Lihthange
Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus 2017/2018
hankedokument
Hankija: Haaslava Vallavalitsus, registrikood 75008255, aadress Kurepalu küla, Haaslava
vald, 62113 Tartu maakond, tel 744 6524, faks 744 6524 teeb pädevatele pakkujatele
ettepaneku osaleda riigihankes „Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus 2016/2017“ ning
esitada riigihanke avatud hankemenetluses pakkumus vastavalt hanketeates (edaspidi HT) ja
hankedokumentides (edaspidi HD) märgitud tingimustele.
Hanke nimetus: Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus 2017/2018; CVP
E-post: vald@haaslava.ee
Veebileht: www.haaslava.ee
Vastutav isik: Jüri Raudseping, Haaslava Vallavalitsuse majandus- ja keskkonnanõunik;
744 6527, 50 94 896
Kontaktisik ja -telefonid: Jüri Raudseping, Haaslava Vallavalitsuse majandus- ja
keskkonnanõunik; 744 6527, 50 94 896
1. Hanke üldtingimused
1.1. Riigihange korraldatakse Haaslava valla teede ja tänavate talihooldustööde teostaja
leidmiseks talvel 2017/2018.
1.2. Teenuse osutamise aeg 13.11.2017-15.04.2018.
1.3. Teede hooldust rahastatakse Haaslava valla eelarvest.
2. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus, nõuded ja tingimused
Teede ja tänavate talihoolduse teostamine on jaotatud osadeks kolme piirkonna vahel (HD
Lisa 5). Pakkuja võib esitada oma pakkumise ühele, kahele või kõikidele osadele. Pakkuja
esitab lähtuvalt tööde mahust pakkumise vastava piirkonna täislükkamiseks ning samuti
traktori ühe töötunni maksumuse piirkonnas osaliste tööde teostamiseks või lükkamiseks eriti
raskete lumeolude korral. Teenuse teostamise kordade arv hankeperioodil lepitakse edukaks
osutunud pakkuja(te)ga kokku vastavalt lumeoludele.
Tööde mahud, nõuded ja tingimused:
2.1. I, II ja III osa tööde mahuks on Haaslava valla vallateede, -tänavate, elamuteni viivate
erateede, vallale kuuluvate parklate ja –platside ning vallaasutuste siseõuede
lumetõrje ja libedustõrje teostamine vastavalt pakkumuse maksumuse blanketil (Lisa
1) toodud tööde mahule. Tellijal on õigus tööde mahtu suurendada või vähendada
vastavalt lumeoludele, võttes aluseks Pakkuja poolt tehtud pakkumisest kujunenud
ühikhinda.
2.2. Töövõtja on kohustatud teostama lumetõrjet selleks vastava korralduse saamisel
Tellijalt või kui langenud lumekihi paksus teedele ületab 15 cm. Sahkamise järgselt ei
tohi koheva lumekihi paksus teel ületada 4 cm.
2.3. Töövõtja on kohustatud organiseerima lumetõrje töid vastavalt järgnevas loetelus
ettenähtud kellaajaks:
- Vallavalitsuse, Sillaotsa Kooli, Roiu kaupluseesise ja lasteaia parklad ning
Aardlapalu-Roiu-Päkste kergliiklustee ja juurdepääsud riigimaanteedelt kella 07.00ks;
- Roiu alevikus, Kurepalu, Mõra, Aardla, Aardlapalu, Haaslava, Päkste ning Ignase
külades teed ja tänavad hiljemalt 4 tunni jooksul peale lumesaju lõppu;
- kohalikel maanteedel ja tänavatel, erateedel, Vooremäe Tervisekeskuse parklates
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ning avahooldusel olevate inimeste teedelt hiljemalt 12 tunni jooksul peale lumesaju
lõppu.
2.4. Töövõtja on kohustatud organiseerima libedustõrje töid vastavalt järgnevas loetelus
ettenähtud kellaajaks:
- Aardlapalu-Roiu-Päkste kergliiklusteel; Vallavalitsuse, Sillaotsa Kooli, Roiu
kaupluse ja lasteaia parklates, Roiu aleviku tänavatel, Kurepalu küla Mõraoja tee
ja Vallamaja tee teede järskude pikikalletega kohtades hiljemalt 12 tunni jooksul
libeduse tekkimisest või vallavalitsuselt vastava korralduse saamisest.
2.5. Juhtudel, kus lumetõrjet on vaja teha vaid piirkonna teede üksikutel lõikudel
(kinnituisanud kohad) ning samuti eriti lumerohkete sadude (tuiskude) korral, kus tihe
lumepaksus teedel ületab 40 cm ja teede puhtakslükkamine lumest vajab
lisalükkamisi, kasutatakse kokkuleppel Tellijaga ajatariifi, mis on näidatud Töövõtja
poolt hinnapakkumises.
2.6. Töövõtja on kohustatud tehniliste vahendite purunemise korral kindlustama lumetõrje
lepingus märgitud maksumuse eest ja lepingus näidatud aja jooksul.
2.7. Töövõtjal on õigus kasutada töövõtul alltöövõtjaid kui sellega ei kaasne lepingu
objektiks oleva teenuse osutamise kvaliteedi ja ajalise täitmise nõuetest
mittekinnipidamisi.
2.8. Tööde mahtude täitmist ning kvaliteeti kontrollib Tellija esindaja, mida tehakse soovi
korral või ilmnenud puuduste esinemisel koos töövõtja esindajaga. Puuduste
esinemisel koostatakse vastav akt ja Töövõtja on kohustatud puudused Tellija poolt
antud aja jooksul kõrvaldama.
2.9. Tellijal on õigus kasutada Töövõtja osas leppetrahve kui Töövõtja ei ole jõudnud
lepingus ettenähtud ajaks teostada lepingus ettenähtud töömahtu.
2.10.
Juhul kui Töövõtja rikub lepingu tingimusi rohkem kui kolmel korral ja/või on
jätnud ettenähtud ajaks tegemata üle 30% töömahust, on Tellijal õigus leping
ühepoolselt lõpetada ja Töövõtjal kohustus maksta leppetrahvi tema hooldada olnud
piirkonna ühe täislükkamise maksumuse suuruses summas.
2.11.
Tellija tasub Töövõtjale 10 tööpäeva jooksul peale tööde vastuvõtu aktide
allakirjutamist ja arve esitamist, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
Pakkuja võib esitada lähtuvalt hankedokumendi tingimustest pakkumuse kõigile osadele.
Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud.
3.

