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1. ÜLDTEAVE
1.1. Hankija:

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Harju 6, Tallinn, 10130, Eesti
Reg. nr. 90010094
Tel. +372 6310555
Fax. +372 6310556
E-post info@elasa.ee

Hanke eest vastutav isik: Priit Soom
1.2. Hanke nimetus, hanke liik
1.2.1. Hanke nimetus: EstWin 013
1.2.2. Elektroonilise sidevõrgu liinirajatiste projekteerimine ja ehitus
1.2.3. Avalik hange
1.3. Hanke kirjeldus
1.3.1. Käesoleva hankega soovib hankija välja valida parima terviklahenduse pakkumise elektroonilise
sidevõrgu liinirajatiste projekteerimiseks ja ehituseks. Hange hõlmab fiiberoptilise võrgu ja
muude liinirajatiste rajamiseks vajalike geomõõdistustööde teostamist (geoaluse koostamine),
tehnilise projekti koostamist, projekti kooskõlastamist ja maakasutuse seadustamist,
materjalide hankimist ning ehitustööde teostamist. Täpne hanke ulatus ja hankija nõuded on
toodud Hankedokumendis.
1.3.2. Hankija soovib rahastada hanget Euroopa Liidu toetusfondidest saadavatest vahenditest.
Hankijal on õigus hankest taganeda, kui hankija rahastamistaotlusi ei rahulda või ei rahulda
taotletud mahus. Hankijal on õigus taganeda hankest ka osaliselt. Hankest taganemise korral ei
kanna hankija materiaalset ja/või mistahes muud vastutust pakkuja ees.
1.3.3. Vastavalt riigihangete seaduse §14lg1p1 ei ole hankija kohustatud rakendama riigihangete
seaduses sätestatud korda, kui ostetakse asju või tellitakse teenuseid või ehitustöid peamise
eesmärgiga pakkuda või opereerida avalikkusele kättesaadavaid elektroonilise side võrke.
Käesolev hange ei ole riigihange. Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus ei ole „hankija“ RHS mõistes.
1.4. Hankedokumentide väljastamine
1.4.1 Pakkumuse koostamiseks vajalikud hankedokumendid väljastatakse pakkujale kuni 26.04.2019
e-kirja teel.
1.4.2 Hankedokumendid on tasulised, nende hind 100 (ükssada kakskümmend) eurot, mis sisaldab
käbemaksu,
tuleb tasuda Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse arveldusarvele nr
EE511010220197513225 SEB pangas. Hankedokumentide kättesaamiseks tuleb esitada
maksekorralduse koopia.
1.4.3 Pakkumuse võivad esitada ainult hankedokumendid Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse käest
ametlikult saanud isikud.
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1.5. Muudatused Hankedokumentides, täiendav informatsioon.
1.5.1. Hankijal on õigus teha muudatusi hankedokumendis ja selle lisades pakkumuse esitamise
tähtaja jooksul. Muudatused saadetakse kirjalikult kõigile hankedokumendid saanud
pakkujatele. Hankijal on õigus muuta ka hanke mahtu. Hanke mahtu on hankijal õigus muuta
kuni hankelepingu sõlmimiseni.
1.5.2. Pakkujatel on õigus saada hankijalt täiendavat informatsiooni ja selgitusi hankedokumentide
sisu kohta ja kohustus esitada küsimusi täiendavate selgituste saamiseks hankedokumentides
sisalduva informatsiooni vastuolude ja puuduste kohta igal ajal enne pakkumuste esitamise
tähtpäeva saabumist. Kui pakkuja ei ole esitanud hanke läbiviimise käigus küsimusi selgituste
saamiseks hankedokumentides avastatud vastuolude, vasturääkivuste või puuduste kohta, siis
hankijal on õigus hankelepingu täitmise käigus üleskerkinud vaidluste korral valida hankijale
sobivam hankedokumentide tõlgendus.
1.5.3. Pakkuja peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks esitama,
kirjalikult eesti keeles taasesitatavas vormis elektronpostile info@elasa.ee või kirjalikult
hankijale postiaadressil Harju 6, Tallinn, 10130, Eesti.
1.5.4. Hankija kohustub pakkujate esitatud küsimustele vastama eesti keeles, 5 tööpäeva jooksul
vastava küsimuse saamisest arvates. Vastused saadetakse kõikidele pakkujatele.
1.5.5. Pakkuja ja hankija ei tohi anda vale või eksitavat informatsiooni ega varjata asjaolusid, mis
mõjutaksid teise osapoole tegevust, otsuseid või pakkumuse hinda. Teisele osapoolele antav
informatsioon peab olema üheselt mõistetav ning selle esitaja vastutab enda poolt antud
informatsiooni õigsuse eest.
1.5.6. Juhul kui pakkuja ei ole esitanud hanke läbiviimise käigus kirjalikke küsimusi selgituste ja
täiendava informatsiooni saamiseks, ei aktsepteeri hankija ühtegi pakkuja hilisemat
pretensiooni või lisanõuet (ka eduka pakkuja pretensiooni või lisanõuet hankelepingu täitmise
käigus), mis tuleneb sellest, et pakkuja hinnangul on hankedokumendid vastuolulised või
pakkuja ei ole saanud hankijalt pakkumuse koostamiseks vajalikku selgitavat või täiendavat
informatsiooni.

