HANKEDOKUMENT
LIHTHANGE: ” ELEKTRIENERGIA OSTMINE HAASLAVA VALLA OMANDUSES
OLEVATELE TARBIMISKOHTADELE”

Käesolevaga edastame Teile riigihanke „Elektrienergia ostmine Haaslava valla omanduses
olevatele tarbimiskohtadele“ hankedokumendid (edaspidi HD) ning palume Teil esitada meile
oma pakkumus vastavalt hanketeates ning käesolevas hankedokumendis sisalduvatele
tingimustele.
1. Üldandmed
1.1. Hankija: Haaslava Vallavalitsus, registrikood 75008255, Kurepalu küla, Haaslava vald,
62113 Tartumaa, telefon: +372 744 6524
1.2. Riigihanke eest vastutav isik: Jüri Raudseping
1.3. Riigihanke eest vastutava isiku telefon: +372 744 6527
1.4. Riigihanke eest vastutava isiku e-post: jyri@haaslava.ee
1.5. Riigihanke nimetus: „Elektrienergia ostmine Haaslava valla omanduses olevatele
tarbimiskohtadele“.
1.6. Riigihanke viitenumber:
1.7. Riigihanke klassifikatsiooni kood (CPV): 09310000-5
HD koostamisel on hankija lähtunud riigihangete seadusest (RHS) ja sellega seonduvatest
õigusaktidest. Hankija võib muuta hanketeadet ja/või HD enne pakkumuste esitamise tähtpäeva
RHS § 36 alusel.
2. Tehniline kirjeldus
Pakkuja ülesandeks on riigihanke HD Lisa 7 elektrienergia müük Haaslava valla omanduses
olevatele tarbimiskohtadele. Tarbimiskohtade loetelu ja 2016.aastal tarbitud elektrienergia
kogused on riigihanke HD Lisas 7.
3. Hankelepingu tingimused
3.1. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga HD Lisas 6 sätestatud tingimustel.
3.2. Hankeleping sõlmitakse perioodiks 01.01.2018. a kuni 31.12.2018. a.
4. Pakkumuse üldised tingimused
Pakkuja peab pakkumuses HD Lisa 3 kinnitama kõigi hanketeates ja HD-des esitatud
tingimuste ülevõtmist ning esitama pakkumuse ainult nende asjaolude kohta, mille kohta
hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
5. Pakkumuse maksumus ja valuuta
5.1. Pakkuja esitab HD Lisa 5 vormi kohase hinnapakkumuse eurodes.
5.2. Pakkuja esitab hinnapakkumise 2018. aastaks prognoositavast tarbimisest lähtuvalt. Tellija
prognoosi kohaselt on 2018.aastal elektrienergia tarbimine ca 310 MWh. Pakkuja arvutab
pakkumuse maksumuse prognoositavast tarbimisest lähtuvalt järgmist valemit kasutades:

150 x pakkumuse fikseeritud ühetariifse elektrienergia MWh hind ilma k/m-ta + 85 x
pakkumuse fikseeritud kahetariifse päevase elektrienergia MWh hind ilma k/m-ta + 75 x
pakkumuse fikseeritud kahetariifse öise elektrienergia MWh hind ilma k/m-ta = aasta
prognoositud ostukoguse maksumus eurodes
5.3. Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes sajandiku ehk sendise täpsusega.
5.4. Pakkuja esitatud hinnapakkumus peab sisaldama kõiki riigihanke eesmärgi saavutamiseks
vajalikke kulutusi.
6. Pakkumuse vormistamise keel
Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles.
7.Pakkujate kvalifitseerimise tingimused
7.1.Hankemenetlusest kõrvaldamise alused:
7.1.1.Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja:
1) 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 või maksualaste süütegude
toimepanemise eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse
kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv.
2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus
sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduse kohaselt.
3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema
asukohamaa seaduse kohaselt;
Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta (HD lisa 3).
7.1.2.Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja kellel on
õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või
sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud
intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine
on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud, arvates hankemenetluse algamise päevast, välja
arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike või elu- või
asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või eluvõi asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud
intressi võlga, mis ületab 100 EUR.
Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja riiklike ja sotsiaalkindlustuse maksude tasumist
riigihangete portaalis Maksu- ja Tolliametile tehtava päringu teel.
Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude tasumise kohustuse täitmise kontrollimiseks
esitab pakkuja enda elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või vastava
pädevusega ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta käesoleva riigihanke
hanketeate riigihangete registris avaldamise kuupäeva seisuga.
Välisriigis asuv pakkuja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi
riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta. Kui pakkuja
asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, esitab pakkuja
selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
7.2. Majanduslik- ja finantsseisund
Pakkuja netokäive elektrimüügi osas peab 2014-2016 aastal olema kokku vähemalt 300 000
eurot. Pakkuja esitab vastava kinnituse (HD Lisa 4).