4.

Hankelepingu tingimused.
Hankelepingu tingimused on sätestatud hankelepingu projektis (HD lisa 3).
Hankedokumentide kättesaamise võimalused.
4.1.
Hankedokumendid on lisaks riigihangete registrile pakkumise taotlejal
võimalik alla laadida valla kodulehelt www.haaslava.ee. Informatsioon: Haaslava
Vallavalitsuse majandus- ja keskkonnanõunik Jüri Raudseping, 744 6527, 50 94 896
E-post: jyri@haaslava.ee

5. Pakkujale esitatavad kvalifikatsiooninõuded ning kvalifikatsiooni kontrollimine.
5.1.
Pakkujate individuaalse seisundi nõuded. Hankija ei sõlmi hankelepingut
isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal pakkuja:
5.1.1. 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 kelle karistusandmed ei ole

2/2

karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on
tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv.
Pakkuja esitab hankedokumentide koosseisus esitatud lisa 4 vormi kohase
kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta;
5.1.2. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on
muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt.
Pakkuja esitab hankedokumentide koosseisus esitatud lisa 4 vormi kohase
kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta;
5.1.3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus
tema asukohamaa seaduse kohaselt.
Pakkuja esitab hankedokumentide koosseisus esitatud lisa 4 vormi kohase
kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta;
5.1.4. 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.
Vastavalt riigihangete seadusele loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike
maksude võlaks pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või
elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud
maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.
Pakkujad (v.a. Haaslava vallas registreeritud pakkujad) esitavad oma asukoha
kohaliku omavalitsuse tõendi käesolevas punktis nõutud kohalike maksude
tasumist käsitleva informatsiooniga hanke väljakuulutamise päeva seisuga.
Isikud, kelle riiklike maksude tasumine ei kajastu Eesti Maksu- ja Tolliameti
andmekogudes, esitavad täiendavalt oma riigi pädeva asutuse nõutud
informatsiooni kajastava tõendi hanke väljakuulutamise päeva seisuga.
5.1.5. kes on esitanud valeandmeid riigihangete seaduse 3. jaos sätestatud või seal
sätestatu alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.
Pakkuja esitab hankedokumentide koosseisus esitatud lisa 4 vormi kohase
kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.
5.2.
Pakkuja tehniline pädevus ja hanke teostamiseks vajalik tehnika.
Pakkujal peavad olema hankelepingu täitmiseks vajalik personal ning seadmete
ja masinate kasutamise võimalus
5.2.1.Pakkumise esitamisel valla piirkonnale OSA I või OSA II esitab Pakkuja
kirjaliku kinnituse hankelepingu täitmiseks vajaliku seadmete ja masina
kasutamise võimaluse - vähemalt ühe, hüdrauliliselt lükkenurka reguleeriva
esilumesahaga (laiusega min. 3 m), hea läbivusega (kahesillavedu), hea
manööverdusvõimega ja mootori võimsusega vähemalt 90 kW traktori kohta.
5.2.2. Pakkumise esitamisel valla piirkonnale OSA III esitab Pakkuja kirjaliku
kinnituse hankelepingu täitmiseks vajaliku seadmete ja masina kasutamise
võimaluse – vähemalt kahe, hüdrauliliselt lükkenurka reguleeriva esilumesahaga
( laiusega min.3 m), hea läbivusega (kahesillavedu), hea manööverdusvõimega ja
mootori võimsusega vähemalt 90 kW traktori kohta.
Samuti esitab Pakkuja kirjalik kinnituse Aardlapalu-Roiu-Päkste kergliiklustee
lume- ja libedustõrjeks sobilike seadmete ja masinate omamise või kasutamise
võimaluse kohta.
5.2.3. Pakkumise esitamisel kahele või kolmele piirkonnale (osale) esitab Pakkuja
kirjaliku kinnituse hankelepingu täitmiseks vajaliku seadmete ja masinate
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kasutamise võimaluste kohta lähtudes HD punktide 5.2.1 ja 5.2.2. esitatud
nõuetest.
Pakkuja esitab omakäelise kinnituse vastava tehnika omamise või kasutamise
võimaluste kohta. Samuti kinnitab pakkuja oma nõusolekut lumelükkamiseks
kasutavatele traktoritele GPS seadmete paigaldamiseks kui Hankija avaldab
vastavat soovi. Samuti kinnitab pakkuja, et tema poolt käesolevas hankes
teenuse osutamiseks loetletud seadmed ja masinad ei ole seotud ühegi teise
lepingulise lumelükkamise teenuse osutamisega, mis takistaksid tal käesolevas
hankes loetletud teenuste osutamist hankedokumendis loetletud mahus ja
tingimustel.
5.1.2. Hankijal on õigus küsida pakkujalt kvalifikatsiooni kontrollimiseks täiendavat
informatsiooni ning teha järelepärimisi pädevatele organisatsioonidele ja
kolmandatele isikutele.
6.

