HANKEDOKUMENDID

HANKIJA

Riigihange

SAUE VALLAVALITSUS

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Riigihanke kood
Hanke liik
Hankemenetlus

Teenused
Avatud hankemenetlus

Laagri 2010

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

HANKEDOKUMENDID
I OSA
JUHISED PAKKUJAILE

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

SISUKORD
1	
  

ÜLDINE TEAVE

4	
  

1.1	
  
1.2	
  
1.3	
  
1.4	
  
1.5	
  
1.6	
  
1.7	
  
1.8	
  

RIIGIHANKE NIMETUS
RIIGIHANKE LÜHIISELOOMUSTUS
HANKIJA NIMI JA ANDMED:
HANKE EEST VASTUTAV ISIK:
HANKIJA KONTAKTISIK
PAKKUMISMENETLUSE JA HANKIJA LIIK
HANKE OSADEKS JAOTAMINE
RAHASTAMISALLIKAD

4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
4	
  
5	
  
5	
  
5	
  

2	
  

PAKKUMISEL OSALEMINE JA PAKKUJA HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMINE

5	
  

2.1	
  
2.2	
  
2.3	
  
2.4	
  
2.5	
  

PAKKUMISEL OSALEMISE TINGIMUSED
HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMINE
PAKKUJA MAJANDUSLIKULE JA FINANTSSEISUNDILE ESITATAVAD TINGIMUSED JA NÕUTAVAD DOKUMENDID.
PAKKUJA TEHNILISELE JA KUTSEALASELE PÄDEVUSELE ESITATAVAD TINGIMUSED JA NÕUTAVAD DOKUMENDID:
MUU PAKKUJA POOLT ESITATAV INFORMATSIOON

5	
  
6	
  
7	
  
7	
  
9	
  

3	
  

JUHISED PAKKUMUSE ESITAMISEKS JA KOOSTAMISEKS

10	
  

3.1	
  
3.2	
  
3.3	
  
3.4	
  
3.5	
  
3.6	
  
3.7	
  
3.8	
  
3.9	
  
3.10	
  
3.11	
  
3.12	
  
3.13	
  
3.14	
  

HANKEDOKUMENTIDE KOOSSEIS
HANKEDOKUMENTIDE OMANDAMINE
LISATEABE KÜSIMINE
SUHTLEMINE RIIGIHANKELE REGISTREERUNUD ISIKUTEGA.
PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG
PAKKUMUSE TAGATIS
PAKKUMUSE ESITAMINE
PAKKUMUSE VORMISTAMINE.
PAKKUMUSE MUUTMINE VÕI TAGASIVÕTMINE.
PAKKUMUSE KONFIDENTSIAALSUS.
PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE KULUD
PAKKUMUSE MAKSUMUSE VÄLJENDAMISE VIIS JA RAHAÜHIK
PAKKUMUSE VORMISTAMISE KEEL
PAKKUMUSTE AVAMINE

10	
  
10	
  
10	
  
10	
  
10	
  
10	
  
11	
  
11	
  
12	
  
12	
  
12	
  
13	
  
13	
  
13	
  

4	
  

TELLIJA TEGEVUS PEALE PAKKUMUSTE AVAMIST

14	
  

4.1	
  
4.2	
  
4.3	
  
4.4	
  
4.5	
  

PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE
PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLLIMINE
KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMINE
PAKKUMUSTE HINDAMINE
HANKELEPINGU TINGIMUSED JA SÕLMIMINE

14	
  
14	
  
14	
  
15	
  
15	
  

LISA 1. PAKKUMUSVORMID.

16	
  

VORM I	
   PAKKUMUSE AVALDUS
VORM II	
   PAKKUMUSE MAKSUMUSE VORM
VORM III	
  ÜHISPAKKUMISE EELKOKKULEPE
VORM IV	
  VOLIKIRI
VORM V	
   TEHNILINE PAKKUMUS

17	
  
18	
  
19	
  
20	
  
21	
  

LISA 2. KVALIFITSEERIMISE VORMID

22	
  

VORM VI	
  PAKKUJA KINNITUS
VORM VII	
  
VÕTMEISIKUTE LOETELU
VORM VIII	
  
CV VORM
VORM IX	
  SPETSIALISTI TÖÖANDJA KINNITUS
VORM X	
   PAKKUJA POOLT TEOSTATUD SARNASED TÖÖD
VORM XI	
  PAKKUJA KÄIVE
VORM XII	
  
ALLTÖÖVÕTT
VORM XIII	
  
ALLTÖÖVÕTJA KINNITUS
MUUD ESITATAVAD DOKUMENDID

23	
  
24	
  
25	
  
26	
  
27	
  
28	
  
29	
  
30	
  
31	
  
2

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

LISA 3: PAKKUMUSE TAGATISE VORM

Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

32	
  

3

Hankedokumendid
Juhised pakkujaile
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1

ÜLDINE TEAVE

1.1

Riigihanke nimetus
Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine
Riigihanke registreerimisnumber :

1.2

Riigihanke lühiiseloomustus
Hankelepingu ese on uue Nõlvaku lasteaia (Kaselaane tn 1/Vanasilla tn 31a, Laagri alevik,
Saue vald, Harjumaa, katastrinumber 72703:001:0399, krundi pindala on 4409 m²) ehituse
põhiprojekti koostamine koos kõikide kaasnevate teenustega.
Tellija on seadnud eesmärgiks EL direktiivi 2010/31
projekteerimise, mistõttu tuleb täita järgmisi nõudeid:

mõistes

liginullenergiahoone

•

passiivmajatehnoloogia kasutamine (hoone maksimaalne soojustarve kütteks 15
kWh/m²a, passiivset päikesekütet toetav arhitektuurne lahendus, külmasildadeta
piirded, kõrge kasuteguriga soojatagastusega ventilatsioon, hoone õhutihedus n50
<0,6 h-1);

•

taastuvatest energiaallikatest lokaalne küte;

•

kulutõhususe korral soojavee päikesekollektorite kasutamine;

•

LED-lampidega valgustus ja parima võimaliku energiasäästliku tehnoloogiaga
elektriseadmed

Lasteaed projekteerida 6 (kuue) rühmaga, igas rühmas kuni 24 last vastavalt kehtivatele
normidele.
Hoone projekteerida kahekorruseline ja kompaktse kujuga ning arhitektuurset lahendust
tuleb vajadusel paindlikult projekteerimise käigus muuta, et saavutada kulu- ja
energiatõhusa
passiivmaja
standardi
nõuete
täitmine
vastavalt
dünaamilisele
arvutusmudelile.
Kõik ehitustööd tuleb lahendada tervisesõbralike ökoloogiliste (võimalikult madal CO2
emissioon selle tootmisel ja transpordil) materjalidega, eelistada puitu ja puitkiust
materjale.
Projekteerimisteenuste leping põhineb Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimustel (PTÜ
2004).
1.3

1.4

Hankija nimi ja andmed:
Nimi:

Saue Vallavalitsus

Aadress:

Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

Hanke eest vastutav isik:
Meelis Linnamägi
projektijuht

1.5

T

+372 558 77 84

F

+372 679 68 68

E

meelis.linnamagi@hot.ee

Hankija kontaktisik
Meelis Linnamägi
4

Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

projektijuht

1.6

T

+372 558 77 84

F

+372 679 68 68

E

meelis.linnamagi@hot.ee

Pakkumismenetluse ja hankija liik
Avatud hankemenetlus.