7.3. Pakkuja pädevus
7.3.1.Pakkujal peab olema tegevusluba elektrienergia müügiks või pakkuja peab omama
asukohamaa seaduse kohast vastavat registreeringut või luba nimetatud tegevusalal
tegutsemiseks. Eesti Vabariigi pakkuja tegevusluba kontrollib Hankija majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi poolt peetava avaliku majandustegevuse registri kaudu.
8. Pakkumuse vormistamine ja esitamine
8.1. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna(eRHR) kaudu aadressile
http://riigihanked.riik.ee hiljemalt 25. septembriks 2017 kell 11.00.
8.2. Pakkumus vormistada digiallkirjastatult.
8.3. Paberil või e-postiga esitatud pakkumusi ei aktsepteerita.
9. Selgitused
9.1. Hanketeate ja HD sisu kohta saab selgitusi pöördumisel läbi eRHRi keskkonna
Teabevahetuse töölehe.
9.2. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates,
lisades vastused e-riigihangete keskkonna Teabevahetuse lehele.
10. Pakkumuste avamine
10.1. Pakkumiste avamine toimub hanketeates näidatud ajal 25. septembril 2017. a kell 11:00
e-riigihangete keskkonnas.
10.2. Pakkumuste avamise protokoll tehakse kõikidele Pakkujatele kättesaadavaks eriigihangete keskkonnas.
11. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine
11.1. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused järgmistel juhtudel:
11.1.1. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat
maksumust (RHS § 49 lg 1 p 1);
11.1.2. riigihanke korraldamiseks vajalikud tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad
riigihanke realiseerimise võimatuks või mittevajalikuks;
11.1.3. aset on leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on
asjaolu, mida hankija ei saa mõjutada, ja lähtuvalt mõistlikkuse põhimõttest ei saa temalt
oodata, et ta hankemenetluse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu
või selle tagajärje ületaks.
12. Pakkumuste hindamine
12.1. Edukaks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud maksumus on madalaim.
12.2. Võrdsete pakkumuste korral selgitatakse edukas pakkumus liisuheitmise teel.

13. Pakkuja teavitamine hankija otsustest
Teade kvalifitseerimise, vastavaks ja edukaks tunnistamise otsuste kohta edastatakse
pakkujatele eRHR-i keskkonna kaudu mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul alates edukaks
tunnistamise otsuse tegemisest.
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LIHTHANGE: ” ELEKTRIENERGIA OSTMINE HAASLAVA VALLA OMANDUSES OLEVATELE
TARBIMISKOHTADELE”

hankedokumendi
Lisa 1

Volikiri

Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: Elektrienergia ostmine Haaslava valla omanduses olevatele
tarbimiskohtadele
Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja
ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi, ametikoht) olema pakkuja ametlik
esindaja ja allkirjastama ülalnimetatud riigihanke pakkumust.
Volitatava allkirja näidis: ________________________
Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni: ________________
Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

LIHTHANGE: ” ELEKTRIENERGIA OSTMINE HAASLAVA VALLA OMANDUSES OLEVATELE
TARBIMISKOHTADELE”

hankedokumendi
Lisa 2

Hankemenetlusel osalemise avaldus

Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus
Riigihanke nimetus:
tarbimiskohtadele

