AVINURME VALLAVALITSUS
Lihthanke
„Elektrienergia ostmine“
HANKEDOKUMENT

1. ÜLDOSA
1.1. Hankija
1.1.1.
Nimi:

Avinurme Vallavalitsus

1.1.2.

Registrikood:

75023935

1.1.3.

Aadress:

Võidu 9, Avinurme alevik, Avinurme vald
42101 Ida-Virumaa, Eesti

1.1.4.

Telefon:

+372 33 97 431

1.1.5.

Telefaks:

+372 33 97 433

1.1.6.

E-post:

avinurme@avinurme.ee

1.2. Lihthanke objekt
2.2.1.

Nimetus:

Elektrienergia ostmine

2.2.2.

Põhiobjekt:

09310000-5 (Elekter)

1.3. Lihthanke eest vastutav isik
2.3.1.

Nimi:

Aivar Saarela

2.3.2.

Ametinimetus:

vallavanem

2.3.3.

Telefon:

+372 33 97 431

2.3.4.

Telefaks:

+372 33 97 433

2.3.5.

E - post:

aivar@avinurme.ee

1.4. Hankelepingu kestus
2.4.1.

Hankelepingu
kestus

1 aasta

Hankedokumentide koostamisel on hankija lähtunud Riigihangete seadusest (edaspidi RHS) ja sellega
seonduvatest õigusaktidest, sh RHS §-dest 39-41, 47-50.
2. ETTEPANEK PAKKUMUSE ESITAMISEKS
2.1 Hankija teeb huvitatud isikutele ettepaneku esitada Pakkumusi lihthankele „Elektrienergia ostmine“
vastavalt Eesti Vabariigi Riigihangete Registris lihthanke teates (edaspidi Hanketeade, ka HT) ja antud
Hankedokumentides (lihthanke dokument, edaspidi ka HD) ja selle lisas sisalduvatele tingimustele.
2.2 Hankemenetluse tulemusena sõlmitud hankelepingu täitmisel peab Pakkuja järgima kõiki antud
hankelepingu täitmisega seonduvaid õigusakte.

3. LIHTHANKE ESEME ISELOOMUSTUS JA TEHNILINE KIRJELDUS
Lihthanke ese
3.1.
Lihthanke esemeks on Avinurme Vallavalitsuse ja tema poolt näidatud hankijatele kuuluvatele
tarbimiskohtadele elektrienergia müük. Avinurme Vallavalitsuse ja tema poolt näidatud hankijate
(LHD-s nimetatud koos Avinurme Vallavalitsus) tarbimiskohtade Tarbimisandmed on leitavad
Eleringi Andmelaos aadressil http://andmeladu.elering.ee/consumer/home, millele on loodud
elektrimüüjate jaoks juurdepääs.
Avinurme Vallavalitsus ostab elektrienergiat vastavalt reaalsele vajadusele.
Elektrienergia müük peab vastama Eestis kehtivatele õigusaktidele, tehnilistele normidele,
standarditele, tehnilistele tunnustustele ja tingimustele ja teistele üldlevinud tavadele ja
normdokumentidele. Lisaks eespool toodule tuleb lähtuda ka soovitusliku iseloomuga
normdokumentidest ja standarditest.
Elektrienergia müüki reguleeriva ElTS § 22 lg-s 1 p-s 7 on sätestatud tegevusloa kohustuslikkus
elektrienergia müügiks. Seega peab pakkuja omama lepingu täitmiseks Konkurentsiameti poolt
väljastatud kehtivat elektrienergia müügi tegevusluba (ElTS § 22 lg 1 p 7). Pakkumuse koostamisel
tuleb arvestada elektrienergia tarbimise kogustega aastatel 2012 ja 2013.
3.2.

3.3.

Elektrienergia müümisel peab müüja juhinduma järgmistest õigusaktidest: elektrituruseadus,
võrgueeskiri, võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete
rikkumise korral, tõhusa koostootmise nõuded, ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja
võrguteenuse mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia maksumuse määramise kord.
1. Hankeleping

1.1.

Lihthanke eesmärgiks on sõlmida 12 kuu kestusega elektrienergia müügileping (hankeleping)
järgmiseks perioodiks: 01.01.2015 kell 00:00 kuni 31.12.2015 kell 24:00.

1.2.

Olulisemad hankelepingu tingimused on järgmised:
1.2.1. elektri müük ja arveldamine toimub võrguettevõtte väljastatud tarbimisandmete alusel
elektrienergia müügilepingus sätestatud tingimustel;
1.2.2. müüja peab näitama arvetel maksumust igale tarbimiskohale eraldi ja pidama laekumise üle
eraldi arvestust;
1.2.3. hankedokumendi lisas 1 toodud tarbimismahud ei ole siduvaks ostetava elektrienergia koguse
indikaatoriks;

2. Elektrienergia ostu pakettide kirjeldus
Hankijal (ostjal) on õigus otsustada (teha valik), millise paketi alusel ta elektrienergiat ostab sõlmitava
hankelepingu alusel.
Tarbimise ja tarbijate arvu muutus on müüja risk ning ei ole aluseks hankelepingus fikseeritud
elektrienergia ühikhinna või teenustasu muutmiseks.

