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Hanketeade (VS)
Teate avaldamise kuupäev 28.12.2009
Hanke viitenumber 116059
Hanke nimetus Tapa vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitushange

0 OSA: Üldandmed
Teade saadetakse Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda? Jah
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele? Jah

I OSA: Hankija
I.1)

NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Aktsiaselts TAPA VESI, 10293718, Rakvere tee 1, Tapa, 45106 Eesti Kontaktisik: Meelis
Kaseväli Tel.: 3220048 Faks: 3293977 E-post: meelis.kasevali@tapavesi.ee URL: http://www.tapavesi.ee/ Hankijaprofiili
aadress: http://www.tapavesi.ee/
Lisateavet saab järgmisel aadressil:
Infragate Eesti AS, Kadaka tee 5, Tallinn, 10621 Eesti Kontaktisik: Rainer
Rohesalu Tel.: +37255517676 E-post: rainer.rohesalu@infragate.ee
Täiendavaid dokumente saab järgmisel aadressil: vt eelmainitud kontaktandmed:
Pakkumised või taotlused saata järgmisel aadressil:
AS Tapa Vesi, Rakvere tee 1 , Tapa, 45106 Eesti Kontaktisik: Meelis
Kaseväli Tel.: +3723220048 E-post: meelis.kasevali@tapavesi.ee

I.2)

HANKIJA LIIK JA PÕHITEGEVUS
Hankija põhitegevus
Vesi

II OSA: Hankelepingu objekt
II.1)

KIRJELDUS

II.1.1)

Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Tapa vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitushange

II.1.2)

Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Projekteerimine ja teostamine
Ehitustööde teostamise koht: Tapa
NUTS kood: EE

II.1.3)

Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul
Rahaühik: Eesti kroon

II.1.5)

Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Hankelepingu ese on Tapa linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustike- ning rajatiste
projekteerimis- ja ehitustööd. Hankeleping sisaldab projekteerimistöid, vee-ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimis- ja
ehitustöid ning puurkaevpumplate ja reoveepumplate rekonstrueerimis- ja ehitustöid. Lepingu Üldtingimused on
"Töövõtulepingu tingimused seadmestamiseks ja projekteerimiseks-ehitamiseks, elektri- ja seadmete paigaldamiseks ning
ehitus- ja inseneritöödeks, kui projekteerib Töövõtja, esimene väljaanne 1999", mis on koostatud Insenerikonsultantide
Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) poolt (nn „Kollane FIDIC“).

II.1.6)

Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 45231300-8, 45232423-3, 45232152-2

II.1.7)

Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepinguga (GPA) Ei
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II.1.8)

Hankeleping on jaotatud osadeks Ei

II.1.9)

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus Ei

II.2)

HANKELEPINGU KOGUS VÕI ULATUS

II.2.1)

Üldkogus või ulatus
Töö ulatus on täpsemalt kirjeldatud Hankedokumentide Osas III (Tellija Tingimused) ja selle lisades
Rahaühik: Eesti kroon

II.2.2)

Täiendavate hangete võimalused Jah
Hankevõimaluste kirjeldus: Riigihangete seaduse § 94 lg 3 p.1 sätestatu kohaselt

II.3)

HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kestus päevades: 900

III OSA: Juriidiline-, majanduslik-, finantsiline- ja tehniline teave
III.1)

