Lisa 1
Kinnitatud
Are Vallavalitsuse 19.11.2013
korraldusega nr 203
Hanketeade
HANKE NIMETUS: Lumetõrje teostamine Are vallas 2013/2014 ja 2014/2015
talveperioodil.
1. HANKIJA NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Are Vallavalitsus, reg.nr 75004671, Pärivere tee 17, Are alevik, 87301 Pärnu maakond
Kontaktisik: Lauri Luur, Tel. 525 9752
E-post: vallavanem@arevald.ee
2. HANKELEPINGU VÕI HANKE LÜHIKIRJELDUS
Hanke esemeks on lumetõrje teostamine Are valla kohalikel maanteedel, avalikus kasutuses
olevatel erateedel, eluasemekohtadeni viivatel erateedel ja Are vallavalitsuse hallatavate
asutuste ümbruses 2013/2014 ja 2014/2015 talveperioodil.
Hange on jaotatud järgmisteks osadeks:
1) Suigu-Murru piirkond. Piirkonda kuuluvad Suigu ja Murru külades asuvad
kohalikud maanteed, avalikus kasutuses olevad erateed, eluasemekohtadeni viivad
erateed, Suigu küla keskplatsi parkla, Suigu Lasteaed-Algkooli juurdepääsuteed ja
autoparkla ning Suigu Seltsimaja juurdepääsuteed ja autoparkla.
2) Niidu-Eavere piirkond. Piirkonda kuuluvad Niidu ja Eavere külades asuvad
kohalikud maanteed (va. Liiva tee, Pärivere tee ja kõnniteed), avalikus kasutuses
olevad erateed, eluasemekohtadeni viivad erateed ning lähiaadressil Niidu küla
Mõisamaja asuva elamu juurdepääsu teed.
3. ÜLDKOGUS VÕI ULATUS
Rahaühik: Euro.
4. HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
2013/2014 ja 2014/2015 talveperiood.
5. PEAMISED RAHASTAMIS- JA MAKSETINGIMUSED JA/VÕI VIIDE NEID
REGULEERIVATELE ASJAOMASTELE SÄTETELE
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5.1. Töövõtja poolt teostatud ja tellija poolt aktsepteeritud töö eest tasumine toimub
üleandmise ja vastuvõtmise aktide ja esitatud arvete alusel.
5.2. Tellija peab tööd aktsepteerima või esitama kirjalikult pretensiooni 5 tööpäeva jooksul
akti saamisest arvates.
5.3. Aktide alusel esitatud arved tasutakse 14 päeva jooksul.
6. PAKKUMUS
6.1. Pakkumuse tähtaegse esitamisega kinnitab pakkuja täielikku nõustumist kõigi
hankedokumentides esitatud tingimustega. Pakkuja iga lisatingimus, mis on eelnimetatutega
vastuolus, jääb pakkumuste hindamisel tähelepanuta.
6.2. Pakkumus esitatakse teostatavate tööde 1 tunni hinnana (ilma km-ta) iga piirkonna
kohta eraldi.
6.2. Pakkumuses tuleb ära näidata kui suures osas hankelepingu mahust kavatseb pakkuja
sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult
hankelepingu täitmises, ja teabega hankelepingu osa suuruse ja iseloomu kohta, milles
pakkuja kavatseb nendega allhankelepingud sõlmida ning esitada pakkumuses tingimus, et
pakkuja võib kaasata hankelepingu mahust olulise osa täitmisel muid alltöövõtjaid üksnes
hankija nõusolekul pärast nende suhtes hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise
kohta kinnituse saamist.
6.3. 5.3. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu aadressil
https://riigihanked.riik.ee
6.4. Pakkumus peab olema digiallkirjastatud.
6.5. Juhul kui digiallkirjastamine ei ole võimalik või pakkumuse koosseisus on
originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need, lisaks
skaneeritud koopiatele e-riigihangete keskkonnas, paberil enne pakkumuste esitamise tähtaja
möödumist. Erinevuste esinemisel originaali ja koopia vahel loetakse õigeks ning lähtutakse
hindamisel originaaldokumentide sisust.
6.7. Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuste dokumentide osas kõiki üldlevinud
dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .txt (Text), .rtf
(RichTextFormat), .odt (Open Office) ning ka MS Office formaate.
6.8. Pakkuja ei krüpteeri pakkumuse dokumente, kuna e-riigihangete keskkonnas on tagatud
pakkumuste konfidentsiaalsus ning see, et pakkumused saab avada ning tutvuda nende sisuga
alles pärast esitamise tähtaja möödumist.
6.8. Pakkumuses esitatud hinnad väljendatakse eurodes.
6.9. Pakkuja võib oma pakkumuse asendada või selle tagasi võtta enne pakkumuste esitamise
tähtaega.
6.10. Hankija ei hüvita pakkujale pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulusid.
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7. PAKKUMUSE STRUKTUUR
7.1. Lisa 1: Kinnituse vorm Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta.
7.2. Lisa 2: Pakkumuse jõusoleku tähtaja kinnituse vorm.
7.3. Lisa 3: Pakkumuse vorm alltöövõtjate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise
kohta.
7.4. Pakkumus, piirkonna nimetus, traktori tehnilised andmed ja lumetõrjetööde aegne
ööpäevaringne kontakttelefon.
7.5. Muu informatsioon.
8. PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE, TAGASILÜKKAMINE JA
PAKKUJA HANKEMENETLUSELT KÕRVALDAMINE
8.1. Pakkumuste läbivaatamisel kontrollib komisjon kõigi pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt
riigihangete seaduses ja hankedokumentides (hanketeates ja selle lisades) sätestatule ja
kvalifitseeritud pakkujate pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele.
8.2. Hankija tunnistab pakkumuse vastavaks,
hankedokumentides esitatud tingimustega.

