11.2. Pakkumused tuleb esitada e-riigihangete keskkonnas

aadressil:

https://riigihanked.riik.ee.
11.3. Vastavalt HD punktile 8.1.4 eraldi andmekandjal esitatavad dokumendid
ja paberil esitatavad originaaldokumendid peavad olema esitatud enne
pakkumuste tähtaja saabumist tähitud postisaadetisega või käsiposti teel
Avinurme Vallavalitsus aadressile Võidu tn 9 Avinurme alevik Avinurme
vald, 42101 Ida-Virumaa.
11.3.1.
Paberkandjal esitatud täiendavate dokumentide pakendil peab
olema järgnev informatsioon:
 Avinurme Vallavalitsus
 Võidu tn 9 Avinurme alevik
 PAKKUMUSE
DOKUMENDID:
„AVINURME
ALEVIKU
VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE RAJAMISE I ETAPP „
 pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ühispakkumuse esitamise korral
kõigi pakkujate nimed, registrikoodid ja aadressid), soovi korral ka
pakkuja e-posti aadress ning faksi number;
 Mitte avada enne (hanketeates esitatud pakkumuste esitamise
tähtpäev).
11.3.2.
Eraldi esitatavate materjalide kättesaamise kohta väljastab hankija
pakkujale tõendi, milles on märgitud materjalide esitamise vorm,
kättesaamise kuupäev ja kellaaeg.
11.4. Paberil (va täiendavad dokumendid lisaks e-riigihangete keskkonnas
esitatud koopiatele), e-posti teel ja/või faksiga esitatud pakkumused ei
osale hankemenetluses.
11.5. Pakkumuse tähtaegse esitamise eest vastutab pakkuja.
11.6. Pakkuja kannab kõik pakkumuse koostamise ning esitamisega seotud
kulud.
11.7. HD punktis 11.1 nimetatud tähtajast hiljem saabunud pakkumusi arvesse
ei võeta.
11.8. Pakkuja võib esitatud pakkumuse enne pakkumuste esitamise tähtaega
iseseisvalt tagasi võtta e-riigihangete keskkonnas.
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11.9. Pakkuja võib esitada HD punktis 11.1 nimetatud tähtaja jooksul uue

pakkumuse.
11.10. Juhul kui esitatud pakkumus on pakkuja poolt e-riigihangete keskkonnas
tagasi võetud, loetakse tagasivõetuks ka hankijale paberkandjal esitatud
täiendavad dokumendid ja/või pakkumus.
11.11. Pakkuja peab arvestama pakkumuse koostamisel ja esitamisel eriigihangete keskkonnast tulenevate nõuete ja piirangutega. Hankija ei
vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida
põhjustavad e-keskkonnas hankija kontrollile mitte alluvad asjaolud, nt
force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni või
interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite,
sealhulgas tarkvara töös jne. Hankija ei vastuta e-keskkonna kasutamisest
või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
11.12. E-riigihangete keskkonna kasutamisega seotud tuge pakub e-riigihangete
keskkond ja Rahandusministeerium.
12.Pakkumuste avamine
12.1. Pakkumused

avatakse
e-riigihangete
keskkonnas
https://riigihanked.riik.ee HTs toodud ajal.08.12.2016 kell 13.00
12.2. Pakkujatel on võimalik osaleda pakkumuste avamisel e-riigihangete
keskkonnas.
12.3. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll,
mis edastatakse pakkujatele e-riigihangete keskkonna kaudu või e-posti
teel.
13.Pakkuja kvalifitseerimine
13.1. Pakkuja kvalifitseerimine toimub vastavalt riigihangete seadusele võttes

arvesse HTs esitatud kvalifitseerimise tingimusi.
14.Pakkumuste vastavuse kontroll
14.1. Hankija kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste

vastavust HTs ja HDs esitatud tingimustele vastavalt riigihangete
seadusele.
14.2. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta HTs või HDs esitatud
tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei
esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest.
15.Kõikide pakkumuste tagasilükkamise alused
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15.1. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui

kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava
maksumuse.

16.Pakkumuste
tunnistamine

hindamise

kriteeriumid,

hindamine

ja

edukaks

16.1. Hankija hindab pakkumusi vastavalt riigihangete seadusele.
16.2. Hankija hindab pakkumusi HD punktis 7.1 nimetatud pakkumuse

maksumuse vormil esitatud pakkumuse kogumaksumuse alusel
käibemaksuta.
16.3. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud
kogumaksumus ilma käibemaksuta on madalaim.
16.4. Kui kaks või enam pakkumust on võrdväärse maksumusega ja mille
kogumaksumused on madalaimad, siis tunnistatakse edukaks pakkumus,
mille HD lisa IV kohase Kululoendi kulutused nr 4 „Katend“
kogumaksumus ilma käibemaksuta on madalaim.
17.Maksuvõlgade kontroll enne hankelepingu sõlmimist ja hankelepingu
jõustumine
17.1. Hankija kontrollib edukaks tunnistatud pakkuja maksuvõlgade puudumist

kolmandal tööpäeval peale edukaks tunnistamise otsuse teatavaks
tegemist kõikidele pakkujatele.
17.2. Hankeleping jõustub Hankija poolt allkirjastatud Lepingu esitamisel
edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale.