1.7

Hanke osadeks jaotamine
Hange ei ole jaotatud osadeks.

1.8

Rahastamisallikad
Euroopa Regionaalarengufond, meede „Kohalike avalike teenuste arendamine” ja Saue
vallaeelarve.

2

PAKKUMISEL OSALEMINE JA PAKKUJA HANKEMENETLUSEST
KÕRVALDAMINE

2.1

Pakkumisel osalemise tingimused

2.1.1

Pakkumisel saavad osaleda isikud, kes on ennast registreerinud käesoleva hanke pakkujaks
riigihangete registris. Ühise pakkumuse korral ei pea kõik ühises pakkumuses osalejad ennast
registreerima, piisab kui registreerib juhtivpartner. Pakkumisel saavad osaleda ettevõtjad,
kes pärinevad Eestist, mõnest muust Euroopa Liidu liikmesriigist, muust Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguriigist või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga
(Government Procurement Agreement – GPA) ühinenud riigist.

2.1.2

Ettevõtja võib osaleda üksikpakkujana või ühises pakkumuses osalejana (konsortsiumi
liikmena) vaid ühes pakkumuses. Pakkuja (ühises pakkumuses osaleja) ei või alltöövõtjana
osaleda teistes pakkumustes.

2.1.3

Üks ettevõtja võib alltöövõtjana osaleda mitmes pakkumuses.

2.1.4

Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) peab koos pakkumusega esitama:

2.1.5

-

Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud
asjaolude puudumise kohta (Vorm VI).

-

Eestis registreeritud pakkuja (ühises pakkumuses osaleja): Maksu- ja Tolliameti ning
pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi RHS § 38 lg 1 p 4
nimetatud asjaolu puudumise kohta. Tõend peab olema välja antud mitte varem kui 30
päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega.

-

Välisriigis registreeritud
asukohajärgse kohalike
pädevusega ametiasutuse
Tõend peab olema välja
tähtaega.

-

Kirjaliku kinnituse selle kohta, et kõigil alltöövõtjatel, keda Pakkuja kavatseb
allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmisel kasutada, puuduvad RHS § 38
lõike 1 punktides 1-4 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused (Vorm XI).

pakkuja (ühises pakkumuses osaleja): pakkuja elu- või
maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava
tõendi RHS § 38 lg 1 p 4 nimetatud asjaolu puudumise kohta.
antud mitte varem kui 30 päeva enne taotluste esitamise

Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema
registreeritud äriregistris või erialases registris; pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja)
esitab koos pakkumusega asukohamaa seaduse kohase registreerituse kohta koopia vastavast
registritunnistusest (Eestist pärinevad pakkujad / ühises pakkumuses osalejad – äriregistri
registrikaardi väljatrüki) seisuga mitte enam kui 30 päeva enne pakkumuse esitamise
tähtpäeva.
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2.1.6

Eesti äriregistris registreeritud pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja, samuti iga
projekteerimistöid teostav alltöövõtja, keda pakkumuses on näidatud) peab lisaks olema
registreeritud Majandustegevuse Registris valdkonnas Projekteerimine. Pakkuja (iga ühises
pakkumuses osaleja) esitab väljatrüki Majandustegevuse Registrist koos vastutavate
spetsialistide loeteluga seisuga mitte enam kui 30 päeva enne pakkumuste esitamise
tähtpäeva; sama tuleb esitada ka pakkumuses näidatud alltöövõtjate kohta.

2.1.7

Välisriigis registreeritud pakkuja ja/või pakkuja alltöövõtja on kohustatud lepingu sõlmimisel
enne tööde alustamist registreerima end Majandustegevuse Registris vastavates
valdkondades.

2.1.8

Ühispakkujad esitavad koos nende kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamisega
nende esindajale antud volikirja.

2.1.9

Juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole äriregistri B-osa registrikaardile
kantud juhatuse liikmed, esitab pakkuja koos pakkumusega volikirja, mis kinnitab, et
allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjutamiseks; (Vorm IV).

2.1.10 Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtjate kohta esitab pakkuja koos
pakkumusega alltöövõtjate nimed, äriregistri numbrid ning iga alltöövõtja poolt täidetava
töö kirjeldus ja protsentuaalne osa kogutöödest; samuti lisada iga alltöövõtja kirjalik
kinnitus pakkumuses osalemise nõusoleku kohta antud hankes; samuti peab pakkuja
kinnitama, et kaasab hankelepingu mahust olulise osa täitmisel muid alltöövõtjaid üksnes
hankija nõusolekul pärast nende suhtes hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise
kohta kinnituse esitamist; (Vormid XI ja XII).
2.1.11 Alltöövõtja alltöövõtt on keelatud. Alltöövõtjad peavad omama lube, litsentse,
kvalifikatsiooni, mis on vajalik vastava töö tegemiseks ja vähemalt 3-aastast alltöövõtuna
tehtava valdkonna töökogemust.
2.1.12 Kui hankijal on põhjendatud kahtlus, et pakkujal või pakkuja alltöövõtjal esinevad RHS
paragrahvi 38 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud alused, võib ta selle tuvastamiseks nõuda
pakkujalt või taotlejalt nimetatud aluste puudumise kohta vastavat karistusregistri teadet
või esitada järelepärimine karistusregistri volitatud töötlejale või nõuda pakkuja või taotleja
või pakkuja alltöövõtja asukohariigi kohtu- või haldusorgani väljastatud samaväärset
dokumenti või muu selleks volitatud ametiasutuse väljastatud tõendit või pakkuja või
taotleja või pakkuja alltöövõtja kirjalikku volitust pöörduda vastavate ametiasutuste poole
nimetatud aluste puudumise kohta kinnituse saamiseks. Kui pakkuja või taotleja või pakkuja
alltöövõtja asukohariik selliseid dokumente ei väljasta, võib selle asendada pakkuja, taotleja
või pakkuja alltöövõtja või tema esindaja poolt vande all antud tunnistuse või pädeva
justiits- või haldusasutuse või notari või kutsealavõi ametiliidu ees antud tunnistusega
vastavalt pakkuja või taotleja või pakkuja alltöövõtja asukohariigi õigusaktidele.
2.2

Hankemenetlusest kõrvaldamine

2.2.1

Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal pakkuja
või taotleja:
-

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 süütegude toimepanemise
eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt
kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;

-

kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus
sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;

-

kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema
asukohamaa seaduse kohaselt;

-

kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude
või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt täidetud;

-

kes on samas riigihankes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse
üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või andnud
6
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teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana
hankelepingu täitmisel;
2.2.2

kes on esitanud valeandmeid käesolevas jaos sätestatud või käesolevas jaos sätestatu
alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.

Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
-

kelle suhtes või kelle esindaja suhtes on kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või
muul sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste
käitumisreeglite vastu;

-

kes on jätnud hankija poolt pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste
puudumise kohta nõutud andmed või dokumendid esitamata, kui need andmed või
dokumendid ei ole hankijale oluliste kulutusteta andmekogus olevate avalike andmete
põhjal kättesaadavad;

-

kes on jätnud hankija teavitamata käesoleva dokumendi punktis 2.2.1 nimetatud
asjaolude olulisest muutumisest;

2.3

Pakkuja majanduslikule
dokumendid.

ja

finantsseisundile

esitatavad

tingimused

ja

nõutavad

2.3.1

Pakkuja (konsortsiumi) kolme eelmise (2007-2009) majandusaasta netokäive peab olema igal
aastal vähemalt 2 miljonit krooni (ühispakkumise puhul juhtivpartneril vähemalt 50%
eelnimetatud summast).

2.3.2

Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) esitab:
-

viimase kolme majandusaasta aruande väljavõtte (bilanss ja kasumiaruanne) koos
audiitori järeldusotsusega, kui on kohaldatav

-

kinnituse pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta (Vorm XI)

2.4

Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad
dokumendid:

2.4.1

Pakkujal (konsortsiumil) peab olema viimase 3 aasta jooksul (36 kuu jooksul pakkumuse
esitamisest arvates; projekteerimistööd võivad olla alustatud varem, kuid peavad olema
lõpetatud nimetatud perioodi jooksul) peatöövõtjana (konsortsiumi liikmena) teostatud
vähemalt 2 hankelepingut, kusjuures mõlema hankelepingu raames on koostatud vähemalt
1000 m2 köetava pinnaga sisekliima tagamisega hoone ehituse või rekonstrueerimise
põhiprojekt.

2.4.2

Pakkuja esitab koos pakkumusega loetelu, mis tõendab, et on teostanud eelnimetatud
tunnustele vastavaid projekteerimistöid, koos teostatud tööde maksumuse ja lühikirjelduse,
hankelepingu sõlmimise kuupäeva, põhiprojekti valmimise kuupäeva, tellijate nimede ja
kontaktandmete äranäitamisega; (Vorm X).

2.4.3

Pakkuja poolt tööde teostamiseks pakutavate võtmeisikute haridus, töökogemus ja erialane
kvalifikatsioon peab vastama järgmistele tingimustele:
(i) Projektijuht
- kõrgem haridus
- vähemalt 5-aastane töökogemus projekteerimistööde juhtimisel
- on olnud projektijuht vähemalt kahes hankelepingus, kusjuures mõlema
hankelepingu raames on koostatud vähemalt 1000 m2 köetava pinnaga sisekliima
tagamisega hoone ehituse või rekonstrueerimise põhiprojekt;
- eesti keele oskus kõnes ja kirjas väga heal tasemel;
- võimeline arvuti abil kommunikeeruma (oskus kasutada meiliprogramme) ja
aruandeid koostama (MS Word, MS Excel, MS Project).
(ii) Vastutav arhitekt
- erialane kõrgem haridus
- vähemalt 5-aastane kogemus hoonete projekteerimisel
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- on olnud vastutav arhitekt vähemalt kahes hankelepingus, kusjuures mõlema
hankelepingu raames on koostatud vähemalt 1000 m2 köetava pinnaga sisekliima
tagamisega hoone ehituse või rekonstrueerimise põhiprojekt.
(iii) Vastutav insener
- erialane kõrgem haridus
- vähemalt 5-aastane kogemus hoonete projekteerimisel
- on olnud vastutav insener vähemalt kahes hankelepingus, kusjuures mõlema
hankelepingu raames on koostatud vähemalt 1000 m2 köetava pinnaga sisekliima
tagamisega hoone ehituse või rekonstrueerimise põhiprojekt
- on olnud vastutav insener vähemalt ühes hankelepingus, mille raames on
koostatud sisekliima tagamisega puithoone ehituse või rekonstrueerimise
põhiprojekt.
(iv) Vastutav kütte- ja ventilatsioonisüsteemide insener
- erialane kõrgem haridus
- vähemalt 5-aastane kogemus hoonete kütte- ja ventilatsioonisüsteemide
projekteerimisel
- on olnud vastutav insener vähemalt kahes hankelepingus, kusjuures mõlema
hankelepingu raames on koostatud vähemalt 1000 m2 köetava pinnaga sisekliima
tagamisega hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ehituse või
rekonstrueerimise põhiprojekt.
(v) Vastutav automaatikasüsteemide insener
- erialane kõrgem haridus
- vähemalt 5-aastane kogemus hoonete automaatikasüsteemide projekteerimisel
- on olnud vastutav insener vähemalt ühes hankelepingus, mille raames on
koostatud vähemalt 1000 m2 köetava pinnaga sisekliima tagamisega hoone
automaatikasüsteemide ehituse või rekonstrueerimise põhiprojekt.
(vi) Energiatõhusa ehituse modelleerija
- erialane kõrgem haridus
- vähemalt 3-aastane kogemus energiatõhusate hoonete modelleerimisel
- oskus kasutada modelleerimistarkvara PHPP
- on koostanud vähemalt kahe passiivmajatehnoloogiaga hoone energiabilansi
tarkvaraga PHPP.
2.4.3.1 Omavahel võivad kattuda projektijuhi ja vastutava arhitekti või projektijuhi ja
vastutava inseneri või projektijuhi ja vastutava kütte- ja ventilatsioonisüsteemide
inseneri või projektijuhi ja vastutava automaatikasüsteemide inseneri või
projektijuhi ja energiatõhusa ehituse modelleerija positsioonid. Kõik ülejäänud
võtmeisikud peavad olema erinevad isikud.
2.4.3.2 Pakkuja esitab ülalloetletud võtmeisikute kohtadele kavandatavate isikute CV-d
(Vorm VIII) ning erialast väljaõpet tõendavate dokumentide (õppeasutuse diplomi)
koopiad ja litsentside/tegevuslubade koopiad. Kõik ülalnimetatud võtmeisikutele
esitatud tingimuste täitmist kinnitavad faktid peavad olema välja toodud
võtmeisikute CV-des.
2.4.3.3 Juhul, kui võtmeisiku tööandja ei osale pakkumuses, tuleb koos pakkumusega
esitada võtmeisiku tööandja kinnitus (Vorm IX).
2.4.3.4 Pakkuja peab hindama eeldatavat töömahtu ja iseloomu ning hankelepingu
täitmisele tuleb kaasata piisaval hulgal spetsialiste. Vajadusel tuleb lisaks
eelloetletud võtmeisikutele kaasata teisi spetsialiste. Taoliste isikute nimetamine
pakkumuses ei ole nõutav. Võtmeisikute asendamisel (näit. puhkuse ajal) peab
asendava isiku kvalifikatsioon olema vähemalt samaväärne hankedokumentides
vastavale positsioonile esitatud kvalifikatsiooniga.
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

2.4.4

Pakkujal (ühise pakkumuse korral juhtival partneril) peab olema dokumenteeritud
kvaliteedijuhtimise süsteem; süsteemi kirjeldus esitada koos pakkumusega.