kui

see

on

kooskõlas

kõikide

8.3. Hankija võib lükata pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides
esitatud tingimustele.
8.4. Hankija kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest igal ajal riigihangete seaduse § 38 lõike 1
nimetatud alustel.
8.5. Hankija jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumused, kui kõigi vastavaks
tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse piirmäära.
8.6. Vastavaks tunnistatud pakkumusi hindab vallavalitsuse moodustatud riigihankekomisjon.
9. OSALEMISTINGIMUSED
9.1. Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või
ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise
alused)
9.1.1. Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende
vorminõuded:
9.1.1.1. Pakkujal peavad puuduma riigihangete seaduse § 38 lg 1 punktides 1-3 nimetatud
asjaolud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamiseks. Pakkuja esitab HT lisa 1 vormi kohase
kinnituse (vormistatuna Pakkuja rekvisiitidega varustatud eraldi lehel).
9.1.1.2. Pakkuja peab olema täitnud kohustused riiklike. Hankija kontrollib pakkujate riiklike
maksude tasumise nõuetekohasust pakkumuse esitamise kuupäeval ja enne hankelepingu
sõlmimist.
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9.1.1.3. Pakkuja peab olema asukohamaa seaduste kohaselt registreeritud äriregistris või
sarnases muus registris.
10. TÖÖDE TEOSTAMISE LISATINGIMUSED
10.1. Lumetõrjeks võib kasutada ja käesoleva hankes aktsepteeritakse esiteraga vähemalt 100
hj või kaaluga minimaalselt 8 t traktoreid.
10.2. Lumetera peab olema sellise ehitusega, mis võimaldab selle pööramist hüdraulika abil
või peab olema lumetera külge paigaldatud nn „lumestop“. Nimetatud lisaseadmed peavad
võimaldama mahasõitude ja ristmike alal lumevalli suunamist ristuvatelt teedelt ära.
10.3. Tööde teostamise käigus tuleb hoiduda lume lükkamisest kohalikele maateedele
suunduvate teedele ja mahasõitudele.
10.4. Lumetera laius peab olema vähemalt 2,8 m.
10.5. Valla hallatavate asutuste ümbrused tuleb lumest vabastada iga tööpäeva hommikul
hiljemalt kella seitsmeks ning avalikult kasutatavad teed hiljemalt kella kaheksaks.
10.6. Erateed puhastatakse lumest üldjuhul vahetult pärast avalike teede puhastamist.
10.7. Lepingu lisana koostab Tellija täpse kaardi hooldamise alla kuuluvatest teedes ja
platsidest.
10.7. Pakkuja peab esitama pakkumuse mahus telefoninumbri mille kaudu Tellija ja piirkonna
elanikud saavad ootamatutest olukordadest teada anda kogu ööpäeva jooksul.
10.8. Erakorralisi lumetöid (teehöövliga teede laiemaks lükkamine ning muud erakorralist abi
vajavad tööd) tellib Tellija eraldi koostöös piirkonna lumetõrje teostajaga.
10.9. Ühe traktoriga võib esitada pakkumuse ainult ühe piirkonna lumetõrje teostamiseks.
10.10. Lumetõrjet tuleb teostada vastavalt teeseaduses sätestatud tingimustele.
10.11. Pakkumusi hinnatakse iga piirkonna kohta eraldi.
10.12. Hankija paigaldab GPS jälgimisseadmed pakkumuse võitnud lumetõrje traktoritele