Pakkumiste hindamine:
6.1 Pakkuja esitab pakkumuse hankedokumendi lisa 1 vormil, näidates pakkumuse
hinna eurodes koos käibemaksuga.
6.2. Hankija
hindab
ainult
neid
pakkumusi,
mille
esitajad
vastavad
kvalifitseerimisnõuetele ning mis on koostatud lähtuvalt hankedokumendi nõuetest.
6.3. Hankija hindab iga osa eraldi.
6.4. Hindamiskriteeriumiks on pakutud hind.
6.5. Iga esitatud pakkumist I ja II osale hinnatakse järgmise valemi abil:

osale esitatud odavam ühekordse täislükkamise maksumus
osale esitatud odavam tunnihind
----------------------------------------------------------------------- x 700 + ---------------------------------------- x 300 = pakkumuse punktide arv
Pakkuja esitatud ühekordse täislükkamise maksumus osale
Pakkuja esitatud tunnihind osale

6.6.

III osale esitatud pakkumisi hinnatakse järgmise valemi abil:

osale III esitatud odavam täislükkamise maksumus
osale III esitatud odavam tunnihind
------------------------------------------------------------- x 600 + ---------------------------------------------- x 250 +
Pakkuja esitatud täislükkamise maksumus osale III
Pakkuja esitatud tunnihind osale III
libedustõrjeks pakutud odavam tunnihind
+ --------------------------------------------------- x 150 = pakkumuse punktide arv
Pakkuja pakutud libedustõrje tunnihind

6.7.
6.8.

7.

Pakkumiste võrdlemisel ja hindamisel arvestatakse ainult HD näidatud
hindamiskriteeriumit. .
Edukaks pakkumuseks vastavale osale tunnistatakse sellel osal enim punkte saanud
pakkumus.

Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu ning pakkumuse märgistamise
nõuded.
7.1 Pakkumus esitada järgmises koosseisus ja järjekorras:
7.1.1 pakkumuse sisukord;
7.1.2 hankedokumendi
lisa
4
vormikohased
kinnitused
pakkuja
kvalifitseerumistingimustele vastavuse ja hankedokumentide punktis 5.1. ja
selle alapunktides sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude
(riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktid 1 kuni 3) puudumise kohta.
7.1.3 hankedokumendi lisa 1 kohane pakkumus koos pakutavate osade hindadega;
7.1.4 Pakkuja omakäeline kinnitus hankes ettenähtud tööde teostamiseks vajaliku
vastava tehnika omamise või kasutamise võimaluste kohta.
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7.1.5

volikiri pakkumuse esitamiseks, kui pakkumuse ja selle lisade allkirjastaja ei
ole pakkuja seaduslik esindaja;
7.1.6 Pakkuja asukoha kohalike maksude maksuvõlgade puudumise tõend
pakkumuse väljakuulutamise päeva seisuga kui Pakkuja registreeritud
asukoht ei asu Hankija asukohajärgse omavalitsusese territooriumil;
7.1.7 Pakkuja asukoha riiklike maksude maksuvõlgade puudumise tõend
pakkumuse väljakuulutamise päeva seisuga, kui pakkuja maksude tasumise
informatsioon ei kajastu Eesti vabariigi Maksu- ja Tolliameti andmebaasides;
7.2 Pakkumus ja kõik selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti
keeles. Pakkumuse ja selle lisade kõik lehed peavad olema nummerdatud ja
allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt.
7.3 Pakkumus tuleb esitada ühes eksemplaris köidetult kinnises ümbrikus. Ümbrikul
peavad olema kirjed: „Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus 2017/2018” ja
„Mitte avada enne 26.09.2017 kell 11.10”.
8. Pakkumuse esitamise aeg ja koht
Pakkumus tuleb esitada 26.09.2017 kell 11.00-ks. Pakkumuse võib saata kirjalikult
aadressile: Kurepalu küla, Haaslava vald, 62113 Tartu maakond. Käsi- või kullerpostiga
dokumentide esitamisel anda dokumendid vallavalitsuses vallasekretäri kätte. Pakkumuse
vastuvõtja annab pakkuja soovi puhul üleandjale allkirjastatud tõendi pakkumuse pakendi
vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta (HD lisa 2). Pakkumusi, mis saabuvad hiljem
määratud tähtpäevast ja -ajast, vastu ei võeta.
Riski pakkumuse postiga, kullerpostiga või muul viisil edastamisel võtab pakkuja ning
vastutus pakkumuse tähtaegse esitamise eest on pakkujal.
9. Pakkumuse jõusoleku minimaalne tähtaeg
Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 2 kalendrikuud alates pakkumuse esitamisest.
10. Pakkuja kinnitus
Pakkumuse esitamise faktiga kinnitab pakkuja, et on teadlik kõikidest hanketeates ja
hankedokumentides esitatud tingimustest, võtnud täimiseks kõik eelmärgitud
dokumentides sätestatud nõuded ja esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude
kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
11. Hankija annab pakkuja kirjalikule nõudele 2 (kahe) tööpäeva jooksul kirjaliku selgituse
elektronposti teel, edastades selgituse ka kõikidele teistele pakkujatele.
12. Pakkumuste avamise täpne koht ja aeg
Pakkumused avatakse Haaslava vallamajas, mille aadress on Kurepalu küla, Haaslava
vald, 62113 Tartu maakond, 26.09.2017 kell 11.10, vallavanema kabinetis.
13. Pakkumuste tagasilükkamine
Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata, kui:
13.1 vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat
maksumust;
13.2. ükski pakkumus ei vasta hankedokumentides kehtestatud tingimustele.
14. Pakkujate teavitamine otsustest:
14.1 Hankija edastab pakkujatele pakkumuste avamise protokolli koopia koos teatega
pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta või otsuse kohta, mis on hankemenetluse
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lõppemise aluseks, kui ta edastab pakkujatele või taotlejatele teabe hankemenetluse käigus
tehtud otsustest vastavalt riigihangete seaduse § 54 lõikes 4 sätestatule.
14.2 Hankijal on õigus kalduda kõrvale riigihangete seaduse § 54 lõigetes 1 ja 2 sätestatud
tähtaegadest, kui ta esitab pakkujatele või taotlejatele lõigetes 1 ja 2 nimetatud teabe korraga
viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pakkumuse edukaks tunnistamise
otsuse või otsuse, mis on hankemenetluse lõppemise aluseks, tegemisest arvates.
15. Hankelepingu sõlmimine
15.1 Eduka pakkumuse teinud isikuga sõlmitakse hankeleping
15.2 Hankelepingu sõlmimisel rakendatakse hankedokumendis ja selle lisades toodud nõudeid
ja tingimusi. Hankelepingu eelnõu on hankedokumendi osa ning selles sisulisi muudatusi
pärast pakkumuse edukaks tunnistamist teha ei tohi (hankedokumendi lisa 3).
LISAD:
Lisa 1 Pakkumuse maksumuse blankett
Lisa 2 Tõend pakkumuse esitamise kohta
Lisa 3 Töövõtuleping projekt
Lisa 4 Pakkuja kinnitused
Lisa 5 Hooldatavate piirkondade jaotus
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Lisa 1
lihthanke „Haaslava valla teede ja tänavate
talihooldustööd 2017/2018” menetluse
hankedokumendile
PAKKUMUSE MAKSUMUSE BLANKETT – OSA I

