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Võru Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust lihtsustatud korras hankele
"Vastseliina multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamise ehitusjärelevalve
teostamine". Hankemenetlus viiakse läbi vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja
hanketeates (edaspidi HT) ning hankedokumentides (edaspidi HD) esitatud nõuetele.
1.
1.1

1.2

1.3

ÜLDANDMED
HANKIJA nimi ja andmed:
Võru Vallavalitsus, registrikood 77000393, aadress Võrumõisa tee 4a Võru linn
Võru maakond 65605; telefon 56 652 826; e-post ott.almann@voruvald.ee;
koduleht: www.voruvald.ee
Riigihanke eest vastutav ametiisik ja tema kontaktandmed:
Võru Vallavalitsuse ehitusspetsialist Ott Almann, tel 56 652 826, e-post
ott.almann@voruvald.ee.
Täiendav informatsioon ja selgitused:
Ott Almann, tel 56 65 2826, e-post ott.almann@voruvald.ee;
Inge Vill, tel 53064722, e-post inge.vill@voruvald.ee

1.4 Vastseliina multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamist rahastatakse Regionaalsete
investeeringutoetuste andmise programm (Riigi Tugiteenuste Keskuse rakendatav
toetusmeede) projekti „Võru maakonna multifunktsionaalse spordiväljaku
ehitamine Vastseliina“ number EU52241 raames.
2. HANKEMENETLUSES OSALEMINE
2.1 Käesolevaga teeb Võru Vallavalitsus ettepaneku osaleda lihtsustatud korras
läbiviidavas hankes "Vastseliina multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamise
ehitusjärelevalve teostamine" ning esitada pakkumus vastavalt hankedokumentides
(edaspidi HD) sisalduvatele tingimustele.
2.2 Pakkumuse esitamisel kinnitab pakkuja, et ta võtab üle kõik HD-s esitatud tingimused
ning esitab pakkumuse vaid nende asjaolude kohta, mille kohta hankija on soovinud
võistlevaid pakkumusi. Juhul, kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma
seadusest tulenevalt pakkuja esindamise õigust (nt juriidilise isiku poolt esitatud
pakkumuse allkirjastab keegi teine kui äriregistri registreerimistunnistusele kantud
juhatuse liige, kes omab juriidilise isiku esindamise õigust), esitab pakkuja koos
pakkumusega volikirja tema esindamiseks.
2.3 Isikud võivad esitada pakkumuse eraldi või ühiselt.
2.4 Pakkujal on võimalus tutvuda Vastseliina multifunktsionaalse spordiväljaku
ehitamise hanke materjalidega Riigihangete registris (hanke viitenumber 2036149).
3. PAKKUMISE KOOSTAMISE KEEL

3.1 Pakkumus koostatakse eesti keeles.
4. HANKELEPINGU TINGIMUSED JA TÄITMISE TÄHTAEG
Pakkujal on kohustus teostada ehitusjärelevalvet, läbi viia töökoosolekuid, vastutada
ehitustööde dokumenteerimise ja töökoosolekute protokollimise eest ning nõustada
tehnilistes ning kvaliteedi küsimuste osas ning esindada Hankija huve ehitustööde ajal.
Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu.
Võimalik kavandatav alguskuupäev on 01.03.2019
Võimalik kavandatav lõppkuupäev on 02.09.2019
5. PAKKUMUSE MAKSUMUSE ESITAMISE STRUKTUUR
5.1 Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse HD lisa I vormi 1 kohases hinnapakkumuses.
5.2 Hinnapakkumus esitatakse eurodes täpsusega kaks kohta peale koma. Pakkumus
esitatakse
ilma
käibemaksuta
ning pakkumuses
märgib
pakkuja
info
käibemaksukohusluse kohta.
6. PAKKUMUSE STRUKTUUR; NÕUTUD DOKUMENTIDE LOETELU JA
PAKKUMUSE MÄRGISTAMISE NÕUDED
6.1 Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu:
6.1.1 Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse HD lisa I vormil 1.
6.1.2 Hankija lükkab tagasi pakkumuse, kui pakkujal esineb maksuvõlg riiklike ja
kohalike maksude osas. Hankija kontrollib vastavust iseseisvalt.
6.2 Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, on 3 (kolme) viimase aasta jooksul
täitnud nõuetekohaselt kõik hangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud. Esitada
nimekiri, milles märkida objekti nimetus, tellija ja tellija kontaktisikute andmed.
6.3 Pakkuja peab omama ehitus- ja omanikujärelevalve teostamise õigust: nõutav on
majandustegevuse registri (MTR) registreering tegevusvaldkonnas omanikujärelvalve,
omanikujärelvalvega tegelevad ettevõtjad, registreeringu olemasolu kontrollitakse MTR
andmebaasi alusel.
6.4 Pakkumuse märgistamise nõuded:
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 12.02.2019.a kell 11:00. e-posti
aadressil vald@voruvald.ee märkega „VASTSELIINA MÄNGUVÄLJAKU
EHITUSJÄRELEVALVE _ MITTE AVADA ENNE 12.02.2019.a. enne kella 11. 00.
või esitab Võru Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Võrumõisa tee 4a Võru linn