omal kulul.
11. SELGITUSTE SAAMISE KORD
11.1. Hanketeate ja hankedokumendi sisu kohta saab Hankija selgitusi kirjalikul pöördumisel
läbi e-riigihangete registri keskkonna Teabevahetuse töölehe.
11.2. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest
arvates, lisades vastused e-riigihangete keskkonna Teabevahetuse lehele. E-riigihangete
register saadab automaatse teavituse vastuste lisamise kohta kõigile e-riigihangete keskkonnas
hanke juurde registreerunud isikutele. Küsimused-vastused on hanke Teabevahetuse lehel
kättesaadavad kõigile sisseloginud isikutele.
11.3. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad ekeskkonnas Hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure,
elektrikatkestused, häired Pakkuja või Hankija telefoni või interneti ühenduses või muude
elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta ekeskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
11.4. Kui Pakkuja avastab pakkumuse ettevalmistamise käigus hankedokumentides vigu,
vasturääkivusi või ebatäpsusi, on ta kohustatud koheselt sellest informeerima Hankija
kontaktisikut läbi e-riigihangete registri keskkonna.
11.5. Hankija võib nõuda Pakkujalt kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu
selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist või Pakkujalt
pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist. Nõudmine ja
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selgitused peavad olema vormistatud kirjalikult ja Pakkuja on kohustatud nimetatu esitama
kirjalikult 3 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates posti või e-posti teel (RHS § 56
lg 3).
11.6. Hankija näeb lihthankes ette võimaluse pidada pakkujatega vajadusel läbirääkimisi
saamaks selgitusi pakkumuste ja pakkuja poolt esitatud dokumentide kohta.
12. HANKELEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID
12.1. Madalaim hind.
12.2. Võrdse hinna puhul eelistatakse Pakkujat, kelle lumetõrjeks kasutatava traktori võimsus
on suurem.
13. HALDUSALANE TEAVE
13.1. Hankedokumentide saamise tingimused
13.1.1. Hanketeade ja ehitusprojekt on avaldatud Are valla kodulehel www.arevald.ee.
13.2. Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
13.2.1. Eesti
13.3. Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
13.3.1. 60 päeva
13.3.2. Pakkuja esitab HT lisa 2 vormi kohase kinnituse.
13.4. Pakkumuse esitamise tähtaeg
13.4.1. 03.12.2013 kell 8.15
13.5. Pakkumuste avamise tingimused
13.5.1. Pakkumuste avamise koht: Are vallavalitsus, Pärivere tee 17, Are alevik
13.5.2. Pakkumuste avamise aeg: 03.12.2013 kell 8.15
13.5.3. Pakkujal on oma esindajate kaudu õigus osaleda pakkumuste avamisel. Ühte pakkujat
võib pakkumuste avamisel esindada maksimaalselt kaks inimest.
14. LISAD
Lisa 1 Kinnituse vorm Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta.
Lisa 2 Pakkumuse jõusoleku tähtaja kinnituse vorm.
Lisa 3 Pakkumuse vorm alltöövõtjate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise
kohta.
Hanke eest vastutava isiku nimi:

Lauri Luur
Are Vallavalitsus
vallavanem

19.11.2013
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Lisa 1
Hanke „Lumetõrje teostamine Are vallas 2013/2014 ja 2014/2015 talveperioodil“ kinnituse
vorm Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Hankija nimi: Are Vallavalitsus
Hanke nimetus: Lumetõrje teostamine Are vallas 2013/2014 ja 2014/2015 talveperioodil.
Pakkuja kinnitused pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta.
(esitatud hanketeate punktis 9.1) hankes osalemiseks nõutud dokumentide koosseisus)
1. Käesolevaga kinnitame, et meid ja meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- ja
väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise ega sinna kuulumise eest,
riigihangete nõuete rikkumise ja kelmuse ning ametialaste ja rahapesualaste süütegude
toimepanemise eest ning meil puuduvad kehtivad karistusandmed karistusregistris
karistusregistri seaduse kohaselt ning meil puudub kehtiv karistus meie elu- ja asukohariigi
õigusaktide alusel (Riigihangete seadus § 38 lg 1 p 1 ja lg 3 p 1).
2. Käesolevaga kinnitame, et me ei ole pankrotis ega likvideerimisel, meie äritegevus ei ole
peatatud ning me ei ole muus sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt
(Riigihangete seadus § 38 lg 1 p 2 ja lg 3 p 1).
3. Käesolevaga kinnitame, et meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist ega muud
sellesarnast menetlust meie asukohamaa seaduse kohaselt (Riigihangete seadus § 38 lg 1 p 3
ja lg 3 p 1).

Pakkuja nimi ja andmed:______________________
Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja:
nimi:______________________
ametinimetus: ______________________
allkiri: _____________________
kuupäev: ______________________
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Lisa 2
Hanke „Lumetõrje teostamine Are vallas 2013/2014 ja 2014/2015 talveperioodil“ pakkumuse
jõusoleku tähtaja kinnituse vorm
Hankija nimi: Are Vallavalitsus.
Hanke nimetus: Lumetõrje teostamine Are vallas 2013/2014 ja 2014/2015 talveperioodil.

Pakkuja ___________ kinnitus pakkumuse jõusoleku tähtaja kohta.
(esitatud pakkumuse koosseisus)

Käesolevaga kinnitame, et meie pakkumus on jõus 60 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast
arvates.

Lisa 3
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Hanke „Lumetõrje teostamine Are vallas 2013/2014 ja 2014/2015 talveperioodil“ pakkumuse
vorm alltöövõtjate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Hankija nimi: Are Vallavalitsus.
Hanke nimetus: Lumetõrje teostamine Are vallas 2013/2014 ja 2014/2015 talveperioodil.

Pakkuja ___________ poolt kavandatavate allhankelepingute ja alltöövõtjate andmed
ning kinnitus alltöövõtjate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta.
(esitatud pakkumuse koosseisus)

1. Alljärgnevalt esitame andmed kavandatavate allhankelepingute osa suuruse ja iseloomu
kohta koos alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises
(Riigihangete seadus § 31 lg 2 p 9):
Jr
k
nr.

Alltöövõtja nimi

Äriregistri
registreeringu
number

Allhankelepingu iseloom
(tööde nimetus)

Allhankelepingu
osa suurus
protsentides
hankelepingu
mahust

2. Käesolevaga kinnitame, et punktis 1 esitatud tabelis allhankelepingute alusel vahetult
hankelepingu täitmises osalevatel alltöövõtjatel puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõigetes 1
ja 2 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused (Riigihangete seadus § 38 lg 4).

3. Käesolevaga kinnitame, et kaasame hankelepingu mahust olulise osa täitmisel punktis 1
esitatud tabelis nimetamata alltöövõtjaid üksnes hankija kirjalikul nõusolekul pärast nende
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suhtes Hankijale hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta kirjaliku kinnituse
esitamist (Riigihangete seadus § 31 lg 2 p 9).

Pakkuja nimi ja andmed:______________________
Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja:
nimi:______________________
ametinimetus: ______________________
allkiri: _____________________
kuupäev: ______________________
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