Tellija: Haaslava Vallavalitsus
Hange: Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus 2017/2018
1. Viidates Haaslava valla kodulehel avaldatud pakkumise kutsele ja välja võetud
pakkumise kutse dokumentidele kinnitan, et
...............................................................................................................................
/ettevõtte nimetus ja registrikood/
vastab pakkumise kutse dokumentides nõutud tingimustele ning omab kõiki võimalusi
nimetatud hanke teostamiseks.
2. Olles tutvunud kõikide pakkumise kutse dokumentidega pakume kõikide hankesse
kuuluvate tööde ja kohustuste sooritamist 20% käibemaksu sisaldava muutumatu
hinnaga
...................……………...............……………………............................................
eurot,
alljärgnevale piirkonnale:
Valla piirkond OSA I (Haaslava valla kirde, ida ja kagu osa)
Tee nimi
Kortsu tee
Käki tee
Metsanurga tee
Kiipuse tee
Musta-Mandli tee
Tagametsa tee
Kitsejärve tee
Tarekese tee
Tondi tee
Heiti tee
Taga tee
Saiba tee
Mäe tee

Tee tüüp
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik tee
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt

Ühik
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
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Pikkus
2,0
2,2
2,4
2,1
4,3
1,6
0,7
1,0
0,2
0,2
0,6
1,2
0,6

Tekkeli tee
Mäeotsa tee
Kongsi
Kolli
Männimetsa
Tilba
Metsaääre
Mäe-Sagara
Karli-Matsi
Piirikraavi
Piiri
Teeharu
Uuetalo
Päeva
Sooru
Kunglarahva
Savila
Kiipuse
Pireti
Maria
Metsataga
Aru teed

Kohalik mnt
km
Kohalik mnt
km
Kohalik maantee kokku 26,2 km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Erateed kokku 10,8 km

4,8
2,3
0,7
0,3
0,4
0,9
0,5
0,3
0,8
0,2
0,5
0,3
0,3
0,5
0,2
1,5
0,2
0,3
0,6
0,2
0,3
1,8

Lisaks 26 sissesõitu kohalike maanteede ja riigiteede ääres
Tee nimi
Sissesõidud

Ühik
km

Arv
26

Pikkus

Kokku
10.4

Tunnitasu suurus ajatariifi kasutamisel on ……………......…………………….. €/h
(sisaldab 20% käibemaksu)
1. Kinnitame, et pakkumise kutse dokumendid moodustavad käesoleva pakkumise lisad.
2. Võtame kohustuse, et meie pakkumuse kvalifitseerimisel on meie pakkumus meile
siduv kuni töövõtulepingu sõlmimiseni.
3. Käesolev pakkumus on jõus kahe kuu jooksul alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
4. Aktsepteerime tellija õigust tagasi lükata kõik pakkumused pakkumise kutse
dokumentides kirjeldatud juhtudel.
.................................................................................................................................
/amet/
/nimi/
/allkiri
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Lisa 1
lihthanke „Haaslava valla teede ja tänavate
talihooldus 2017/2018” menetluse
hankedokumendile

PAKKUMUSE MAKSUMUSE BLANKETT – OSA II

Tellija: Haaslava Vallavalitsus
Hange: Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus 2017/2018
1. Viidates Haaslava valla kodulehel avaldatud pakkumise kutsele ja välja võetud
pakkumise kutse dokumentidele kinnitan, et
...............................................................................................................................
/ettevõtte nimetus ja registrikood/
vastab pakkumise kutse dokumentides nõutud tingimustele ning omab kõiki võimalusi
nimetatud hanke teostamiseks.
2. Olles tutvunud kõikide pakkumise kutse dokumentidega pakume kõikide hankesse
kuuluvate tööde ja kohustuste sooritamist 20% käibemaksu sisaldava muutumatu
hinnaga
...................……………............... .................................................................... eurot
alljärgnevale piirkonnale:
Valla piirkond OSA II (Haaslava valla lõunapoolne osa)
Tee nimi
Tapu
Mõrasoo
Nuudi
Urda
Pikamäe
Kuuse
Aadami
Pedeli
Roosi
Priisoo
Aadami
Vahesoo
Torro
Pärnalehe

