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Võrguhalduse ja -hoolduse teenuse pakkuja  leidmiseks läbiviidava 
konkursi tingimused 
 

1. Konkursi eesmärk 

 

1.1. Konkurss viiakse läbi ELASA baasvõrgu võrguhalduse ja –hoolduse teenuse pakkuja 

(edaspidi nimetatud Võrguhooldaja) leidmiseks. 

1.2. Konkursi võitjaga sõlmitakse leping viieks aastaks (periood 01.04.2022-31.03.2027).  

1.3. Konkursi korraldamise vajadus ei tulene õigusaktidest ja vastav vorm on valitud kui 

parim võimalik soovitud eesmärkide saavutamiseks (teenuste koosseis ja kvaliteet, hind jmt). 

 

2. Konkursi läbiviimise aeg.  

 

2.1. Esimese vooru pakkumiste esitamise tähtaeg on 6.12.2021 kell 13.00. 

2.2. Digitaalselt allkirjastatud pakkumised esitatakse konkursi korraldajale elektroonselt e-

posti teel aadressile info@elasa.ee  

2.3. Esimese vooru pakkumiste tulemusel teeb konkursi komisjon otsuse, kellele konkursil 

osalejatest tehakse ettepanek esitada teises voorus täpsustatud hinnapakkumine, lähtuvalt 

esimese vooru tulemusel täpsustunud teenuste koosseisust või kvaliteedinõuete muutusest. 

See otsus tehakse konkursil osalejatele teatavaks hiljemalt 13.12.2021.  

2.4. Parima pakkuja selgitab konkursi korraldaja välja hiljemalt 31.12.2021 ning sellest 

teavitatakse 5 tööpäeva jooksul kõiki konkursil osalejaid. 

2.5. Konkursi korraldaja võib kõiki tähtaegu muuta, teavitades konkursil osalejaid sellest 3 

päeva ette. 

 

3. Konkursi tingimused 

 

3.1. ELASA võrk on füüsiline mikrotorudel ja fiiberoptilistel kaablitel põhinev võrk. Lisaks on 

konkursi käigus valmimas esimene ELASA-le kuuluv raadiosidemast koos juurdekuuluva 

sideseadmete konteineri ja muuga. Kogu võrk on dokumenteeritud ja kirjeldatud ELASA 

andmebaasis. Eeldatakse, et konkursil osaleja omab piisavaid teadmisi ELASA võrgu kohta. 

Lisaks informeeritakse osalejaid ELASA võrguhalduse ja –hoolduse nõuete 

miinimumtingimustest. Teiseks vooruks tehakse kättesaadavaks sõlmitava lepingu esialgne 

kavand. 

 

3.2. Konkursist osalemise ettepanek tehakse konkursi korraldaja poolt ettevõtetele, kes 

omavad piisavat võimekust, teadmisi ja kogemusi fiiberoptiliste võrkude hooldustööde 

korraldamisel ning tunnevad konkursi korraldaja võrgus kasutatavaid tehnoloogiaid. 

 

3.3. Konkurss viiakse läbi kahes voorus. Esimeses voorus määratletakse ELASA sisendile 

tuginedes kindlaks teenuste koosseis, kvaliteet ja esialgsed hinnad. Teises voorus 

täpsustatakse teenuste koosseis ja kvaliteet (juhul kui esimene voor toob nende osas 

muudatusi) tagamaks pakkumiste võrreldavus ning vajadusel korrigeeritakse hinnad. 

 

3.4. Esimeses voorus peab konkursil osalev ettevõte esitama lähtuvalt ELASA juhisest enda 

poolse kava konkursi korraldaja võrgu tehnilise võrguhalduse ja –hoolduse korraldamisest 

(edaspidi nimetatud Kava). 