2.1.

Pakett I: kogutarne fikseeritud hinnaga (€/MWh).

Kogu vajaminev elektrienergia ostetakse elektrienergia müügilepingus fikseeritud hinnaga määratud
perioodiks (12 kuud).

2.2.

Pakett II: 50% baastarne fikseeritud hinnaga + 50% avatud tarne börsi hinnaga (€/MWh).
Vajaminevast elektrienergiast 50% (baasenergia) ostetakse elektrienergia müügilepingus fikseeritud
hinnaga ja baasenergia taset ületav kogus ostetakse elektribörsi (Nord Pool Spot) Eesti piirkonna
vastava tunnihinnaga, millele lisandub müüja teenustasu. Juhul, kui tegelik elektrienergia tarbimine
tunnis jääb allapoole kokkulepitud baasenergia kogust, siis ostab müüja kokkulepitud baasenergia
kogusest vähemtarbitud elektrienergia tagasi fikseeritud baasenergia tunnihinnaga.

4. PAKKUMUS
4.1. Pakkumuse olemus ja jõusoleku aeg
Pakkumus on Pakkuja tahteavaldus hankelepingu sõlmimiseks, mis on Pakkujale siduv
minimaalselt 30 päeva alates pakkumuste esitamise tähtpäevast. Pakkumus peab vastama
HD-s ja HT-s esitatud tingimustele ega või olla mistahes viisil eksitav.
4.2. Pakkumuse struktuur
Pakkuja peab Pakkumuse esitama järgneva struktuuri kohaselt:

1) Esildis – kinnistuskiri Pakkuja kiri LHD Lisa 1 kohaselt.

2) Pakkumuse maksumus
Pakkumuse maksumus tuleb esitada
hankija tarbimiskohtade kaupa (on
kättesaadavad
Eleringi
Andmelaos
aadressil
http://andmeladu.elering.ee/consumer/home ). Maksumus tuleb esitada eurodes
(EUR/MWh) käibemaksuta ja käibemaksuga summas ning maksumus peab
sisaldama kõiki hanke teostamiseks vajalikke töid, teenuseid ja kulutusi.
4.3. Pakkumuse ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vormistamine, pakendamine ja
märgistamine
4.3.1.

Pakkumus tuleb esitada aadressil avinurme@avinurme.ee või saata allkirjastatult aadressil
Avinurme Vallavalitsus Võidu tn 9 Avinurme alevik 42101 Ida-Virumaa märkega ümbrikul
„ Elektrienergia pakkumus 2015.a. „

4.3.2.

Kõik Pakkumuse dokumendid peavad olema kinnitatud Pakkuja esindaja allkirjaga,
e-mailile pakkumuse saatmisel digitaalse allkirjaga .

4.3.3.

Pakkuja esitab kõik pakkumuses küsitud dokumendid e-kirjaga saates digikonteineris

4.3.4.

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 28.11.2014 kell 14:00

4.3.5.

Kõik pakkumuse ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulutused kannab pakkuja.

4.4. Pakkumuse tagatis
4.4.1.

Hankija ei nõua Pakkumuse tagatist.

4.5. Pakkumuse tagasivõtmine ja muutmine
4.5.1.

Pakkuja võib pakkumuse tagasi võtta enne pakkumuste esitamise tähtpäeva, esitades
Hankijale pakkumusega samas vormis sellekohase teate (RHS § 44 lg 2). Kui Pakkuja esitab
pakkumuste esitamise tähtaja jooksul uue pakkumuse, ei muutu eelnevalt tema poolt esitatud
pakkumused ilma RHS § 44 lg 2 sätestatud teateta kehtetuks.

5. PAKKUMUSTE AVAMINE
5.1.

Avamise kuupäev, kellaaeg 28.11.2014 kell 14:30

5.2.

Avamise koht:

5.3.

Peale pakkumuste esitamise tähtaja möödumist (toodud hankedokumendi punktis 4.3.4) laekunud
pakkumusi ei avata.

5.4.

Pakkumuste avamisel kontrollib hankija esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentidele, sh
kvalifikatsiooni tõendamiseks nõutud dokumentide (LHD Lisa 1 Esildise) esitamist ning teeb
vastava märkuse protokolli.

Avinurme Vallavalitsuse nõupidamiste ruum.

Protokolli kantakse Pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused ja
märkus Pakkuja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamise kohta.
Protokolli märgitakse ka, millised esitatud pakkumused ei vastanud hankedokumentide punktis
4.2. näidatud pakkumuse struktuurile ja selle all toodud dokumentide loetelule ning
mittevastavuse põhjused.
6. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE
6.1.

Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine toimub vastavalt RHS 2. peatüki 3. jaole HTs esitatud
kvalifitseerimise tingimuste alusel.

7. PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLL JA TAGASILÜKKAMINE
7.1.

Hankija kontrollib kvalifitseeritud Pakkujate poolt esitatud ja RHS § 46 sätestatud korras
avatud pakkumuste vastavust HTs ja HDs esitatud tingimustele vastavalt riigihangete
seaduse § 47.

7.2.

Pakkumus lükatakse tagasi, kui pakkumus ei vasta HD-s või HT-s esitatud tingimustele.

Käesolevas hankes loeb hankija sisulisteks kõrvalekaldumisteks eelkõige asjaolusid, mis:
1) vähendavad hanke mahule esitatud nõudeid;
2) vähendavad hanke kvaliteedile esitatud nõudeid;
3) ei vasta esitatud ajalistele nõuetele;
4) võrreldes HD-des esitatuga kitsendavad Hankija õigusi või vähendavad Pakkuja
kohustusi.
7.3.

Hankija võib teha põhjendatud kirjaliku otsuse lükata tagasi kõik Pakkumused, kui:
1)

pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või kui
pakkumised on keskmise turuhinnaga võrreldes ebamõistlikult kõrged;

2)

lihthanke korraldamiseks vajalikud tingimused muutuvad oluliselt ja muudavad
lihthanke realiseerimise võimatuks või mittevajalikuks;

3)

on toimunud sündmus, mida saab lugeda vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on
asjaolu, mida Hankija ei saa mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saa
temalt oodata, et ta hankemenetluse alguses ja ajal selle asjaoluga arvestaks või
seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

8. PAKKUMUSTE HINDAMINE, LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMINE JA PAKKUMUSE EDUKAKS
TUNNISTAMINE
8.1.
8.2.

8.3.

Hankija hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi iga tarbimiskoha osas, kuid
hindamise kriteeriumiks on kõikide tarbimiskohtade summaarne madalaim hind (€/aastas).
Hankija jätab enesele õiguse pidada vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud
pakkuja(te)ga läbirääkimisi pakkumuse maksumuse üle, eesmärgiga saavutada
pakkumuse maksumuse odavnemine.
Läbirääkimisi peetakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Suuliste
läbirääkimiste pidamise kohta koostatakse kirjalik protokoll, millele kirjutavad alla kõik
läbirääkimistes osalenud isikud.
Läbirääkimiste käigus kokkuleppe saavutamisel pakkumuse maksumuse odavnemise osas
esitab pakkuja 2 (kahe) tööpäeva jooksul peale läbirääkimiste lõppemist Hankijale
vastavalt läbirääkimiste käigus saavutatud tulemusele, millel märkida maksumus (€/MWh,
käibemaksuta) kõigi pakettide ja tarbimiskohtade osas (s.t. ka paketi/pakettide osas, mille
suhtes läbirääkimisi ei peetud või mille maksumus läbirääkimiste tulemusena ei
muutunud). Hankija hindab pakkumusi tulenevalt läbirääkimiste tulemustest.
Hankijal on õigus otsustada (teha valik), millise paketi kõige madalaima maksumusega
pakkumuse ta tunnistab edukaks. Juhul, kui võrdselt madalaima maksumusega on kaks
või rohkem pakkumust, annab Hankija müüjatele võimaluse täiendava pakkumise
esitamiseks. Potentsiaalse eduka pakkumuse edukaks tunnistamise päevaks on päev, mil
Hankija hindamiskomisjon on vastu võtnud pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse.

9. PAKKUJATE TEAVITAMINE OTSUSTEST
9.1.

Pakkujate teavitamine otsustest toimub vastavalt RHS §-s 54 sätestatule.

10. HANKELEPING
10.1.

Pakkuja esitab elektrienergia ostu-müügi lepingu projekti.
Hankija sõlmib hankelepingu hindamise kriteeriumi (madalaim hind) alusel leitud,
Hankija poolt valitud elektrienergia ostu paketi kõige madalama maksumusega Pakkumuse
esitanud Pakkujaga.
Hankija ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võivad pidada läbirääkimise
hankelepingu sõlmimisel ja hankelepingus täpsustada või täiendada
elektrienergia
müügilepingu eseme tehnilisi tingimusi ja ulatust.
Hankija kontrollib enne hankelepingu sõlmimist (peale pakkumuse edukaks
tunnistamise otsuse tegemist) enda poolt määratava päeva seisuga riigihangete seaduse §
38 lõike 11 alusel maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta
riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punkti 4 osas.

Käesolevad HD, HT ja edukas tunnistatud pakkumus on hankelepingu sõlmimise
alusdokumendid ja selle Lisad.
11. LISAD
Käesolevate Hankedokumentide juurde kuuluvad järgmised lisad:
LHD Lisa 1

Esildis-kinnituskiri