Tee tüüp
Ühik
Kohalik mnt
km
Kohalik mnt
km
Kohalik mnt
km
Kohalik mnt
km
Kohalik mnt
km
Kohalik mnt
km
Kohalik mnt
km
Kohalik mnt
km
Kohalik mnt
km
Kohalik mnt
km
Kohalik maantee kokku 16,8 km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
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Pikkus
2,2
1,4
1,9
3,4
1,8
1,7
0,8
2,2
0,3
1,1
0,2
0,2
0,2
0,2

Väike-Voitka
Villemi küla
Vana-Tamme
Oru
Sula
Kadaja
Vabriku
Otsa
Kõrgemäe
Marjamaa
Vana-Saksa
Saarepuu
Heinamaa

Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
Erateed kokku 5,2 km

0,2
0,8
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,4
0,7
0,2
0,5
0,2

Lisaks 16 sissesõitu kohalike maanteede ja riigiteede ääres
Tee nimi
Sissesõidud

Ühik
km

Arv
16

Pikkus

Kokku
6,4

Tunnitasu suurus ajatariifi kasutamisel on ............................…………………… €/h
(sisaldab 20% käibemaksu)
3. Kinnitame, et pakkumise kutse dokumendid moodustavad käesoleva pakkumise lisad.
4. Võtame kohustuse, et meie pakkumuse kvalifitseerimisel on meie pakkumus meile
siduv kuni töövõtulepingu sõlmimiseni.
5. Käesolev pakkumus on jõus kahe kuu jooksul alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
6. Aktsepteerime tellija õigust tagasi lükata kõik pakkumused pakkumise kutse
dokumentides kirjeldatud juhtudel.
.............................................................................................................................................
/amet/
/nimi/
/allkiri/
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Lisa 1
lihthanke „Haaslava valla teede ja tänavate
talihooldus 2017/2018” menetluse
hankedokumendile
PAKKUMUSE MAKSUMUSE BLANKETT – OSA III
Tellija: Haaslava Vallavalitsus
Hange: Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus 2017/2018
1. Viidates Haaslava valla kodulehel avaldatud pakkumise kutsele ja välja võetud
pakkumise kutse dokumentidele kinnitan, et
...............................................................................................................................
/ettevõtte nimetus ja registrikood/
vastab pakkumise kutse dokumentides nõutud tingimustele ning omab kõiki võimalusi
nimetatud hanke teostamiseks.
2. Olles tutvunud kõikide pakkumise kutse dokumentidega pakume kõikide hankesse
kuuluvate tööde ja kohustuste sooritamist käibemaksu sisaldava muutumatu hinnaga
................................................................................eurot, alljärgnevale piirkonnale:
Valla piirkond OSA III (Haaslava valla kesk, lääne ja loode piirkond)
Tee nimi
Tee tüüp
Ühik
Pikkus
Sepa-Rajala-Rajala põik
Kohalik mnt
km
1,7
Männisalu
Kohalik mnt
km
0,6
Uue-Kalda
Kohalik mnt
km
0,3
Perve
Kohalik mnt
km
0,1
Kesktee
Kohalik mnt
km
0,2
Kalda
Kohalik mnt
km
0,2
Jõe
Kohalik mnt
km
0,8
Heki
Kohalik mnt
km
0,2
Papli
Kohalik mnt
km
0,2
Pajusalu
Kohalik mnt
km
0,2
Paju
Kohalik mnt
km
0.2
Toominga
Kohalik mnt
km
0,1
Pihlaka
Kohalik mnt
km
0,4
Laane
Kohalik mnt
km
0,5
Pargi
Kohalik mnt
km
0,3
Männi
Kohalik mnt
km
1.1
Nõmme
Kohalik mnt
km
0,5
Loosi
Kohalik mnt
km
0,7
Kalamajandi
Kohalik mnt
km
0,7
Parve
Kohalik mnt
km
1,6
Viidiksaare
Kohalik mnt
km
0,7
Keskuse
Kohalik mnt
km
0,6
Savisaare
Kohalik mnt
km
2,4
Ülesoo
Kohalik mnt
km
0,3
Sinilinnu
Kohalik mnt
km
0,3
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Sinilind
Järvekalda
Kalda
Vallamaja
Lauluväljaku
Väike-Kure
Roa
Kalmistu
Poldri
Langeringi
Toomu
Kriisa
Pihla
Põrgupõhja
Mõraoja
Haage
Age
Kaldapealse
Meistrite
Oja
Kenganurme
Perve
Voore
Kitse
Vooremäe
Soola
Võsu
Prügimäe
Langemäe
Robi
Puusta
Sinilille
Aardlapalu-RoiuPäkste kergliiklustee
Roiu asula
Kurepalu küla
Haaslava küla
Paju
Nõmme
Tuule
Jõe
Kruusamäe
Põrgupõhja
Kangru
Alatiigi
Karu
Varju

Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt
Kohalik mnt

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

Kohalik maantee kokku 48,8 km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
Eratee
km
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0,3
0,3
0,5
0,8
0,2
0,2
1,7
1,6
1,2
2,6
3,5
0,9
0,9
0,3
0,7
0,5
0,5
0,7
0,2
0,2
0,5
2,0
1,1
1,6
0,4
0,2
0,2
0,5
0,3
0,2
0,9
0,7
7,5

0,9
1,1
1,2
0,1
0,2
0,2
0,8
0,6
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5