2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS
2.1. Pakkumuse koostamisel tuleb lähtuda hankedokumentides sätestatust ning Eesti Vabariigis
kehtivatest õigusaktidest.
2.2. Hange koosneb ühest projektist: ELA122. Projekti kirjeldus on toodud Lisas 1. Pakkuja peab
pakkumust tehes jälgima pakkuja nõudeid geodeetilistele töödele, projekteerimisele ja
seadustamisele (Lisad 2, 3, 4); nõudeid ehitusele (Lisa 5 ja 6); ja nõudeid põhimaterjalidele (Lisa 7).
Pakkuja peab esitama hinnapakkumise (Lisa 10), pakkumise tehnilise kirjelduse (Vorm 8) ja
kasutatavate põhimaterjalide loetelu (Lisa 11)
2.3. Alternatiivsed pakkumused ei ole lubatud.
2.4. Ühispakkumised ei ole lubatud.
2.5. Kõik hankel osalemise, pakkumuse koostamise ja esitamisega seotud kulud ja riskid kannab täies
mahus pakkuja. Hankija ei kanna materiaalset ja/või mistahes muud vastutust pakkuja poolt hanke
käigus tehtud kulutuste eest.
2.6. Kõik esitatud dokumendid peavad olema nummerdatud, dateeritud ja pakkuja poolt allkirjastatud.
Pakkuja kvalifikatsiooni tõestavad dokumendid vastavalt punktile 3.1. ja pakkumuse vastavust
tõestavad dokumendid vastavalt punktile 5.1. koos hinnapakkumisega köita eraldi kaustadesse
alljärgneva struktuuri kohaselt:
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tiitelleht;
sisukord;
vastavates punktides loetletud dokumendid nende nimetamise järjekorras etteantud
vormide kohaselt.
2.7. Seega peab pakkumuse ümbrik sisaldama kahte eraldi kausta, hinnapakkumine ja pakkumise
tehniline kirjeldus koos punktis 5.1 nõutud dokumentidega ja punktis 3.1 nõutud
kvalifitseerimisdokumendid. Hinnapakkumus esitada vastavalt ette antud Lisale 10 ja pakkumise
tehniline kirjeldus vastavalt Vormile 8.
2.8. Nõutavad dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles. Materjalide ja tehnika sertifikaadid,
mehhanismide tehnilised passid ja ISO sertifikaadid võivad olla inglise keelsed.
2.9. Pakkumus ei tohi sisaldada muudatusi ega lisandusi peale nende, mis on tehtud hankija vastaval
korraldusel. Sellisel juhul peavad parandused olema kinnitatud pakkumusele alla kirjutanud
volitatud isiku allkirjaga.
2.10. Parandused, vahelekirjutused esitatud dokumentides ei ole lubatud.
2.11. Pakkumus tuleb teha täpselt hankedokumentides sisalduvate nõuete kohaselt. Hankijal on õigus
kõrvaldada hankelt pakkumus, mis ei ole nõuetekohaselt tehtud ja/või esitatud.
2.12. Pakkumuse tegemisel eeldatakse, et hankija ja pakkuja tunnevad kõiki kehtivaid õigusakte.
Kumbki pool ei tohi oma huvides ära kasutada teise poole teadmatust või vigu. Pakkumuse
pooled teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest,
võimalikest või olemasolevatest huvide konfliktidest ning abinõudest, millega saab pakkumist
edendada ja soodustada parema tulemuseni.
•
•
•

3. PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI, MAJANDUSLIKU SEISUNDI JA TEHNILISE KOMPETENTSUSE
HINDAMISEKS NÕUTAVAD DOKUMENDID
3.1. Pakkuja kvalifitseerimiseks peab ta lisama pakkumusele järgnevalt loetletud dokumendid:
3.1.1. Pakkuja avaldus hankes osalemiseks (Vorm 1);
3.1.2. Pakkuja õiend, mis sisaldab pakkuja rekvisiidid: nimi, registrikood, aadress, e-post, telefon,
esindaja andmed (Vorm 2);
3.1.3. Volikiri pakkuja esindajale volituste andmise kohta (Vorm 3);
3.1.4. Pakkuja kirjalik kinnitus selle kohta, et pakkujat või tema seaduslikku esindajat ei ole kriminaalvõi väärteomenetluses karistatud, ettevõte on maksevõimeline, selle vara ei ole sekvesteeritud,
et ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust (Vorm 4);
3.1.5.
3.1.6. Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse
tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Tõend ei või olla välja antud enne käesoleva
hanketeate avaldamise kuupäeva;
3.1.7. Väljavõtted pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta (Vorm 5 );
3.1.8. Pakkuja kirjalik kinnitus selle kohta, et pakkuja omab piisavat kogemust analoogsete lepingute
täitmisel, on eelneva kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik hankeobjektile sarnased
sõlmitud lepingud ning pakkujal ei ole hankija ees võlgnevusi või tähtaega ületanud täitmata
lepingulisi kohustusi. Pakkuja peab esitama sinna juurde nimekirja viimase kolme aasta jooksul
teostatud sarnastest projektidest (Vorm 6);
3.1.9. Pakkuja kirjalik nimekiri tema poolt lepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate põhiliste
alltöövõtu äriühingute (allhankijate) nimedega, nende poolt teostatavate/ostetavate
tööde/asjade loetelude ja maksumustega (Vorm 7);
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3.1.10. Pakkuja kirjalik kinnitus personali, töö- ja finantsvahendite, seadmete ja tehnilise varustuse
olemasolu või nende saamise kohta;
3.1.11. Pakkuja kirjalik nimekiri projekti realiseerimiseks nõutava kvalifikatsiooniga personali kohta või
kirjalik eelkokkulepe tööks nõutava kvalifikatsiooniga personali omava äriühinguga või nõutava
kvalifikatsiooniga füüsilisest isikust ettevõtjaga. Personal, kes hakkab suhtlema hankijaga peab
valdama piisaval tasemel eesti keelt;
3.1.12. Pakkuja kirjalik nimekiri hankes nõutava tehnilise varustuse omamise kohta või kirjalik
eelkokkulepe selle kasutamiseks tehnikat omava äriühinguga või nõutavat tehnikat omava
füüsilisest isikust ettevõtjaga. Tuua ära tehnilise varustatuse kirjeldus koos mehhanismide
tehniliste passide ja fotodega;
3.1.13. Koopiad tegevuslubadest ja/või sertifikaatidest, mis tõendavad tööde teostamise
kvaliteeti/lubatavust.

4. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED. PAKKUJA KÕRVALDAMINE PAKKUMUSELT
4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

4.2.6.
4.2.7.