2.5

Muu pakkuja poolt esitatav informatsioon

2.5.1

Pakkuja poolt esitatav tehniline pakkumus
Lisaks hinnapakkumusele peab pakutavate tööde kirjeldamiseks pakkumuses olema esitatud
alljärgnev informatsioon ja dokumendid:
2.5.1.1 Tööprogramm, sh põhiliste toimingute kirjeldus ja toimingute järjekord, vastavalt
Tööde spetsiifikale
2.5.1.2 Ajagraafik kõikide tähtsamate tööetappide äranäitamisega (esitada graafilisel kujul,
kasutades nt MS Project)
2.5.1.3
o
o
o

Lepingu täitmise organisatsiooni skeem, sh
spetsialistide nimed ja nende ülesanded
alltöövõtjad ja nende ülesanded
ühispakkumuse korral tööjaotus partnerite vahel, nende vastutus ning koostöö
korraldus.

2.5.1.4 Kvaliteedi tagamise süsteemi kirjeldus antud projekti jaoks, sh autorijärelevalve
teostamise perioodil.
2.5.2

Ühispakkujad
2.5.2.1 Ühisele pakkumusele peab olema lisatud konsortsiumi liikmete poolt allkirjastatud
eelleping või kavatsuste protokoll, mis fikseerib, et kõik konsortsiumi liikmed
vastutavad juriidiliselt, ühiselt ja üksikult hankelepingu täitmise eest, ning et
juhtliikmel on õigus saada ja anda instruktsioone kõigi liikmete jaoks ja nimel ja et
lepingu täitmise, sealhulgas maksete tegemise kohustus lasub konsortsiumi
juhtliikmel. (Vorm III)
2.5.2.2 Koos eellepingu või kavatsuste protokolliga tuleb esitada kinnitus selle kohta, et
ühispakkujatega hankelepingu sõlmimisel sõlmivad nad omavahel seltsingulepingu
hankelepingu täitmiseks.
2.5.2.3 Ühispakkujad esitavad koos pakkumusega volikirja oma esindaja määramiseks
hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning täitmisega seotud toimingute
tegemiseks (nimetatud volitus võib olla vormistatud ka eellepingus või kavatsuste
protokollis).
2.5.2.4 Juhul, kui ühispakkumusest selgub, et see on esitatud üksnes eesmärgiga vastata
mingile kvalifitseerimise tingimusele (pakkumuse järgi üks või mitu ühispakkujaist ei
osale tulevase hankelepingu täitmises), lükkab hankija pakkumuse tagasi. Hankija
kontrollib nimetatud asjaolu pakkuja tehnilise pakkumuse põhjal.
2.5.2.5 Hankijaga suhtleb hankemenetluse ajal ainult ühispakkujate juhtpartner.
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3

JUHISED PAKKUMUSE ESITAMISEKS JA KOOSTAMISEKS

3.1

Hankedokumentide koosseis
Hankedokumendid koosnevad järgmistest osadest:

3.2

-

Hanketeade

-

I Osa. Juhised pakkujaile (sh vormid)

-

II Osa. Lepingu tingimused

-

III Osa. Tehniline kirjeldus (sh joonised)

-

Kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva hankedokumendid omandanud isikutele
saadetud lisakirjad, millega on muudetud või selgitatud hankedokumente.

Hankedokumentide omandamine
Vastavalt Hanketeate Osa IV.3.3).

3.3

Lisateabe küsimine
Pakkujad võivad esitada küsimusi ja lisateabe taotlusi p 1.4 toodud kontaktisikule. Küsimuse
juures tuleb ära märkida küsimuse esitaja nimi, ettevõtte nimetus, aadress jt
kontaktandmed. Samuti tuleb ära märkida adressaadi nimi, hankija nimetus ja aadress ning
hanke nimetus.
Küsimused ja lisateabe taotlused võib esitada e-posti, faksi või kirja teel.
Hankija vastab pakkujate küsimustele ja lisateabe taotlustele e-posti teel hiljemalt 3
tööpäeva jooksul vastava küsimuse või taotluse saamisest, edastades küsimused ja vastused
kõikidele registreerunud pakkujatele.

3.4

Suhtlemine riigihankele registreerunud isikutega.
Suhtlemisel riigihankele registreerunud isikutega kasutab hankija neid kontaktandmeid
(kontaktisik, e-posti aadress, telefoni ja faksi number), mille isik on esitanud riigihangete
registrile. Hankija ei vastuta faksi- ja elektronpostside toimimisel esineda võivate hankijast
sõltumatute häirete eest.

3.5

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva jooksul alates pakkumuste esitamise
tähtpäevast. Hiljemalt kümme päeva enne pakkumuse jõusoleku tähtaja lõppemist võib
hankija teha pakkujale kirjaliku ettepaneku pakkumuse pikendamiseks. Pakkuja teavitab
hankijat pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamisest või sellest keeldumisest viie tööpäeva
jooksul vastava ettepaneku saamisest arvates.

3.6

Pakkumuse tagatis

3.6.1

Pakkuja on kohustatud koos pakkumusega esitama pakkumuse tagatise krediidi- või
finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või rahasumma deponeerimisena
Hankija arveldusarvele järgneval moel:
Saaja:

Saue Vallavalitsus

a/a:

1120070016

pank:

Swedbank AS

summa:

5 000.- Eesti krooni

selgitus:
koostamine”

Pakkumuse

tagatis.

Pakkumuste tagatise suurus on 5 000.-

Riigihange

„Nõlvaku

lasteaia

põhiprojekti

Eesti krooni.
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Tagatisraha ülekande puhul esitab pakkuja koos pakkumusega maksekorralduse koopia.
Pakkumuse tagatis peab olema jõus pakkumuse jõusoleku tähtaja lõpuni.
3.6.2

Pakkumuse tagatis jääb hankijale või hankijal tekib õigus see realiseerida, kui:
1)

pakkuja kõrvaldatakse hankemenetlusest;

2)

pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi.

3.6.3

Tagatise puudumine põhjustab kohese pakkumuse tagasilükkamise.

3.7

Pakkumuse esitamine

3.7.1

Osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatud. Variantide esitamine ei ole lubatud.

3.7.2

Pakkumus tuleb esitada kirjalikus vormis paberkandjal.

3.7.3

Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.

3.7.4

Pakkumuste esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg:
Koht:

Saue Vallavalitsus, Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

Tähtpäev:

29. september 2010.a.

Kellaaeg:

14:00

3.7.5

Pakkumus tuleb esitada kas ametlikku postiteenust kasutades tähitud postisaadetisega või
punktis 3.7.4 toodud aadressile käsipostiga toimetades (sealhulgas kiirkullerteenusega).

3.7.6

Pakkumuse kättesaamise kohta väljastab hankija pakkujale tõendi, milles on märgitud
pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg.

3.8

Pakkumuse vormistamine.

3.8.1

Köitmine ja nummerdamine
Paberkandjal pakkumine tuleb esitada kolmes eksemplaris köidetult vähemalt kiirköitjas,
varustatud vahelehtedega, sisukorraga (vahelehtede pealkirjad), kirjutatud arusaadavas
kirjas ning mittekustutatava kirjaga. Pakkumuse kõik leheküljed tuleb nummerdada.
Pakkumuse kõik leheküljed peavad olema allkirjastatud pakkuja volitatud esindaja poolt.