Anikiva
Kruusamäe
Aardlapalu
Kadaka
Rodnaõue
Saage
Treiali
Papa
Ööbiku
Pärna
Veskioru
Metsala
Georgia
Taari
Väljaotsa
Keskküla
Ainurme
Pääsukese
Pärna (2)
Väike-Kesa
Udre
Risttee
Robi
Sepa
Mäeotsa

Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee
Eratee

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
Erateed kokku 20,0 km

Lisaks 57 sissesõitu kohalike maanteede ja riigiteede ääres
Tee nimi
Ühik
Arv
Pikkus
Sissesõidud
km
57

0,3
0,2
0,5
0.4
0,4
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
1,0
0,3
0,2
1,1
1,9
0,4
0,2
0,2
0,7
0,7
0,7
0,2
0,3
0,3
0,4

Kokku
5,7

Lisaks Haaslava vallamaja, Roiu kaupluse, Sillaotsa kooli, lasteaia, tuletõrje veevõtukohtade,
Tuigo surnuaia ja Vooremäe parklad ning õuealad.
Tee nimi
Ühik
Arv
Kokku
Parklad, õuealad m2
10
11 200 m2
Tunnitasu suurus ajatariifi kasutamisel lumetõrjel on ……… €/h (sisaldab 20% käibemaksu)
Tunnitasu suurus ajatariifi kasutamisel libedustõrjel on ……..€/h (sisaldab 20% käibemaksu)
3. Kinnitame, et pakkumise kutse dokumendid moodustavad käesoleva pakkumise lisad.
4. Võtame kohustuse, et meie pakkumuse kvalifitseerimisel on meie pakkumus meile
siduv kuni töövõtulepingu sõlmimiseni.
5. Käesolev pakkumus on jõus kahe kuu jooksul alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
6. Aktsepteerime tellija õigust tagasi lükata kõik pakkumused pakkumise kutse
dokumentides kirjeldatud juhtudel.
.............................................................................................................................................
/amet/
/nimi/
/allkiri/
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Lisa 2
lihthanke „Haaslava valla teede ja tänavate
talihooldus 2017/2018” menetluse
hankedokumendile

TÕEND PAKKUMISE ESITAMISE KOHTA

Käesolevaga tõendame, et...........................................................................................................
/nimi ja isikukood/
........................................................................................................................................
/ettevõtte nimi, registrikood/
.........................................................................................................................................
/aadress/
.........................................................................................................................................
/telefon, faks, e-mail/
on esitanud pakkumise riigihankele: Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus
2017/2018
................................... 2017. a. kell ...................
Omavalitsuse esindaja:

................................................................................................................................................
/nimi/
/amet/
/allkiri/
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Lisa 3
lihthanke „Haaslava valla teede ja tänavate
talihooldus 2017/2018” menetluse
hankedokumendile
TÖÖVÕTULEPING
Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus 2017/2018
Kurepalus