Pakkuja peab kandma pakkumistagatisena 1% pakkumuse ilma käibemaksuta
kogumaksumusest hankija arvelduskontole nr EE511010220197513225 SEB. Pakkumuse tagatis
peab olema laekunud pakkumuse avamise hetkeks. Hankijal on õigus pakkumistagatist mitte
tagastada, kui pakkuja kõrvaldatakse hankelt, pakkuja põhjustab hanke nurjumise, pakkuja
võtab pakkumuse tagasi või pakkumise edukaks tunnistatuna keeldub hankelepingu
sõlmimisest. Kui hankija ei osutu edukaks pakkujaks või kui hange nurjub hankija süül,
tagastatakse pakkujale tagatisena tasutud rahasumma hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale
vastava otsuse tegemist. Edukaks tunnistatud pakkujale tagastatakse tagatisena tasutud
rahasumma hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale sõlmitud hankelepingu jõustumist.
Pakkuja loetakse kvalifitseerituks kui ta on esitanud kõik p. 3. loetletud dokumendid, pakkuja
kvalifikatsioon, majanduslik seisund ja tehniline kompetentsus on hankija poolt kontrollitud
ning vastab järgnevatele tingimustele:
Pakkujat või tema seaduslikku esindajat ja alltöövõtjaid 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 kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt
kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
Pakkuja on maksevõimeline, tema vastu ei ole algatatud likvideerimismenetlust, tehtud
pankrotiotsust ja tema vara ei ole sekvesteeritud;
Pakkuja peab olema nõuetekohaselt registreeritud Äriregistris või asukohamaa vastavas
registris;
;
Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud kõik oma õigusaktidest tulenevad kohustused
riiklike maksude, elu- või asukohajärgse kohalike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete
tasumise osas;
Pakkuja 2015 - 2017 majandusaasta netokäive on olnud keskmiselt vähemalt 500 tuhat eurot
aastas;
Pakkuja on 2016 - 208 aastal teostanud (pea- või alltöövõtjana) vähemalt 3 (kolm), rohkem kui
10 km pikkust projekti või projekti lõiku, mille sihtotstarve on olnud mikrotorude (Microduct)
süsteemil baseeruva elektroonilise sidevõrgu maakaabli trassi rajamine. Tehtud töödest peab
nähtuma pakkuja kogemus geomõõdistustööde, tehniliste projektide ja ehitustööde teostaja
ja/või korraldajana (sh maakasutuse seadustamisel). Pakkuja peab olema nõuetekohaselt
täitnud kõik sõlmitud hankeobjektile sarnased lepingud. Arvesse ei võeta selliseid projekte,
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mille esmane sihtotstarve ei olnud elektroonilise sidevõrgu maakaabli trassi rajamine, aga mille
käigus rajati ka maakaablit (näiteks ei ole sobilik projekt tee-ehitus, mille käigus paigaldati ka
sidekaableid);
4.2.8. Pakkuja on esitanud hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtjate ja nende
poolt teostatavate tööde ammendava loetelu;
4.2.9. Pakkuja peab omama hanke tööde teostamiseks kõiki vajalike tegevuslubasid;
4.2.10. Pakkuja peab omama kehtivaid kvaliteedijuhtimise sertifikaate ISO 9001 ja ISO 14001;
4.2.11. Pakkuja esindajal ja projektijuhil peab olema piisav eesti keele oskus läbirääkimiste pidamiseks;
4.2.12. Pakkuja peab omama kõiki hanke teostamiseks vajalike töö- ja finantsvahendeid või tal peab
olema võimalus neid saada, hankija peab piisavateks rahalisteks vahenditeks pakkuja poolt
tehtavat pakkumuse maksumuse suurust.
4.2.13. Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud kõik hankeobjektile sarnased sõlmitud lepingud
eelneva kolme aasta jooksul ning pakkujal ei tohi olla hankija ees võlgnevusi või tähtaega
ületanud täitmata lepingulisi kohustusi;
4.3. Hankijal on õigus kõrvaldada pakkuja pakkumuselt igal ajal kui selgub, et pakkuja
kvalifitseerimiseks esitatud andmed on valed, ei vasta kontrollimisel esitatud andmetele või
esitatud dokumendid on võltsitud. Pakkuja peab veenduma, et nimetatud tingimused oleksid
täidetud ka tema poolt valitud alltöövõtjatel.
5. PAKKUMUSE VASTAVAKS TUNNISTAMISEKS NÕUTAVAD DOKUMENDID
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

5.1.8.

Pakkumuse vastavaks tunnistamiseks peab pakkuja esitama järgnevalt loetletud dokumendid:
Pakkuja hankes osalemise avaldus (Vorm 1);
Pakkumuse tehniline kirjeldus (Vorm 8);
Hinnapakkumine (Lisa 10);
Pakkuja kirjalik kinnitus selle kohta, et esitatud pakkumus vastab kõigile hankedokumentides
sätestatud tingimustele (Vorm 1);
Volikiri, kui pakkumusele on alla kirjutanud pakkuja esindaja, kelle esindusõigus ei tulene
seadusest (Vorm 3);
Pakkuja kirjalik kinnitus pakkumuses kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud
tingimuste ülevõtmise kohta (Vorm 1);
Pakkumus peab olema hinnapakkumuse esitamise vormil (Lisa 10) ning pakkumuse esitamisega
kinnitatakse, et pakkumus on jõus kuni 30.09.2019.a.; Hankija võib pakkujatelt taotleda
pakkumuste jõusoleku perioodi pikendamist lisaperioodi võrra;
Maksekorralduse koopia pakkumistagatise ülekandmise kohta hankija arveldusarvele nr
EE511010220197513225 SEB pangas.
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6.