65605
suletud
ümbrikus
MÄRKEGA
PAKKUMUS
„„VASTSELIINA
MÄNGUVÄLJAKU EHITUSJÄRELEVALVE _ MITTE AVADA ENNE
12.02.2019 KELLA 11.00.
6.5. Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud.
7. PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG
7.1 Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast
arvates.
8. TÄIENDAV TEAVE HANKETEATE JA HANKEDOKUMENTIDE KOHTA
HD sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel Võru vallavalitsuse poole aadressil
Võrumõisa tee 4a, 65606, Võru linn e-posti aadressil vald@voruvald.ee.
Pöördumistele vastatakse kolme tööpäeva jooksul.
9. PAKKUMUSE ESITAMINE
9.1 Pakkumuse esitamise viimane tähtpäev ja kellaaeg on 12. veebruar 2019 hiljemalt
kell 11.00 .
9.2 Pakkuja kannab kõik pakkumuse koostamise ning esitamisega seotud kulud.
10. PAKKUMUSE AVAMINE
10.1 Pakkumuse avamine toimub Võru Vallavalitsuse 12.veebruar 2019 kell 11.15 Võru
Vallavalitsuse saalis aadressil Võrumõisa tee 4a , 65605, Võru.
10.2 Pakkumuse avamise kohta koostatakse pakkumuse avamise protokoll.
11. PAKKUMUSE TAGASILÜKKAMISE ALUSED
11.1 Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi pakkumuse järgmistel juhtudel:
11.1.1 esitatud pakkumuse maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;
11.1.2 hankijast sõltumatute asjaolude tõttu ei ole hankelepingu sõlmimine võimalik või
selle sõlmimine on ebaotstarbekas.
12. PAKKUMUSE HINDAMISE KRITEERIUMID, HINDAMINE JA EDUKAKS
TUNNISTAMINE

12.1 Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi. Pakkumuste hindamisel arvestab
hankija ainult hankedokumentides või pakkumuse esitamise ettepanekus sätestatud
pakkumuste hindamise kriteeriume.
12.2 Hindamiskriteeriumid, mida kasutatakse pakkumuse edukuse üle otsustamisel:
Parimaks osutub madalaima hinna pakkunud Pakkuja.
12.3 Hankijal on õigus nõuda põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse puhul
pakkujalt asjassepuutuvaid selgitusi või lükata pakkumus tagasi vastavalt RHS sätetele.
13. HANKELEPINGU SÕLMIMINE
13.1 Hankija ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võivad hankelepingu
sõlmida pärast 5 tööpäeva möödumist hankija poolt kirjaliku teate väljasaatmisest
pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta.

Lisa 1
Vorm 1
PAKKUMUS
Hankija nimi: Võru Vallavalitsus
Hanke nimetus: Vastseliina multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamise ehitusjärelevalve
teostamine
Võttes arvesse hankedokumentides sätestatut pakume teostama eelnimetatud hanget
alljärgneva hinna eest:
Pakkumuse maksumus (eurot)

Töö nimetus
1)Ehitusjärelevalve
maksumus

numbritega
teenuse

sõnadega

..................EUR

2) Käibemaks 20%

..................EUR

3) Kokku koos käibemaksuga

..................EUR

Kinnitame käesolevaga kõigi hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist.
Käesolev pakkumus on jõus 90 kalendripäeva alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.
Meie kontaktandmed seoses pakkumusega on:
Kontaktisiku nimi
Ettevõtja/organisatsiooni
nimi
Aadress
Telefon
Faks
e-post
Kuupäev:______________________
Pakkuja nimi, registrikood ja aadress:______________________
Esindaja nimi ja allkiri:_____________________