3.8.2

Koopiate arv
Esitada tuleb pakkumuse üks originaal (tiitelleht varustatud märkega „ORIGINAAL”) ja kaks
koopiat (tiitelleht varustatud märkega „KOOPIA”). Erinevuste puhul originaalis ja koopiates
loetakse õigeks originaal.

3.8.3

Pakend
Pakkumus peab olema esitatud ühes kinnises pakendis. Pakendil peab olema järgnev
informatsioon:
(Hankija andmed vastavalt p 1.3.)
(Riigihanke nimi)
(Riigihanke registreerimisnumber)
(Pakkuja nimi)
(Pakkuja aadress)
(Pakkuja registrikood)
Mitte avada enne 29.09.2010 kl 14:00!
Kui pakend ei ole varustatud nõuetekohaselt andmetega, ei vastuta hankija pakkumuse
võimaliku sattumise eest valesse kohta.

3.8.4

Pakkumuse struktuur.
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Pakkumuse soovituslik järjestus, hõlbustamaks vajalike dokumentide leidmist (soovituslikult
eraldada vahelehtedega):
DOKUMENT

VORM

TÄPSUSTUS

HINNAPAKKUMUS

VORM I

PAKKUMUSE MAKSUMUS

VORM II

ÜHISPAKKUMISE EELKOKKULEPE

VORM III

kui kohaldub

VOLIKIRI

VORM IV

kui kohaldub

PAKKUMUSE TAGATIS
TEHNILINE PAKKUMUS

VORM V

PAKKUJA KINNITUS

VORM VI

VÕTMEISIKUTE LOETELU

VORM VII

VÕTMEISIKUTE CV –d koos kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentidega

VORM VIII

SPETSIALISTI TÖÖANDJA KINNITUS

VORM IX

PAKKUJA POOLT TEOSTATUD SARNASED TÖÖD

VORM X

PAKKUJA KÄIVE

VORM XI

ALLTÖÖVÕTT

VORM XII

kui kohaldub

ALLTÖÖVÕTJA KINNITUS

VORM XIII

kui kohaldub

kui kohaldub

Äriregistri registrikaardi väljatrükk või asukohamaa
seaduste kohane koopia registritunnistusest.
Väljatrükk majandustegevuse registrist.
Viimase kolme majandusaasta aruande väljavõte.
Maksu- ja Tolliameti ning pakkuja asukohajärgse kohalike
maksude maksuhalduri tõend RHS § 38 lg 1 p 4 nimetatud
asjaolu puudumise kohta (Eestis registreeritud pakkuja).
Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude
maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava
pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lg 1 p 4
nimetatud asjaolu puudumise kohta (välisriigis
registreeritud pakkuja).

kui kohaldub

Kvaliteedijuhtimise süsteemi kirjeldus.
3.9

Pakkumuse muutmine või tagasivõtmine.

3.9.1

Pakkuja võib oma pakkumuse enne pakkumuste esitamise tähtaega tagasi võtta. Selleks peab
pakkuja esitama hankijale vastava teatise samas vormis, milles oli esitatud pakkumus. Kui
pakkuja esitab uue pakkumuse, ei muutu tema poolt eelnevalt esitatud pakkumus kehtetuks,
kui ta ei ole seda vastava teatisega tagasi võtnud.

3.9.2

Kõik käesoleva hankemenetluse alusel esitatud pakkumused kuuluvad hankijale. Pakkujatel
ei ole õigust nõuda oma pakkumuste tagasisaamist.

3.10

Pakkumuse konfidentsiaalsus.
Pakkumus on konfidentsiaalne. Pakkumuses sisalduvat teavet võib avalikustada üksnes
riigihangete seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses.

3.11

Pakkumuse ettevalmistamise kulud
Hankija ei kompenseeri pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega ning pakkumisel
osalemisega seotud kulusid.
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik

3.12.1 Pakkumuse maksumuse rahaühikuks ja lepingu rahaühikuks on eesti kroon, s.t. pakkumuse
hinna võib esitada ja pakkumuse hinnatabeli võib täita ainult kroonides.
3.12.2 Pakkumuse maksumus tuleb väljendada kogumaksumusena koos käibemaksuga ning ilma
käibemaksuta. Hinnapakkumuseks kasutada Lisas 1 esitatud pakkumusvorme (Vorm I ja II).
Pakkumuse maksumus tuleb esitada numbrites ja sõnades; erinevuse puhul numbrites ja
sõnades väljendatud pakkumuse maksumuse puhul loetakse õigeks sõnades väljendatud
pakkumuse maksumus.
3.12.3 Pakkuja poolt esitatud tööde maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi (s.h. palgakulusid,
puhkusetasusid
ja
vajalikke
komandeeringutasusid;
kõiki
halduskulusid,
näit.
ümberkolimiseks vajalik transport, majutus, kodumaalt eemalviibimise toetus,
tervisekindlustus jm töötajatele makstavad hüvitised), mis on vajalikud tööde teostamiseks,
koos kõikide maksude, lõivude, üldkulude ja kasumiga.
3.13

Pakkumuse vormistamise keel
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Lisaks eesti keelele võib pakkumuse vormistada ka
inglise keeles; sel juhul tuleb ingliskeelne dokumentatsioon varustada eestikeelse tõlkega;
vastuolude ilmnemisel eri keeltes esitatud dokumentide vahel on ülimuslik eesti keel.
Väljaspool Eesti Vabariiki registreeritud pakkuja kohta asukohariigi institutsioonide poolt
väljastatud kvalifitseerimise aluseks olevad dokumendid peavad olema notariaalse või
vandetõlgi eestikeelse tõlkega.

3.14

Pakkumuste avamine

3.14.1 Pakkumuste avamise koht, kuupäev ja kellaaeg.
Koht:

vastavalt punktis 3.7.4 toodule

Aeg:

viis (5) minutit peale punktis 3.7.4 toodud aega

3.14.2 Pakkujatel või nende volitatud esindajatel on õigus osaleda pakkumuste avamisel.
3.14.3 Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid, pakkujate poolt
esitatud pakkumuste maksumused ja kvalifitseerumiseks vajalike dokumentide olemasolu.
Nimetatud andmed kannab hankija pakkumuste avamise protokolli.
3.14.4 Hankija saadab pakkumuste avamise protokolli koopia kõigile pakkujatele kolme tööpäeva
jooksul pakkumuste avamisest arvates. Juhul, kui pakkumusest nähtub, et erinevad pakkujad
on esitanud ühise pakkumuse, siis avamise protokolli koopia saadetakse ainult ühises
pakkumuses osalejate ametlikule esindajale.
3.14.5 Pärast pakkumuse esitamise tähtpäeva ja kellaaega laekunud pakkumus(ed) tagastatakse
avamata kujul.
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4

TELLIJA TEGEVUS PEALE PAKKUMUSTE AVAMIST

4.1

Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine

4.1.1

Hankija kontrollib nende pakkujate vastavust hanketeates toodud kvalifitseerimise
tingimustele, keda ei ole hankemenetlusest kõrvaldatud.

4.1.2

Pakkujat (ühispakkujat) ei kvalifitseerita, kui ta ei täida hanketeates esitatud
kvalifitseerimise tingimusi või kui pakkuja (ühispakkuja) ei ole esitanud andmeid või
dokumente, mida Hankija on riigihangete seaduse alusel hanketeates ja hankedokumentides
nõudnud.