Elektrienergia ostmine Haaslava valla omanduses olevatele

1. Oleme tutvunud hanketeate ja hankedokumentidega ning kinnitame, et võtame üle kõik
hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimused.
2. Kinnitame, et oleme Hankijalt saanud kõik käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku
informatsiooni.
3. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie
pakkumuse osa.
4. Kinnitame, et lisatud pakkumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et pakkumuse
mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui
hankedokumentidele mittevastav.
5. Käesolev pakkumus on jõus vähemalt kolm kalendrikuud, alates pakkumuste esitamise
tähtpäevast.

Kuupäev: ____________

Pakkuja ametlik esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Amet / vajadusel volituse alus/

allkiri

LIHTHANGE: ” ELEKTRIENERGIA OSTMINE HAASLAVA VALLA OMANDUSES OLEVATELE
TARBIMISKOHTADELE” hankedokumendi

Lisa 3

Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: Elektrienergia ostmine Haaslava valla omanduses olevatele
tarbimiskohtadele
Pakkuja _________________________________kinnitused pakkuja hankemenetlusest
kõrvaldamise aluste puudumise kohta
1. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning selle lisadega ja kinnitame, et
nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.
2. Kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik hankedokumentides esitatud
tingimused ja nõuded.
3. Kinnitame, et meie poolt pakkumusvormile lisatud pakkumuse maksumuse esildis on
nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et pakkumuse maksumuse esildise mittenõuetekohase
täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumendile mittevastav.
4. Kinnitame, et anname nõusoleku järelepärimiste tegemiseks pädevatele asutustele ja
isikutele, et kontrollida meie vastavust kvalifikatsiooninõuetele.
5. Kinnitame, et kõik pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse
osa.
6. Kinnitame, et pakkumuse esitajal puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõike 1ja lõike 2
alapunktides märgitud tunnused ja Pakkuja ei kuulu nende hulka,
6.1. 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;
6.2. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus
sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt, välja arvatud asjade
ostmisel riigihangete seaduse § 28 lõike 4 punktis 4 sätestatud juhul ja tingimustel;
6.3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema
asukohamaa seaduse kohaselt;
6.4. kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike
maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt
täidetud.
6.5. kes on esitanud valeandmeid hankijale kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.
6.6. 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 registri kaudu kättesaadavad;
6.7. kes on jätnud hankija teavitamata riigihangete seaduse §38 lõikes 1 nimetatud
asjaolude olulisest muutumisest.
Kuupäev:______________________
Pakkuja ametlik esindaja
Ees- ja perekonnanimi

Amet / vajadusel volituse alus/

allkiri

LIHTHANGE: ” ELEKTRIENERGIA OSTMINE HAASLAVA VALLA OMANDUSES OLEVATELE
TARBIMISKOHTADELE”

hankedokumendi Lisa 4

Kinnitus Pakkuja netokäibe kohta
Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: Elektrienergia ostmine Haaslava valla omanduses olevatele
tarbimiskohtadele
Kinnitame, et meie netokäive elektrienergia müügi osas aastal 2014-2016 oli:

Aasta

Netokäive eurodes

Märkused

2014
2015
2016

Kuupäev: ____________

Pakkuja ametlik esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Amet / vajadusel volituse alus/

allkiri

LIHTHANGE: ” ELEKTRIENERGIA OSTMINE HAASLAVA VALLA OMANDUSES OLEVATELE
TARBIMISKOHTADELE”

hankedokumendi
Lisa 5

Pakkumuse esildis
Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: Elektrienergia ostmine Haaslava valla omanduses olevatele
tarbimiskohtadele
1. Viidates Haaslava Vallavalitsuse poolt väljakuulutatud hanke “Elektrienergia ostmine
Haaslava valla omanduses olevatele tarbimiskohtadele” hankedokumentidele
...............................................................................................................................
/ettevõtte nimetus ja registrikood/
kinnitab, et vastab hankedokumentides nõutud tingimustele ning omab kõiki võimalusi
nimetatud hanke teostamiseks.
Olles tutvunud kõikide pakkumise kutse dokumentidega pakume Hankijale müüa
elektrienergiat alljärgnevate, käibemaksu mittesisaldavate, hindade eest :
Kululiik