PAKKUMUSE VASTAVAKS TUNNISTAMISE TINGIMUSED

6.1. Hankija tunnistab kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumused vastavaks kui pakkuja on
esitanud kõik punktis 5.1. nõutud dokumendid, esitatud dokumentide sisu vastab nõutud
tingimustele ning pakkumus on kooskõlas kõigi hankedokumentides esitatud tingimustega.
6.2. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumiselt kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid või muud
oluliselt eksitavat teavet või võltsinud dokumente.
6.3. Hankija lükkab pakkumuse tagasi kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud
tingimustele. Hankijal on õigus tunnistada pakkumus mittevastavaks, kui selle maksumus ei ole
esitatud hankedokumentides antud vormi ja struktuuri kohaselt. Hankija võib pakkumuse
tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid tingimustest.
6.4. Hankija võib tagasi lükata pakkumuse millel on ebareaalselt madal hind (on kahtluse korral
pakkuja tõendada, et kõik hangitavad tegevused on pakutud hinnaga teostatavad).
6.5. Hankija võib tagasi lükata pakkumuse milles pakutav tehniline lahendus ei vasta täielikult
hankedokumentides esitatud tingimustele.
6.6. Hankijal on õigus tagasi lükata pakkumuse, mis ei vasta punktis 9.3. toodud tingimustele.
6.7. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata punktis 13. toodud tingimustel.
7.

HANKE TINGIMUSED JA LISAD

Käesoleva hankedokumendi lahutamatuteks lisadeks on alljärgnevad dokumendid:
7.1. Lisa 1 – projekti ELA122 andmed
7.2. Lisa 2 - MKM määrus nr 34, 14.04.16 ”Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele
esitatavad nõuded”
7.3. Lisa 3 - Nõuded geodeetilistele uurimistöödele
7.4. Lisa 4 - Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine
7.5. Lisa 5 – Nõuded ehitustöödele
7.6. Lisa 6 - Side liinirajatiste dokumenteerimine ja vastuvõtmine
7.7. Lisa 7 – Nõuded põhimaterjalidele
7.8. Lisa 8 - Sõlmitava hankelepingu projekt
7.9. Lisa 9 – Vormid:
7.9.1. Vorm 1 – Avaldus
7.9.2. Vorm 2 – Pakkuja andmed
7.9.3. Vorm 3 - Volikiri
7.9.4. Vorm 4 - Kinnitused
7.9.5. Vorm 5 – Pakkuja majandusnäitajad
7.9.6. Vorm 6 – Teostatud projektide andmed
7.9.7. Vorm 7 – Alltöövõtjate loetelu
7.9.8. Vorm 8 – Pakkumuse tehniline kirjeldus
7.10. Lisa 10 – Hinnapakkumise vorm
7.11. Lisa 11 – Kasutatavate põhimaterjalide vorm
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8.

9.

HANKE TEOSTAMISE TÄHTPÄEV
• Hankelepingu teostamise tähtajaks on 30. november 2020.a.
PAKKUMUSE MAKSUMUS