4.1.3

Kui üks ühises pakkumuses osalejatest jäetakse kvalifitseerimata, jäetakse kvalifitseerimata
kõik ühises pakkumuses osalejad.

4.1.4

Hankija kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud
valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava
tähtsusega, või võltsitud dokumente.

4.1.5

Hankijal on õigus kontrollida pakkuja kvalifikatsiooni kogu hankemenetluse vältel ja kui talle
saab teatavaks asjaolu, et pakkuja majanduslik ja finantsseisund või tehniline ja kutsealane
pädevus ei vasta hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele, teha uus otsus
pakkuja kvalifitseerimise kohta ning jätta pakkuja kvalifitseerimata.

4.1.6

Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses .

4.2

Pakkumuste vastavuse kontrollimine

4.2.1

Hankija kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust
hankedokumentides esitatud tingimustele, muuhulgas punktis 2.5.1 (Tehniline pakkumus)
nõutud informatsiooni vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele iga Osa kohta
eraldi.

4.2.2

Hankija nõudel peab pakkuja pakkumuses esitatud teavet selgitama, piiritlema või
täpsustama.

4.2.3

Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta hankedokumentides esitatud tingimustele.
Hankija tunnistab pakkumuse vastavaks, kui see vastab esitatud tingimustele ning selles ei
esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest.
Sisuliseks kõrvalekaldeks loetakse tingimusi, mis:
-

vähendavad hanke mahule esitatud nõudeid,

-

vähendavad hanke kvaliteedile esitatud nõudeid,

-

ei vasta esitatud ajalistele nõuetele, või

-

võrreldes hankedokumentides esitatuga kitsendavad hankija õigusi või vähendavad
pakkuja kohustusi.

4.2.4

Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

4.3

Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

4.3.1

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

4.3.2

-

Kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu
eeldatava maksumuse ning hankija ei leia täiendavaid vahendeid hanke elluviimiseks.

-

Hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast
sõltumatutel põhjustel.

-

Ükski pakkuja ei täida vajalikke kvalifitseerimistingimusi.

Hankija ei ole vastutav kahju eest mis on seotud hankemenetluse kehtetuks tunnistamisega.
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Juhised pakkujaile

4.4

Pakkumuste hindamine

4.4.1

Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi. Pakkumuste hindamisel arvestab hankija
hankedokumentides sätestatud pakkumuste hindamise kriteeriumi.

4.4.2

Juhul, kui hankija leiab pakkumusest ilmse arvutusvea ning pakkumuses esitatud arvutuslik
kogumaksumus ei vasta pakkumuses esitatud erinevate artiklite kogumaksumusele, parandab
hankija arvutusvea, arvutades pakkumuse kogumaksumuse hinnatabelis antud hindade alusel
ning teatab sellest viivitamata pakkujale kirjalikult. Pakkuja vastab hankijale kirjalikult
kahe tööpäeva jooksul arvates vastava teate saamisest, kas ta on arvutusvea parandamisega
nõus. Juhul kui pakkuja arvutusvea parandamisega ei nõustu, lükkab hankija pakkumuse
tagasi.
Kui esineb lahknevusi sõnades ja numbrites väljendatud summades, loetakse õigeks sõnades
väljendatud summa.

4.4.3

Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind.

4.5

Hankelepingu tingimused ja sõlmimine
Hankeleping koosneb järgnevatest lepingu osadest:
Hankelepingu osad on (prioriteetsuse järjekorras, prioriteetseim esimesena):
-

Lepinguvorm (Lepingukokkulepe, antud hankedokumentide II osas).

-

Lepingu üldtingimused: Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused 2004

-

Projekteerimisteenuste tehniline kirjeldus/lähteülesanne (antud hankedokumentide III
osas)

-

Töövõtja pakkumus.

Hankeleping sõlmitakse kogusumma lepinguna.

Lisa 1: Pakkumusvormid
Lisa 2: Kvalifitseerimise vormid
Lisa 3: Pakkumuse tagatise vorm
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LISA 1. PAKKUMUSVORMID.
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Vorm I

Pakkumuse avaldus

Hanke nimetus:

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Riigihanke registreerimisnumber:
Hankija:

Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

1

Kinnitame, et oleme tutvunud hanketeate ja hankedokumentidega ning hankija poolt
väljastatud lisainformatsiooniga eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks ja kinnitame, et
nõustume täielikult hankija poolt esitatud tingimustega.

2

Kinnitame, et võtame üle kõik hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimused.

3

Kinnitame, et vastame täielikult hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele ning omame
kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks.

4

Teeme pakkumuse Töö tegemiseks ja lõpetamiseks ning kõigi puuduste kõrvaldamiseks.

5

Meie pakkumuse hind eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks on:
___________________________ krooni, millele lisandub 20% käibemaks ___________ krooni,
kokku ____________________ krooni
(summa sõnades: _______________________________ krooni).

6

Kinnitame, et meie poolt pakkumusele lisatud maksumuse vorm on nõuetekohaselt täidetud.
Saame aru, et maksumuse vormi mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus
tagasi kui hankedokumentides esitatud tingimustele mittevastav.

7

Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie
pakkumuse osa.

8

Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

9

Meie pakkumuse vastuvõtmisel alustame Tööga nii kiiresti kui mõistlikult võimalik ning teostame
Töö tähtajaks vastavuses Lepingu dokumentidega.

10

Aktsepteerime hankija õigust tagasi lükata kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud
juhtudel.

Pakkuja ametlik esindaja (või volitatud esindaja):

Nimi:
Amet:
Allkiri:

Kuupäev:
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Vorm II

Pakkumuse maksumuse vorm

Hanke nimetus:

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Riigihanke registreerimisnumber:
Hankija:

Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

Jrk
nr

1
2
3
4

Tööde või kulutuste nimetus

Maksumus
Kokku EEK

Tööde teostaja
(sh alltöövõtja)

Lammutusprojekt
Arhitektuur-ehituslik osa (sh. välisterritooriumi
rajatised ja haljastus)
Veevarustus ja kanalisatsioon
Ventilatsiooni -ja küttesüsteemid

5

Tugevvooluseadmed ja -võrk

6

Nõrkvooluseadmed ja -võrk

7

Hoone automaatikasüsteemid
Mööbli ja sisustuse tarne joonised, töömahtude
tabelid, maksumuse kalkulatsioonid ja riigihanke
8 tehniline kirjeldus
Ehitustööde töömahtude tabelid, maksumuse
kalkulatsioonid ja ehitustööde riigihanke tehniline
9 kirjeldus
Uuringud. Muud tööd ja kulud (sh. topogeodeetiline alusplaan, kooskõlastamine,
passiivmaja nõuetele vastavuse arvutused PHPP-ga,
10 simulatsioonid, passiivmaja eksperdid jms)
11 Autorijärelevalve ehitustööde ajal
Pakkumuse maksumus kokku:
Käibemaks 20%
Pakkumuse maksumus koos käibemaksuga kokku:

Pakkuja ametlik esindaja (või volitatud esindaja):

Nimi:
Allkiri:

Kuupäev:
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Vorm III

Ühispakkumise eelkokkulepe

Hanke nimetus:

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Riigihanke registreerimisnumber:
Hankija:

Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

Pakkumine on ühispakkumine:
JAH

EI

Jaatava vastuse korral täita järgnevad lüngad.
Käesolevaga kinnitame, et allpool nimetatud ettevõtted teevad antud hankemenetlusel solidaarselt
ühise pakkumuse ja vastutavad antud pakkumuse tegemise, pakkumuse ja lepingu täitmise eest
täielikult ühiselt ja üksikult igaüks eraldi, kusjuures Ühispakkujate volitatud esindajaks on
määratud:
(Pakkuja nimi)

Ühispakkujad volitavad Ühispakkujate volitatud esindajat saama Tellijalt teateid ja juhiseid ning
allkirjastama ametlikke dokumente, sealhulgas antud Pakkumust, samuti juhtima Lepingu täitmist
ja esitama arveid tehtud töö eest.
Ühispakkujad kinnitavad, et jäävad solidaarselt antud Pakkumusega seotuks kuni kõik lepingulised
kohustused Tellija ees on täidetud.
Pakkuja (Ühispakkumuse volitatud esindaja)
Pakkuja
Pakkuja nimi
Pakkuja aadress
registrikood

Allkirjaõigusliku
isiku nimi

Allkirjaõigusliku
isiku allkiri

Allkirjaõigusliku
isiku nimi

Allkirjaõigusliku
isiku allkiri

Partnerid
Partneri nimi

Partneri
registrikood

Partneri aadress

Pakkuja ametlik esindaja (või volitatud esindaja):

Nimi:
Allkiri:

Kuupäev:
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Vorm IV

Volikiri

Hanke nimetus:

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Riigihanke registreerimisnumber:
Hankija:

Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)
isikus _________________ (volitatava nimi, ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja
allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________
Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.
Volikiri kehtib kuni ________________
Kuupäev: _________________
____________________ (volitaja allkiri)
____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Vorm V

Tehniline pakkumus

Hanke nimetus:

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Riigihanke registreerimisnumber:
Hankija:

Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

1.
Tööprogramm, sh põhiliste toimingute kirjeldus ja toimingute järjekord, vastavalt tööde
spetsiifikale
2.

Ajagraafik kõikide tähtsamate tööetappide äranäitamisega (esitada graafilisel kujul,
kasutades nt MS Project)

3.

Lepingu täitmise organisatsiooni skeem, sh
o spetsialistide nimed ja nende ülesanded
o alltöövõtjad ja nende ülesanded
o

4.

ühispakkumuse korral tööjaotus partnerite vahel, nende vastutus ning koostöö
korraldus

Kvaliteedi tagamise süsteemi kirjeldus antud projekti jaoks, sh autorijärelevalve teostamise
perioodil.
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Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

LISA 2. KVALIFITSEERIMISE VORMID
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Vorm VI

Pakkuja kinnitus

(esitab iga ühises pakkumuses osaleja)
Hanke nimetus:

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Riigihanke registreerimisnumber:
Hankija:

Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

Käesolevaga kinnitame, et:
1. et meil puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud
asjaolud, sh:
a. meid ega ka meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses
karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või
riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste
süütegude toimepanemise eest ja meie ega meie esindajad ei kuulu nende hulka,
kelle karistusandmeid on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt
kustutamata või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
b. me ei ole pankrotis ega likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud ega muus
sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt;
c. meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust
meie asukohamaa seaduse kohaselt;
2. Meie ei ole samas hankemenetluses esitanud ühist pakkumust, olles ühtlasi esitanud
pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või
nimetanud alltöövõtjana hankelepingu täitmisel teist pakkujat;
3. Meie suhtes või meie esindaja suhtes ei ole kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul
sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste käitumisreeglite
vastu;
4. Meie ei ole jätnud hankija poolt pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise
kohta nõutud andmed või dokumendid esitamata, kui need andmed või dokumendid ei ole
hankijale oluliste kulutusteta registri kaudu kättesaadavad.
5. Meil on nõuetekohaselt täidetud õigusaktidest tulenevad riiklike maksude ja oma elu- või
asukoha kohalike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused;
6. Me ei ole esitanud valeandmeid hankemenetlusest kõrvaldamise aluste kohta;
7. Meil või meie esindajal on nõuetekohaselt täidetud muude hankijaga sõlmitud lepingutega
endale võetud kohustused hankija ees

Märkused: ______________________________________________________
Pakkuja ametlik esindaja (või volitatud esindaja):

Nimi:
Allkiri:

Kuupäev:
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Vorm VII

Võtmeisikute loetelu

Hanke nimetus:

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Riigihanke registreerimisnumber:
Hankija:

Nr
1.

Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

Võtmeisik

Vastutav
3
arhitekt

3.

Vastutav insener

5.
6.

Ettevõte

Projektijuht

2.

4.

Nimi

Vastutav kütte- ja
ventilatsioonisüsteemide
insener
Vastutav
automaatikasüsteemide
insener
Energiatõhusa ehituse
4
modelleerija

Pakkuja ametlik esindaja (või volitatud esindaja):

Nimi:
Allkiri:

Kuupäev:
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Vorm VIII

CV vorm
CURRICULUM VITAE

Positsioon käesoleva hanke hankelepingu täitmisel:
1.
Perekonnanimi:
2.
Eesnimi:
3.
Sünniaeg:
4.
Haridus:
Haridusasutused:
Ajaperiood:
Alates (kuu/aasta)
Kuni (kuu/aasta)
Eriala, kraad:
5.

Keelteoskus (Märgi emakeel; väga hea; hea; rahuldav; kesine; nõrk):
Keel
Rääkimine
Kirjutamine
Emakeel

6.

Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine:

7.

Muud oskused (nt arvutioskus jm):

8.

Praegune töökoht:

9.

Üldine tööstaaž:

10.
Töökogemused:
Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)
Asukoht
Ettevõte / organisatsioon
Amet
Töökirjeldus
(tabeleid lisada vajalikul hulgal)
11.

Referentsprojektid (pakkujal pöörata tähelepanu kõikidele erialase töökogemuse nõuetele,
et saaks kajastatud järgnevates tabelites; kui CV-st ei selgu võtmeisiku(te)le esitatud
erialase töökogemuse nõuete täitmine, jäetakse pakkuja kvalifitseerimata):
Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)
Tellija
Projekti rahastaja(d)
Projekti nimetus, lühikirjeldus ja objekti
põhinäitajad, maksumus EEK, kasutatud lepingu
tüübid
Positsioon projektis
Täidetud ülesanded
(tabeleid lisada vajalikul hulgal)
Lisada võtmeisiku haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid.
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Vorm IX

Spetsialisti tööandja kinnitus

(antud vormi täidab spetsialisti tööandja, kui tööandja ei osale pakkumuses)

Hanke nimetus:

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Riigihanke registreerimisnumber:
Hankija:

Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

Käesolevaga mina, _______________________________________(tööandja ja selle esindaja nimi),
olen

andnud

oma

nõusoleku

____________________

(spetsialisti

nimi)

osalemiseks

_________________________________________________________________________(pakkuja nimi)
meeskonna liikmeks ___________________________________(võtmeisiku positsioon) positsioonile,
kinnitan, et eelpoolnimetatud spetsialist on pakkumuse edukaks tunnistamisel lepingu elluviimise
perioodil kättesaadav ning võimeline töötama ja meie töösuhe võimaldab tal seda täies mahus teha.