Maksumus
eurot/MWh

2018. aasta fikseeritud hind ühtariifset elektrienergiat tarbivatele
tarbijatele ilma k/m-ta
2018. aasta fikseeritud päevane hind kahetariifset elektrienergiat
tarbivatetele tarbijatele ilma k/m-ta
2018. aasta fikseeritud öine hind kahetariifset elektrienergiat
tarbivatetele tarbijatele ilma k/m-ta
2. Lähtuvalt HD punktist 5.2. kinnitab Pakkuja, et tema poolt müüdava elektrienergia
maksumus Haaslava valla omanduses olevatele tarbimiskohtadele 2018.aastal
lähtuvalt Tellija poolt prognoositud elektrienergia tarbimisest 310 MWh on ilma
käibemaksuta
…………………………………………………………………………….(……………) eurot.
/summa sõnadega ja sulguses numbritega /
Kuupäev: _____________
Pakkuja ametlik esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Amet / vajadusel volituse alus/

allkiri

LIHTHANGE: ” ELEKTRIENERGIA OSTMINE HAASLAVA VALLA OMANDUSES
OLEVATELE TARBIMISKOHTADELE” hankedokumendi
Lisa 6

Hankelepingu projekt
Hankija: Haaslava Vallavalitsus
Riigihange: Elektrienergia ostmine Haaslava valla omanduses olevatele tarbimiskohtadele
ELEKTRIENERGIA MÜÜGILEPING
1. Lepingu Pooled
Haaslava Vallavalitsus (edaspidi Ostja), asukohaga Kurepalu küla, Haaslava vald, Tartumaa
registrikoodiga 75008255 ja keda esindab põhimääruse alusel vallavanem Priit Lomp
ja
___________________ (edaspidi Müüja), asukohaga __________, registrikoodiga
_____________ ja keda esindab _____________ alusel _____________ (edaspidi nimetatud
Müüja) teiselt poolt, ning keda eraldi nimetatakse edaspidi Pooleks või koos Poolteks, sõlmisid
käesoleva müügilepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:
2. Üldsätted
2.1. Lepingu objektiks on elektrienergia müük vastavalt riigihanke „Elektrienergia ostmine
Haaslava valla omanduses olevatele tarbimiskohtadele” (registreerimisnumber _______)
hankedokumentides ja hankedokumentide lisades esitatud tingimustele. Müüja müüb Ostjale
elektrienergiat vastavalt Ostja vajadustele, mida Ostja tarbib Lepingu lisas 1 nimetatud
tarbimiskohtades.
2.2. Lepingu sõlmimise aluseks on Ostja poolt korraldatud riigihanke „Elektrienergia ostmine
Haaslava valla omanduses olevatele tarbimiskohtadele” edukaks tunnistatud pakkumus ning
nimetatud riigihanke hankedokumendid.
2.3. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja selle lisadest, Müüja pakkumusest, ning
pakkumuse ettevalmistamisel Ostja poolt antud selgitustest.
2.4. Pooled käsitlevad Lepingut ja selle lisasid jagamatu tervikuna ning tõlgendavad iga
dokumenti tervikust lähtudes. Dokumentide vastuolu korral võetakse aluseks
hankedokumentide lisaks oleva tehnilise kirjelduse dokumendid.
2.5. Ostja ei või elektrienergiat Lepingus määratletud tarbimiskohtade mõõtepunktide kaudu
osta üheltki teiselt müüjalt peale Müüja.
2.6. Lepingus määratletud mõõtepunktide kaudu ostetud elektrienergiat ei tohi Ostja edasi müüa
ega tasuta võõrandada, välja arvatud tarbijatele, kes tarbivad elektrienergiat Lepingus
määratletud mõõtepunktide kaudu sama tarbimiskoha ulatuses.

