AVINURME VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Lihthanke „ Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks
2016/2017 „ korraldamine

06.07.2016.a.nr. 95

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 , riigihangete
seaduse, Avinurme valla hankekorra § 7 , Avinurme valla 2016 aasta hankeplaani punkti
3.2 ning majandusnõunik Aivar Parfojev´i ettepaneku, annab Avinurme Vallavalitsus
korralduse:
1. Korraldada lihthange „Hakkepuidu ostmine 2016/2017 kütteperioodiks „
2. Lihthanke korraldamiseks ja hindamiseks moodustada komisjon koosseisus:
Aivar Parfojev- komisjoni esimees, liikmed Aivar Saarela ja Ivar Teeväli
3.Kinnitada hinnapakkumiste esitamise tähtajaks 05.august 2016.a.kell 13:00.
4.Parim pakkumus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.
5. Kinnitada hankelepingu sõlmimiseks hankedokument ( lisa korraldusele )
6.Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
7.Käesoleva korralduse peale võib esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.

/allkiri/
Aivar Saarela
Vallavanem

/allkiri/
Imbi Kaarama
Vallasekretär

Kinnitatud Avinurme Vallavalitsuse
06.07.2016.a.korraldusega nr.95
„Hakkepuidu ostmine kütteperioodiks 2016/2017 „
HANKEDOKUMENT
Hankija:

Kontaktisik:

Avinurme Vallavalitsus, reg. nr 75023935
Võidu tn 9 Avinurme alevik Avinurme vald
42101 Ida-Virumaa
tel 33 97 431, e-post avinurme@avinurme.ee
Aivar Parfojev, majandusnõunik
Tel 33 97 431 , 5054864 e-post soojus@avinurme.ee

Hankemenetluse liik:Lihthankemenetlus
Hange on korraldatud lihtmenetlusena, sest Hankija hinnangul jääb tellitava töö
maksumus alla riigihangete seaduses sätestatud avatud hanke piirmäära.
Hankedokumentatsiooniga tutvumine:
Hange avalikustatakse Avinurme valla kodulehel www.avinurme.ee ning riigihangete
registris. Hankedokumendid saadetakse soovijaile samuti e-posti teel. Hankemenetluses
osalejatel on võimalik esitada küsimusi ülaltoodud kontaktisikule.
Pakkuja :
Kvalifitseerimiseks vajalikud dokumendid:
Kirjalik kinnitus, et puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud
hankest kõrvaldamise alused. HD vorm 1 pakkuja kinnitus hankemenetlusest
kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Pakkumuse koostamise kulud:
Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ning esitamisega seotud kulud kuni
hankelepingu sõlmimiseni.
Pakkumuse esitamise kriteeriumid:
Pakkumise hind esitada puiste kuupmeetri kohta. HD vorm 2_maksumuse esildis
Kogus ca 3000 m3.
Sobivad kõik hakkeliigid (puu, pinnad, raiejäätmed). Niiskus maksimaalselt 40%,
tuhasus kuni 5 % ( okkad, lehed ja vähesel määral mulda, liiva või tolmu tingimusel, et
niiskuse ja tuha sisaldus ei ületa lubatud piirmäära) .
Hakkepuidus keelatud: Võõrkehad ( kivid, metall, jmt ), lumesegune hake.
Mahalaadimiskohad on katlamaja ja hakkehoidla.

Koguse mõõtmine toimub ostja juures.
Pakkumuse hind on lõplik ja peab kehtima 270 päeva
Hindamiskriteerium
Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.
Lepingu sõlmimine
Leping sõlmitakse parima pakkujaga

Pakkumuse esitamine:
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 05.august 2016.a.kell 13.00
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal adresseeritult Avinurme Vallavalitsusele, aadress:
Võidu tn 9 Avinurme alevik Avinurme vald 42101 Ida-Viru maakond märgusõnaga
„ Hakke pakkumine „ või digitaalselt allkirjastatud valla e-maili aadressil
avinurme@avinurme.ee