Nimi:
Esinduse alus:
Allkiri:

Kuupäev:
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Vorm X

Pakkuja poolt teostatud sarnased tööd

Hanke nimetus:

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Riigihanke registreerimisnumber:
Hankija:

Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

Käesolevaga kinnitame, et:
(pakkuja)

poolt aastatel 2007 - 2010 lõpetatud sarnaste tööde1) loetelu on alljärgnev:

Jrk.
Nr.

1)

Tellija ja
kontaktisik

Pakkuja
Projekti nimi,
poolt
Projekteeri
Tööde osutaja
projekti
osutatud
mistööde
positsioon tööde
iseloomulikud ProjekteerimisProjekteerim osutamise
teostamisel
näitajad (köetav
lepingu(te)
istööde
algus ja
(juhtivpartner,
pind, ehitusalune
maksumus
maksumus lõpp (kk.aa konsortsiumi liige,
pind, korruste
(ilma käibe– kk.aa)
alltöövõtja)
arv jmt)
maksuta) EEK

sarnaseks tööks loetakse vähemalt 1000 m2 köetava pinnaga sisekliima tagamisega hoone ehituse
või rekonstrueerimise põhiprojekti koostamist

Pakkuja ametlik esindaja (või volitatud esindaja):

Nimi:
Allkiri:

Kuupäev:
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Vorm XI

Pakkuja käive

Hanke nimetus:

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Riigihanke registreerimisnumber:
Hankija:

Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

Käesolevaga kinnitame, et:
(pakkuja)

eelmiste perioodide netokäive on olnud alljärgnev:
Nimetus
Juhtiv partner
(nimi)

Kogukäive, EEK

Partner 1 (nimi)

Kogukäive, EEK

Partner 2 (nimi)

Kogukäive, EEK

KOKKU

Kogukäive kokku, EEK

2007

2008

2009

Pakkuja ametlik esindaja (või volitatud esindaja):

Nimi:
Allkiri:

Kuupäev:
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Vorm XII

Alltöövõtt

Hanke nimetus:

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Riigihanke registreerimisnumber:
Hankija:

Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

Kasutatakse alltöövõttu:
JAH

EI

Jaatava vastuse korral täita järgnevad lüngad ja esitada iga alltöövõtja kinnitus pakkumuses
osalemise kohta (Vorm XIII)

(pakkuja)

kasutab hankelepingu täitmisel järgnevaid alltöövõtjaid:

Alltöövõtja nimi

Alltöövõtja aadress ja
registrikood

Teostatav töö

Alltöövõtu ligikaudne
maht
% lepingu hinnast

ja nimetatud alltöövõtjatel puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1-4 nimetatud
hankemenetlusest kõrvaldamise alused.
Käesolevaga kinnitame, et võime kaasata teisi alltöövõtjaid üksnes hankija nõusolekul ja pärast
nende suhtes hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta kinnituse saamist.

Märkused: ______________________________________________________

Pakkuja ametlik esindaja (või volitatud esindaja):

Nimi:
Allkiri:

Kuupäev:
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Vorm XIII

Alltöövõtja kinnitus

Hanke nimetus:

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Riigihanke registreerimisnumber:
Hankija:

Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

Käesolevaga kinnitame, et oleme andnud

(pakkuja)

nõusoleku osaleda hankes „Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine”.

Alltöövõtja nimi,
registrinumber ja aadress:

Alltöövõtja ametlik esindaja:

Nimi:
Allkiri:

Kuupäev:
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Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Muud esitatavad dokumendid

Lisaks ülaltoodud vormidele lisab pakkuja pakkumusele:
-

Äriregistri registrikaardi väljatrükk või asukohamaa seaduste kohane koopia
registritunnistusest.

-

Väljatrükk majandustegevuse registrist.

-

Viimase kolme majandusaasta aruande väljavõtted.

-

Maksu- ja Tolliameti ning pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend RHS §
38 lg 1 p 4 nimetatud asjaolu puudumise kohta (Eestis registreeritud pakkuja).

-

Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi
vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lg 1 p 4 nimetatud asjaolu puudumise kohta
(välisriigis registreeritud pakkuja).

-

Kvaliteedijuhtimise süsteemi kirjeldus.
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Hankedokumendid
Juhised pakkujaile

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine

LISA 3: PAKKUMUSE TAGATISE VORM

G A R A N T I I K I R I nr _____________
(edaspidi: Garantiikiri)
Garant:
Asukoht:
Registrikood:

__________________________
________________ (postiaadress:______)
_________________

Garantii saaja:
Asukoht:

Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401

Garantii tellija:
Asukoht:
Registrikood:

_______________
_______________
_______________

1. Garant on teadlik, et Garantii tellija esitab/on esitanud Garantii saajale pakkumuse ( edaspidi:
Pakkumus) riigihankele nr ___________________________, ______________________ teostamiseks
ja, et Garantii tellija on kohustatud esitama Garantii saajale garantii juhuks kui Garantii tellija
kõrvaldatakse hankemenetlusest või kui Garantii tellija võtab Pakkumuse selle jõusoleku ajal tagasi.
2. Garant garanteerib Garantii saajale Garantiikirja punktis 1 nimetatud kohustuste täitmise
tagamiseks ___________________________ (________) Eesti krooni suuruse summa (edaspidi:
Garantiisumma) tasumise Garantiikirjas toodud tingimustel.
3. Garantiikirja alusel väljamakse saamiseks peab Garantii saaja esitama Garandile kirjaliku nõude,
mis sisaldab Garantii tellija poolt rikutud kohustuse kirjeldust (edaspidi Nõue).
4. Garant kannab Garantiikirja alusel maksmisele kuuluvad summad Garantii saaja Nõudes näidatud
arvele ___ kalendripäeva jooksul Garantii saajalt Nõude kättesaamisest arvates.
5. Garantiikiri jõustub Garandi poolt sellele allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni
__.___________.a., hiljemalt millisel kuupäeval peab Nõue olema Garandi poolt kätte saadud.
6. Kui Garant maksab Garantiisumma välja enne eelnimetatud tähtaega, lõpeb Garantiikiri
Garantiisumma väljamaksmisega.
7. Garantiikirjast tulenev kohustus lõpeb enne ülalnimetatud tähtaega, kui Garantii saaja loobub
Garantiikirjast tulenevatest õigustest, teatades sellest kirjalikult või tagastades Garantiikirja
Garandile.
8.Garantii saaja kohustub mitte andma oma Garantiikirjast
isikutele ilma Garandi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

tulenevaid õigusi üle kolmandatele

9. Garantiikirjale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusnorme. Garantiikirjast tulenevad vaidlused, mida
ei olnud võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendab _________kohus.
Garantiikiri on koostatud ____ (__) lehel ühes originaaleksemplaris.
Garantiikirja väljastamise aeg ja koht:
Garandi esindajate allkirjad:
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