2.7. Lepingu sõlmimisega kinnitavad Ostja ja Müüja, et neil on olnud piisav võimalus
Lepinguga tutvumiseks, nad on Lepinguga tutvunud, Lepingu sisust aru saanud ning Lepingu
sisuga nõustunud.
2.8. Tarbimiskohtade arv võib müügiperioodi kestel muutuda, sh nii lisanduda kui ka väheneda.
Ostja teavitab Müüjat tarbimiskoha muutustest ja esitab vajalikud andmed (võrgulepingu nr ja
tarbimiskoha muud andmed) vähemalt 30 kalendripäeva elektritarbimisega liitumisest ette.
3. Müügiperiood
3.1. Müügiperiood on periood, mille jooksul Müüja kohustub Ostjale Lepingus ettenähtud
tingimustel elektrienergiat müüma ja Ostja kohustub Müüjalt Lepingus ettenähtud tingimustel
elektrienergiat ostma.
3.2. Müügiperiood on 1. jaanuar 2018 kell 00:00 kuni 31. detsember 2018 kell 24:00.
4. Elektrienergia maksumus
4.1 Lepinguperioodil on elektrienergia maksumuse arvutamise aluseks tarbijate tegelikud
elektrienergia tarbimised ja Müüa poolt hankes pakutud fikseeritud tariifid:
4.1.1. ühetariifse elektrienergia müügi hind käibemaksuta ……………………eurosenti/kWh;
4.1.2. kahetariifse elektrienergia päevane el.en.hind km-ta ……………………eurosenti/kWh;
4.1.3. kahetariifse elektrienergia öine el.en.hind km-ta
……………………eurosenti/kWh.
5. Arveldamise kord
5.1. Arve koostamise aluseks on Hankelepingus määratud mõõtepunkte läbinud elektrienergia
kogused, mille kohta Müüja saab andmed võrguettevõtjalt, mille võrguga on Ostja
elektripaigaldised ühendatud ja Lepingus kokkulepitud elektrienergia hinnad, kusjuures
arvestust peetakse kWh põhiselt.
5.2. Arvestusperiood on kalendrikuu.
5.3. Müüja esitab Ostjale tarbitud elektrienergia eest masinloetavad e-arved vastavalt
hankedokumentide lisas nr 4 toodud jaotusele. Arvetel peavad kajastuma elektrienergia
tarbimise kogused mõõtepunktide lõikes. Arved esitatakse Ostja poolt esitatud e-posti
aadressile hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast võrguettevõtja poolt näitude
automatiseeritud andmesüsteemi vahendusel või otse Müüjale kättesaadavaks tegemist. Juhul,
kui võrguettevõtja teeb tarbimisandmetes hilisemaid korrektsioone, siis edastab Müüja
vastavad korrektsioonid Ostjale ning nende osas teostatakse tasaarveldus järgmise esitatava
arvega.
5.4. Kui Müüja esindab võrguettevõtjat võrguteenuse eest arvlemisel, esitab Müüja Ostjale arve
nii elektrienergia kui võrgutasude eest, tuues arvel elektrienergia tasu ning võrguteenuse tasu
eraldi välja mõõtepunktide lõikes.
5.5. Ostja tasub Müüja poolt esitatud arved 14 kalendripäeva jooksul alates arve kättesaamisest.
5.6. Kui Ostja ei nõustu Müüja poolt esitatud arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teavitab
ta sellest Müüjat kirjalikult hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast arve kättesaamist. Arvega
osalise nõustumise korral tuleb Ostjal õigeaegselt tasuda arve osa, mille kohta Ostja ei ole
vastuväidet esitanud. Müüja kontrollib Ostja avaldust ja teatab Ostjale Kontrolli tulemustest 10
kalendripäeva jooksul alates Ostja avalduse kättesaamist.
5.7. Kui Ostja viivitab arve õigeaegse tasumisega, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,05%
tasumata põhivõlgnevusest päevas.
5.8. Kui Ostja on ületanud maksetähtaega rohkem, kui 30 kalendripäeva, on Müüjal õigus 5
tööpäevase etteteatamisega ühepoolselt peatada Lepingu kehtivus ja Ostjale elektrienergia