 

3.4.1. Kava esitamisel tuleb arvestada asjaoluga, et konkursi korraldajal ei ole endal tehnilist 

haldus- või hoolduspersonali, ning seetõttu peab konkursil osaleja pakkuma terviklikku 

teenust.   
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3.4.2. Kava peab sisaldama muuhulgas järgmisi punkte (tuginedes juhisele): 

• Teenuste loetelu ja teenuste kirjeldused, mida kavatsetakse hakata pakkuma 

konkursi korraldajale võrguhalduse ja –hoolduse korraldamise jaoks (teenus peab 

olema tervikteenus ning sisaldama nii rikete, jooksva hoolduse, klientide 

ühendamise/lahtiühendamise, omanikuesindaja kui ka aruandluse komponente); 

• Võrguhooldaja, konkursi korraldaja ja tema klientide (sideettevõtjad) vahelise 

töökorralduse ja tööprotsesside võimalikud kirjeldused;  

• Võrguhalduse ja –hoolduse teenuse võimalikud hinnastamispõhimõtted; 

 

3.4.3. Iga pakutava teenuse kohta peab konkursil osaleja esitama viited ja lühitutvustuse 

oma senistest praktilistest kogemustest, millele tuginetakse Kavas väljapakutud teenuste 

pakkumisel. Kava võib sisaldada lisaks juhises sisalduvatele nõuetele ja lepingu kavandis 

toodule ka muid ettepanekuid kasutatava tehnoloogia, töökorralduse vms küsimustes, mis 

võimaldab konkursi korraldajal paremini oma võrku hallata või muul moel lihtsustada võrgu 

omaniku tegevusi. 

 

3.4.4. Kava esitamisega, annab konkursil osaleja konkursi korraldajale üle kõik autori- või 

muu sellesarnased õigused, mis sellel Kaval on. Konkursi korraldaja võib konkursil osalejate 

poolt esitatud Kavasid vabalt kasutada ja avalikustada nii teistele konkursil osalejatele kui ka 

muudele isikutele (seda ennekõike olukorras, kus võib tekkida vajadus kahe pakkumise 

võrdlemiseks sama teenuse koosseisu ja kvaliteedi baasil).  

 

3.5 Konkursi teises voorus on konkursil osalejal võimalik esitada täpsustav  hinnapakkumine, 

juhul kui ELASA nõuded teenuste koosseisule või kvaliteedile esimese vooru tulemusel 

muutuvad/täpsustuvad. Vastavalt konkursil osalejate poolt esitatud Kavadele, valib konkursi 

korraldaja välja ühe või mitu ettevõtet, kellele tehakse ettepanek teises voorus osalemiseks. 

 

3.6. Konkursi korraldaja kuulutab parimaks pakkumiseks pakkumise, mis konkursi 

korraldajale kõige paremini sobib, arvestades nii pakutavaid teenuseid, tööprotsesse kui ka 

hinnapakkumisi. 

 

3.7. Konkursi korraldaja võib tagasi lükata kõik pakkumised, kui ükski pakkumine konkursi 

korraldajale ei sobi. 

 

3.8. Konkursi korraldaja võib konkursist loobuda igal ajal, kui selguvad asjaolud, mis 

takistavad konkurssi läbiviimast ja/või võrguhalduse ja –hoolduse teenuse ostmist. 

 

3.9. Konkursi korraldaja võib muuta ja/või täpsustada konkursi tingimusi ja konkursi esemeks 

oleva võrguhalduse ja –hoolduse teenuse osutamise tingimusi kogu konkursi läbiviimise aja 

jooksul. 

 

3.10. Konkursi kohta tehtud otsused on asjaosalistele siduvad ning neid ei saa vaidlustada. 

 

3.11. Pakkumise esitamisega kinnitab konkursil osaleja, et ta nõustub kõikide konkursi 

tingimustega ning kinnitab, et kõik konkursil osalemisega seotud otsesed ja kaudsed kulud 

kannab ta ise ning ta loobub tingimusteta kõikidest kulutuste või kahju hüvitamise nõuetest 

konkursi korraldaja vastu. 

 