............ 2017

Haaslava Vallavalitsus registrikood 75008255, Kurepalu küla, Haaslava vald, Tartumaa, keda
esindab valla põhimääruse alusel vallavanem Priit Lomp (edaspidi tekstis nimetatud
"Tellija") ja ............................................................................., keda esindab põhikirja alusel
juhatuse liige ................................................. (edaspidi tekstis nimetatud "Töövõtja"), keda
edaspidises tekstis koos on nimetatud "Pooled" sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi
tekstis nimetatud "Leping") alljärgnevas:
1 LEPINGU OBJEKT
1. Tellija tellib ja Töövõtja kohustub tegema Haaslava valla teede, tänavate, kergliiklusteede,
majapidamisteni viivate sissesõiduteede, parklate talihooldustöid – lumelükkamist (edaspidi
tekstis nimetatud "Töö") valla piirkonnas .............OSA vastavalt käesolevale töövõtulepingule
(edaspidi tekstis nimetatud "Leping") ja Lepingu dokumentidele
2 LEPINGU DOKUMENDID
2.1 Lepingu dokumentideks on lisaks Lepingule hankekutsedokument, Töövõtja pakkumus
3 TÄHTAJAD
3.1
Töö alustamise aeg on 13.november 2017;
3.2
Töö lõpetamise tähtaeg on 15.aprill 2018, milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama
kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused;
4 LEPINGU HIND
4.1
Töö maksumuste aluseks on Töövõtja pakkumuses esitatud pakkumused, mis
esitatakse koos käibemaksuga:
4.1.1 Osa ...... ühekordne täislükkamine ........................................ eurot
4.1.2 Osa........osalise lükkamise ajatariif .................................... eurot/tund
4.1.3 Libedustõrje teostamise ajatariif …………………………. eurot/tund
4.2 Lepingu koguhind kujuneb välja lepinguperioodil vastavalt vajadustele tehtud tööde
maksumuste mahtudest aluseks võetud punktides 4.1.1 ja 4.1.2 näidatud ühikhindasid.
5 TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA NÕUDED TÖÖ TEOSTAMISEKS
5.1 Tellija tellib ja Töövõtja kohustub tegema Haaslava valla teede ja tänavate talihooldustöid
– lumelükkamist (edaspidi tekstis nimetatud "Töö") vastavalt käesolevale töövõtulepingule
(edaspidi tekstis nimetatud "Leping") ja Lepingu dokumentidele.
5.2 Töövõtja on kohustatud organiseerima lumetõrje töid vastavalt järgnevas loetelus
ettenähtud kellaajaks:
5.2.1 Vallavalitsuse, Sillaotsa Kooli, Roiu kaupluseesise ja lasteaia parklad ning AardlapaluRoiu-Päkste kergliiklustee ja juurdepääsuteed riigimaanteedelt kella 07.00-ks;
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5.2.2 Roiu alevikus, Kurepalu, Mõra, Aardla, Aardlapalu, Haaslava, Päkste ning Ignase
külades teed ja tänavad hiljemalt 4 tunni jooksul peale lumesaju lõppu;
5.2.3 kohalikel maanteedel ja tänavatel ning avahooldusel olevate inimeste teedel hiljemalt 12
tunni jooksul peale lumesaju lõppu;
5.2.4 erateedel hiljemalt 12 tunni jooksul peale lumesaju lõppu;
5.3 Töövõtja on kohustatud organiseerima libedustõrje töid järgnevaks ettenähtud kellaajaks:
5.3.1 libedustõrje Kurepalu-Roiu-Päkste kergliiklusteel; Vallavalitsuse, Sillaotsa Kooli, Roiu
kaupluse ja lasteaia parklates, Roiu aleviku tänavatel, Kurepalu küla Mõraoja tänava ja
Vallamaja tee järskude pikikalletega kohtades hiljemalt 12 tunni jooksul, peale libeduse teket
või Tellijalt vastava tellimuse saamist.
5.4 Töövõtja on kohustatud teostama lumetõrjet selleks vastava korralduse saamisel Tellijalt
või kui langenud lumekihi paksus teedele ületab 15 cm. Sahkamise järgselt ei tohi koheva
lumekihi paksus teel ületada 4 cm.
5.5 Juhtudel, kus lumetõrjet on vaja teha vaid piirkonna teede üksikutel lõikudel
(kinnituisanud kohad) ning samuti eriti suurte lumesadude (tuiskude) korral, kus tihe
lumepaksus teedel ületab 40 cm ja teede puhtakslükkamine lumest vajab lisalükkamisi,
kasutatakse kokkuleppel Tellijaga ajatariifi, mis on näidatud Töövõtja poolt tehtud
hinnapakkumises.
5.6 Teenuse ulatus, ühekordse teenuse maksumus ning ajatariifi järgi tehtava teenuse ühe
tunni maksumus on ära näidatud käesoleva lepingu lisas 1, milleks on Töövõtja poolt Tellijale
esitatud pakkumus.
6 TELLIJA KOHUSTUSED
6.1 Tellija kohustub tasuma Töövõtjale Lepingule vastava Töö eest Lepingu punktides 4.1.1
ja/või 4.1.2 näidatud hindu aluseks võttes.
6.2 Tellija kohustub teatama Töövõtjale nii Töö tegemise ajal kui ka pärast Töö vastuvõtmist
avastatud mittevastavustest Lepingule mõistliku aja jooksul pärast vastavate asjaolude
avastamist.
7 ARVELDUSED, TAGATISED, TÖÖDE ARVESTUS, TÖÖDE ÜLEANDMINEVASTUVÕTMINE
7.1
Tehtud tööde arvestus toimub tegelikult tehtud tööde järgi. Töövõtja esindaja fikseerib
tehtud tööde aktis tegelikult teostatud tööd ja arvutab tehtud tööde maksumused ning esitab
tehtud tööde akti Tellija esindajale allakirjutamiseks.
7.2
Tellija esindaja on kohustatud saadud aktidele kolme tööpäeva jooksul alla kirjutama
või esitama kirjaliku põhjenduse alla kirjutamisest keeldumise kohta.
7.3
Töövõtja võib vormistada ja esitada arve tehtud tööde kohta alles pärast tehtud tööde
aktile allakirjutamist Tellija esindaja poolt.
7.4
Tehtud tööde eest tasumise aluseks on punktide 7.1 ja 7.2 kohaselt vormistatud Tehtud
tööde akt koos arvega.
7.5
Tellija tasub Töövõtjale 10 tööpäeva jooksul pärast punktide 7.1, 7.2 ja 7.3 kohaselt
vormistatud tehtud tööde akti ja arve saamist.
7.6
Töö loetakse valminuks tööde vastuvõtuakti allkirjastamise kuupäevast alates.
7.7
Kui Töös on avastatud puudusi ja Töövõtja ei ole viinud Tööd vastavusse Lepingu
tingimustega on Tellijal õigus vähendada tasu tehtud tööde eest.
7.8
Lepingu punktis 7.5 määratud tähtaegade ületamisel on Töövõtjal õigus nõuda
Tellijalt viivitusintressi 0,5 % maksmisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.
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8 LEPINGUGA SEOTUD VASTUTUS
8.1 TÖÖVÕTJA VASTUTUS:
8.1.1 Töövõtja on kohustatud tehniliste vahendite purunemise korral leidma asenduslükkaja
ning kindlustama lumetõrje lepingus märgitud tasu ja aja jooksul.
8.1.2 Töövõtja vastutab Töö tegemisel võimaliku kaasneva kahju tekitamise eest keskkonnale,
liiklejatele, varale ja tee omanikule;
8.1.3 Töövõtjal on õigus kasutada töövõtul alltöövõtjaid kui sellega ei kaasne lepingu
objektiks oleva teenuse osutamise kvaliteedi ja ajalise täitmise nõuetest mittekinnipidamisi.
Alltöövõtja kasutamisel jääb Töövõtja vastutajaks Tellija ees kõigi lepingu tingimuste ja
nõuete täitmise eest.
8.1.4 Tööde mahtude täitmist ning kvaliteeti kontrollib Tellija esindaja, mida tehakse soovi
korral või ilmnenud puuduste esinemisel koos Töövõtja esindajaga. Puuduste esinemisel
koostatakse vastav akt ja Töövõtja on kohustatud puudused Tellija poolt antud aja jooksul
kõrvaldama.
8.1.5 Töövõtja vastutab Lepingu rikkumise eest, kui Töö ei vasta Lepingule.
8.1.6 Juhul kui Töövõtja rikub lepingu tingimusi rohkem kui kolmel korral ja/või on jätnud
ettenähtud ajaks tegemata üle 30% töömahust, on Tellijal õigus leping ühepoolselt lõpetada ja
Töövõtjal kohustus maksta leppetrahvi tema hooldada olnud piirkonna ühe täislükkamise
maksumuse suuruses summas.
9 TELLIJA VASTUTUS
9.1 Töövõtjal on õigus Leping üles ütelda, kui Tellija rikub Lepinguga võetud kohustusi.
Lepingu ülesütlemisel Tellija süül tasub Tellija Töövõtjale 300 eurot leppetrahvi .
10 MUUD TINGIMUSED
10.1 Töövõtja vastutab objektil liiklusohutuse eest Töö teostamise ajal.
10.2 Tellija esindajaks Teenuse osutamise juhendamisel, Töövõtjale vajaliku informatsiooni
edastamisel ning Teenuse kvaliteedi kontrollimisel on majandus- ja keskkonnanõunik Jüri
Raudseping, tel. 744 6527, 50 94 896, jyri@haaslava.ee.
10.3 Töövõtja esindajaks on ............................, telef.................., meiliaadress......................
11 LAHKARVAMUSTE LAHENDAMINE
11.1 Kui Töö tegemisel ilmnevad vastuolud Lepingu ja Lepingu dokumentide vahel, on
nende aluseks:
11.1.1 Leping koos Lisadega ning Töövõtja poolt tehtud pakkumus.
11.1.2 Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada Poolte läbirääkimistel. Kui Pooled
ei jõua kokkuleppele, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtus.
11.1.3 Lepingu tõlgendamisel lähtuvad Pooled VÕS §29 sätestatust.
11.1.4 Leping jõustub alates allakirjutamisest Poolte poolt ja kehtib kuni Poolte lepinguliste
kohustuste täitmiseni.
Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest üks kuulub pärast allkirjastamist
Tellijale ja teine Töövõtjale.
LEPINGU POOLED
TELLIJA: Haaslava Vallavalitsus