müümine kuni arvete tasumiseni. Lepingu kehtivuse peatamiseks esitab Müüja Ostja e-posti
aadressile ja asjaomasele võrguettevõtjale vastava teate. Pärast võlgnevuse tasumist jätkub
Leping ja Ostjale elektrienergia müümine Müüja poolt.
5.9. Kui Ostja peab lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma ka viivist, siis kustutatakse
võlgnevusest kõigepealt rahaline põhikohustus (sellest esimesena kõige varem sissenõutavaks
muutunud tasu).
5.10. Arve esitamine mittenõuetekohasel viisil või mittenõuetekohase arve esitamine Müüja
poolt vabastab Ostja tasumise kohustusest kuni nõuetekohaselt esitatud nõuetekohase arve
saamiseni.
6. Vastutus
6.1. Pooled vastutavad Lepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise
(kohustuse rikkumise) eest, sealhulgas isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste
teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.
6.2. Pool ei vastuta oma Lepingust või õigusaktist tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui Pool
rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada
ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal
sellega arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
6.3. Juhul kui Müüja ei suuda oma lepingulisi kohustusi mingil põhjusel täita, peab Müüja
kompenseerima Ostjale tekkivad kulud ning lisaks maksma Ostjale viivist iga
lepingukohustuste täitmisega viivitatud päeva eest arvestusega 0,05% Lepingu eeldatavast
kogumaksumusest.
7. Lepingu kehtivus ja muutmine
7.1. Leping jõustub selle mõlemapoolse allakirjutamise hetkest ning kehtib kuni Lepingust
tulenevate mõlema Poole kõigi kohustuste täitmiseni.
7.2. Lepingus kokkulepitud elektrienergia müügi teostamise eelduseks on mõõtepunktides
kehtivate võrgulepingute olemasolu. Müüja müüb Ostjale elektrienergiat juhul, kui
võrguettevõtja ja võrguettevõtja elektrivõrk võimaldavad elektrienergia edastamist ning
võrguettevõtja edastab elektrienergia Ostja liitumispunktini.
7.3. Ostjal on õigus ühepoolselt muuta käesoleva Lepingu alusel ostetava elektrienergia
tarbimiskohtade arvu, teatades sellest Müüjale vähemalt 30 kalendripäeva ette.
7.4. Lepingut saab muuta järgides riigihangete seadust või muudel Lepingust või seaduses
ettenähtud alustel.
8. Lepingu ülesütlemine
8.1. Ostjal on õigus Leping üles öelda, kui Müüja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi ning
kui selline olukord ei ole paranenud sõltumata Ostja korduvatest (rohkem kui kaks korda)
kirjalikest teadetest.
9. Kontaktisikud ja infovahetus
9.1 Müüja kontaktisisk on: ______________________________
9.2. Ostja kontaktisik on: ______________________________
9.3. Poolte teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse esitatuks ja
kätteantuks, kui tahteavaldus on teisele Poolele esitatud kirjalikus või elektroonilises vormis
Lepingus märgitud kontaktaadressidel.

9.4. Lepinguga kokkulepitud kontaktandmete muutumisest teavitavad Pooled teineteist
kirjalikult.
10. Lõppsätted
10.1. Lepingu täitmise käigus tekkivad eriarvamused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel,
kokkulepete mittesaavutamisel kohtumenetluse korras, kusjuures esimese astme kohtuks on
Tartu Maakohus.
10.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel
kehtestatud õigusaktidega, võib teine Pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.
10.3. Pooled teavitavad üksteist viivitamatult kõigist asjaoludest, mis võivad takistada Lepingu
täitmist.
11. Lisad
Lisa 1 Arvete jaotus ja Ostja tarbimiskohtade nimekiri
Lisa 2 Müüja pakkumus riigihankele „Elektrienergia ostmine Haaslava valla omanduses
olevatele tarbimiskohtadele“
12. Poolte rekvisiidid
OSTJA:
Haaslava Vallavalitsus
Kurepalu küla, Haaslava vald,
62113 Tartumaa
tel 744 6524
e-post vald@haaslava.ee