9.1. Pakkumuse maksumus tuleb väljendada eurodes vastavalt hankedokumendile (Lisa 10).
9.2. Pakkumuses ei tohi ületada Lisa 10 spetsifikatsiooni p 1 elektroonilise sidevõrgu projekteerimise
maksumus kokku 20% pakkumuse kogumaksumusest.
9.3. Pakkumuse maksumus ei tohi olla tingimuslik, s.t. see peab olema sõltumatu inflatsioonist,
valuutakurssidest jms.
10. ESITAMINE
10.1. Pakkumuse esitamise tähtpäev on 24.05.2019 kell 12:00.
10.2. Pakkumus tuleb esitada kirjalikult eesti keeles vormistatuna Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse
asukohta aadressil Harju 6, Tallinn 10130. Pakkumus peab olema laekunud hankijale hiljemalt
24.05.2019 kell 12:00. Pärast pakkumuse esitamise tähtaega laekunud pakkumisi ei avata ja
tagastatakse pakkujale.
10.3. Pakkumus tuleb esitada 1 eksemplaris ja peab olema esitatud kinnises ja tähistatud pakendis,
mis koosneb kahest osast: vastavalt punktile 2.6 ja 2.7 kirjeldatule.
10.4. Pakendile peavad olema kantud järgmised kirjed:
10.4.1. Hankija nimi ja aadress;
10.4.2. Pakkuja ärinimi, aadress, registrikood;
10.4.3. Hanke nimetus „EstWin 013“;
10.4.4. Mitte avada enne kui 24.05.19 kell 12:00.
11. PAKKUMUSTE AVAMINE
11.1. Õigeaegselt esitatud pakkumused avatakse 24.05.2019 kell 12:00 aadressil Harju 6, Tallinn.
11.2. Pakkuja esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab tõendama oma
esindusõigust. Iga pakkuja kohta võib pakkumuste avamisel osaleda üks esindaja.
11.3. Pakkumuse avamisel tehakse teatavaks pakkumuse esitanud pakkujate nimed, registrikoodid ja
aadressid. Hankija kontrollib avamisel pakkuja kvalifitseerimisdokumentide kausta olemasolu
ning kontrollib pakkumusega seotud dokumentide olemasolu ja teeb teatavaks pakkumuse
kogumaksumused.
11.4. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse
pakkujatele elektronposti teel 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates avamise päevast.
11.5. Pakkuja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide olemasolu ja vastavust hanketingimustele
kontrollitakse peale pakkumuste avamist hanke komisjoni poolt.
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12. PAKKUMUSTE VÕRDLEMINE JA HINDAMINE
12.1. Pakkumuste hindamiskriteeriumiteks on 100% ulatuses pakkumuste võrreldav maksumus.:
12.2. Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mis ei ole tagasi lükatud. Pakkumuste võrdlemisel ja
hindamisel arvestatakse ainult hankedokumentides esitatud tingimusi.
12.3. Hankija võib nõuda pakkujatelt põhjendatud ja asjassepuutuvaid selgitusi pakkumuses
esinevate ebatäpsustuste ja ebaselguste kohta. Nõudmine ja selgitused peavad olema
vormistatud kirjalikult. Kui pakkuja temalt põhjendatult nõutud selgitusi hankijale 5 (viie)
tööpäeva jooksul ei esita, võidakse tema pakkumus tagasi lükata.
12.4. Pakkumuste võrdlemisel ja hindamisel selgitatakse välja parim pakkumus.
12.5. Hankija teeb otsuse parima pakkumuse väljavalimise kohta hiljemalt 07.06.2019. Otsus
saadetakse kõikidele kvalifitseerunud pakkumuste tegijatele elektronposti teel 5 (viie) päeva
jooksul.
12.6. Hankija alustab edasisi läbirääkimisi parima pakkumuse tegijaga, et täpsustada tehnilisi detaile
ning vajadusel hanke mahtu.
Teadete edastamine
12.7. Teade pakkujate kvalifitseerimise või pakkumisest kõrvaldamise põhjuste kohta saadetakse
igale pakkujale elektronposti teel 5 (viie) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.
12.8. Teade parima pakkumuse väljavalimise kohta iga projekti lõikes, edastatakse elektronposti teel
kõikidele pakkujatele 5 (viie) tööpäeva jooksul sellekohase otsuse tegemisest arvates.
13 KÕIGI PAKKUMISTE TAGASILÜKKAMINE
13.1
13.2
13.3
13.3.1
13.3.2
13.3.3

Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist.
Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused kõigile, mõnele või ainult ühele projektile.
Kõik pakkumused lükatakse tagasi, kui:
Ükski pakkumustest ei vasta hankedokumentides esitatud nõudmistele;
Ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
Kõik pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja hankija reaalsetest
võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.
13.4. Hankija jätab endale õiguse kõik pakkumused tagasi lükata, kui pakkujaid on vähem kui 2 (kaks).
13.5. Teade kõigi pakkumiste tagasilükkamise kohta edastatakse kohe elektronposti teel kõigile
pakkujatele, kellele hankedokumendid väljastati. Hankija teatab igale pakkujale, tema nõudel,
kõikide pakkumiste tagasilükkamise põhjused.
14. HANKELEPINGU SÕLMIMINE
14.1.

14.2.

Parima pakkumuse teinud pakkujaga, kes on nõus hankedokumentides esitatud tingimustega
ning kellega läbirääkimised lõppesid edukalt, vormistatakse hankeleping peale läbirääkimiste
lõppu, aga mitte enne otsust projektide rahastamiseks EL vahendite eraldamise kohta
(rahastamisotsust). Hankelepingu sõlmimine peab toimuma 7 (seitsme) päeva jooksul hankija
vastava ettepaneku tegemisest arvates.
Hankijal on õigus hankelepingus täpsustada ning muuta hanke sisu ja mahtu võrreldes
hankedokumentides tooduga.
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