TÖÖVÕTJA: ...............................

Priit Lomp
Vallavanem

...........................
Juhatuse liige
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Lisa 4
lihthanke „Haaslava valla teede ja tänavate
talihooldustööd 2017/2018” menetluse
hankedokumendile
PAKKUJA KINNITUSED
Hankija Haaslava Vallavalitsus, registrikood 75008255, (asukoht: Kurepalu küla, Haaslava
vald, Tartu maakond)
Pakkuja:
……………………………….

Nimi

Registrikood ………………………………..
Postiaadress ………………………………..
E-post

……………………………….

Telefon

……………………………….

Faks

……………………………….

Pakkuja volitatud esindaja pakkumuse osas
Nimi ……………………………...
E-post ……………………………….
Telefon……………………………….
Faks

……………………………….

Hanke nimetus Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus 2017/2018
Avaldame soovi osaleda lihthanke Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus 2017/2018
menetluses pakkujana.
Meiepoolsed kinnitused seoses hankemenetluses osalemisega:
1. Kinnitame, et hankemenetluses sätestatud töö tegemiseks on meil ja meie valitud
alltöövõtjatel nõutud pädevus.
2. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning selle lisadega ja kinnitame, et
nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.
3. Kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik hankedokumentides esitatud
tingimused ja nõuded. Hanke pakkumuse koostamiseks vajalike täiendavate uuringute
teostamisel oleme pakkumuse koostamiseks saanud hankijalt kogu vajaliku
informatsiooni.
4. Tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, oleme pakkumuse koostamisel
hankelepingu esemeks oleva töö tegemiseks arvesse võtnud kogu kulu, kaasa arvatud
kulu, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides, kuid mis on vajalik
hankedokumentides kirjeldatud töö tegemiseks vastavalt esitatud nõuetele, heale tavale
ning hankija põhjendatud ootustele. Ühtlasi oleme üle kontrollinud hankedokumentides
kirjeldatud töö ja selle mahu ning esitatud pakkumus vastab tegelikult tegemisele
tulevatele töödele, lähtudes ootuspärasest lõpptulemusest.
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5. Kinnitame, et meil olemas võimalused, tehnika ja muud vahendid riigihanke
hankedokumentides märgitud töö tegemiseks.
6. 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.
7. Kinnitame, et anname nõusoleku järelepärimiste tegemiseks pädevatele asutustele ja
isikutele, et kontrollida meie vastavust kvalifikatsiooninõuetele.
8. Kinnitame, et kõik pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse
osa.
9. Kinnitame, et pakkumuse esitajal ja tema valitud alltöövõtjatel puuduvad riigihangete
seaduse § 38 lõike 1ja lõike 2 alapunktides märgitud tunnused. Pakkuja ja tema poolt
valitud alltöövõtjad ei kuulu nende hulka,
9.1. 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;
9.2. 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;
9.3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema
asukohamaa seaduse kohaselt;
9.4. kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike
maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt
täidetud.
9.5. kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks jaotatud riigihanke
korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse
üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või
nimetanud alltöövõtjana hankelepingu täitmisel teist pakkujat;
9.6. kes on esitanud valeandmeid hankijale kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.
9.7. 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;
9.8. kes on jätnud hankija teavitamata riigihangete seaduse §38 lõikes 1 nimetatud
asjaolude olulisest muutumisest;
9.9. kelle pakkumuse koostamisel on osalenud isik, kes on osalenud sama riigihanke
hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil hankijaga seotud ja sellele
isikule seetõttu teadaolev info annab talle eelise teiste pakkujate ees.
Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja nimi:
Esindamise alus

Allkiri:

______________________

Kuupäev:

______________________
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………………………………….
…………………………………
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