MÜÜJA:

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Priit Lomp
_____________________

______________________

LIHTHANGE: ” ELEKTRIENERGIA OSTMINE HAASLAVA VALLA OMANDUSES OLEVATELE
TARBIMISKOHTADELE” hankedokumendi

Lisa 7
TARBIMISKOHTADE EIC KOODID, ASUKOHAD JA AASTATARBIMISED
1. Kahetariifse elektrienergia tarbijad
Tarbimiskoha EIC kood

Jrk nr

Tarbimiskoht

Tarbimine
2016

38ZEE-00245638-C
38ZEE-00245635-L
38ZEE-00245644-K

1
2
3

Päkste küla, Spordihoone
Kurepalu küla, Seltsimaja
Roiu alevik, Meistrite 10 garaaz

28 680
17 010
0

38ZEE-00245676-2
38ZEE-00245663-F

4
5

Roiu alevik, tänavavalgustus
Roiu, Kesk 9 lasteaed

15 100
43 700

38ZEE-00245681-D

6

Ignase küla, tänavavalgustus

8 650

38ZEE-00670830-3

7

Uniküla küla, terviseradade TV

12 930

38ZEE-00709252-6

8

Päkste küla, kergliiklustee TV

8 340

38ZEE-00245636-I
38ZEE-00720596-3

9
10

Roiu, Kesk 9, lasteaia katlamaja
Kurepalu paisjärve regulaator

7 620
1 130

38ZEE-00723607-D

11

Roiu jalgratta- ja jalgtee TV

2 700

38ZEE-00735347-U

12

Sinilille tee tänavavalgustus

1 061

38ZEE-00733584-P

13

Tarekese tänavavalgustus

2 240

38ZEE-00736844-8

14

Aardla küla tänavavalgustus

4 026

Kokku kahetariifne tarbimine: 153 187 kWh
Sellest: päevase tariifiga tarbimine 81 189 kWh
öise tariifiga tarbimine
71 998 kWh
2. Ühetariifse elektrienergia
Tarbimiskoha EIC kood

Jrk

tarbijad
Tarbimiskoht

Tarbimine 2016

38ZEE-00245667-3

15 Päkste, Sillaotsa Kool

93 250

38ZEE-00422966-7

16 Kitseküla, kooli saun

0

38ZEE-00325504-A

17 Uniküla, Mäeotsa 8 korter

3 630

38ZEE-00373020-G

18 Uniküla, Mäeotsa 4 korter

3 650

38ZEE-00245637-F

19 Kurepalu küla, vallamaja

38ZEE-00245720-Z

20 Ignase, Koordi 6 krt

625

38ZEE-00325505-7

21 Ignase küla, Koordi 7 krt

903

38ZEE-00245708-J

22 Roiu alevik, Kesktänav 6-4 krt

38ZEE-00245721-W

23 Ignase küla, Koordi 9 krt

321

38ZEE-00245709-G

24 Ignase küla, Koordi 8 krt

996

38ZEE-00245699-M

25 Ignase küla, Pikamäe 1-8 krt

38ZEE-00245693-3

26 Kriimani, Mõisamaja 2

38ZEE-00341783-I

27 Ignase , Villemisoo 9 krt 2

15 100

1 970

1 952
0
337

38ZEE-00336830-J

28 Ignase , Villemisoo 9 krt 3

876

38ZEE-00174956-P

29 Ignase , Villemisoo 9 krt 4

432

38ZEE-00482472-Z

30 Kurepalu, lauluväljak ja TV

9 125

38ZEE-00415365-T

31 Roiu , Männi 5-1 päevakeskus

6 515

38ZEE-00696692-7

32 Roiu, Männi 3-26 noortekeskus

1 210

38ZEE-00708710-9

33 Koke, Sooru elamu

Kokku ühetariifne tarbimine
Elektrienergia kogutarbimine 2016.aastal oli 302 229 kWh

8 150

149 042 kWh