HANKELEPINGU TINGIMUSED

III.1.1) Nõutavad tagatised ja garantiid
Pakkuja peab koos pakkumusega esitama pakkumuse tagatise summas 300 000 EEK. Tagatisele esitatud tingimused on
toodud Hankedokumentide Osa I (Juhend Pakkujale) punktis 5.6.
Täitmistagatis 10% Heakskiidetud Lepingusummast; 5% Heakskiidetud Lepingusummast Puudustest Teatamise
Ajavahemikul.
Tööde ja Töövõtja seadmete kindlustus;
Kolmanda osapoole kindlustus minimaalselt ühe kindlustusjuhtumi kohta 1 000 000 EEK
III.1.2) Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele
Projekti rahastab AS Tapa Vesi, kaasrahastaja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus,
projekti SFOS kood 2.1.0101.09-0008.
Lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad võib Tellija eest välja maksta Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA
KIK). SA KIK teeb makseid ÜF projektide finantseerimise korra alusel, mis on avalikkusele kättesaadav SA KIK-i
koduleheküljel www.kik.ee ning SA KIK-i kontoris Narva mnt 7A, Tallinn.
Ettemaksu suurus kuni 5% Heakskiidetud Lepingusummast ühe osamaksena. Täitmistagatise suurus 10% Heakskiidetud
Lepingusummast; 5% Heakskiidetud Lepingusummast Puudustest Teatamise Ajavahemikul (Hankedokumendid Osa I Lisa I
Vorm 5, Pakkumuslisa)
III.1.3) Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujatelt nõutav õiguslik vorm
Ühispakkumisele peab olema lisatud Ühispakkujate poolt allkirjastatud eelleping või kavatsuste protokoll mis fikseerib, et
kõik Ühispakkujad vastutavad lepingu täitmise eest solidaarselt, et Ühispakkujate volitatud esindajal on õigus saada ja anda
instruktsioone kõigi liikmete jaoks ja nimel ja et lepingu täitmise, sealhulgas maksete tegemise kohustus, lasub
Ühispakkujate volitatud esindajal. Lisaks esitavad Ühispakkujad volikirja oma esindaja määramiseks pakkumise esitamisega,
hankelepingu sõlmimisega ning täitmisega seotud toimingute tegemiseks (järgida vormi, Osa I Lisa 1 Vorm 3). Volikiri peab
olema jõus pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul. Ühe nädala jooksul peale hankelepingu sõlmimist esitatakse Tellijale
konsortsiumi leping, milles on määratud kõikide ühispakkumuses osalevate isikute kohustused, õigused ja vastutus.
III.1.4) Hankelepingu täitmisele kehtivad muud eritingimused Jah
Lepingu Üldtingimused on Töövõtulepingu tingimused seadmestamiseks ja projekteerimiseks-ehitamiseks elektri- ja
seadmete paigaldamiseks ning ehitus- ja inseneritöödeks, kui projekteerib Töövõtja, esimene väljaanne 1999, mis on
koostatud ja publitseeritud Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) poolt. Lepingu eritingimused on
antud Hankedokumentide Osa II.
III.2)
III.2.1)
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OSALEMISTINGIMUSED
Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega
seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi
hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal Pakkuja:
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
süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud
või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
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1.2 kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema
asukohamaa seaduse kohaselt;
1.3 kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt;
1.4 kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete
tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt täidetud;
1.5 kes on samas hankes esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või nimetanud alltöövõtjana
hankelepingu täitmisel teist pakkujat;
1.6 kes on esitanud valeandmeid käesolevas jaos sätestatud või käesolevas jaos sätestatu alusel hankija kehtestatud
nõuetele vastavuse kohta.
2. Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) peab koos pakkumusega esitama:
2.1 kirjaliku kinnituse, et ta on viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt käesoleva hankega sarnaste riigihangete
teostamiseks sõlmitud hankelepingud (järgida vormi, Osa I Lisa 2 Vorm 6).
2.2 kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lg 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta; järgida vormi
(Osa I Lisa 2 Vorm 10).
2.3 kirjaliku kinnituse, et allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevatel alltöövõtjatel puuduvad
riigihangete seaduse § 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud alused (järgida vormi, Osa I Lisa 2, Vorm 11).
2.4 Alltöövõtjate kasutamise korral esitab Pakkuja teabe iga allhankelepingu iseloomu kohta, milles Pakkuja kavatseb
allhankelepinguid sõlmida (järgida vormi Osa I Lisa 2 Vorm 14).
2.5 Alltöövõtjate kasutamise korral esitab Pakkuja alltöövõtja kinnituse pakkumuse siduvuse kohta (järgida vormi, Osa I Lisa
2, Vorm 15).
2.6 Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi ja Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike
maksude maksuhalduri tõendi või Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise
kohta. Tõendid peavad olema välja antud mitte varem kui 30 päeva enne pakkumuse esitamise tähtpäeva.
3. Pakkujale (iga ühises pakkumuses osaleja) esitatavad nõuded äri- või erialases registris registreerituse kohta ja nõutavad
dokumendid:
3.1 Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) peab asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud Äriregistris. Pakkuja
(iga ühises pakkumuses osaleja) esitab asukohamaa seaduse kohase registreerituse kohta koopia vastavast
registritunnustusest (Eestist pärinevad Pakkujad/ iga ühises pakkumuses osaleja Äriregistri B-kaardi väljatrüki) seisuga
mitte enam kui 30 päeva enne pakkumise esitamise tähtpäeva.
3.2 Eesti Äriregistris registreeritud Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) peab lisaks olema registreeritud
Majandustegevuse Registris, (registri valdkond „Ehitus“, tegevusala „Ehitamine“). Pakkuja (ühises pakkumuses osaleja)
esitab väljatrüki Majandustegevuse Registrist koos vastutavate spetsialistide loeteluga ning seisuga mitte enam kui 30
päeva enne pakkumise esitamise tähtpäeva; sama tuleb esitada ka pakkumuses näidatud alltöövõtjate kohta.
3.3 Pakkuja või vähemalt üks ühispakkujatest või üks alltöövõtjatest peab olema Majandustegevuse Registris registreeritud
valdkonnas „Ehitus“, tegevusalal „Projekteerimine“. Pakkuja esitab koos pakkumusega eelnimetatud nõuet tõendava
väljatrüki Majandustegevuse Registrist koos vastutavate spetsialistide loeteluga seisuga mitte enam kui 30 päeva enne
pakkumuste esitamise tähtpäeva.
3.4 Pakkuja või vähemalt üks ühispakkujatest või üks alltöövõtjatest peab olema Majandustegevuse Registris registreeritud
valdkonnas „Ehitus“, tegevusalal „Ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised uuringud“. Pakkuja esitab koos pakkumusega
eelnimetatud nõuet tõendava väljatrüki Majandustegevuse Registrist koos vastutavate spetsialistide loeteluga seisuga mitte
enam kui 30 päeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva.
3.5 Välisriigis registreeritud Pakkuja ja/või Pakkuja alltöövõtja on kohustatud lepingu sõlmimisel enne tööde alustamist
registreerima end Majandustegevuse Registris vastavates valdkondades.
3.6 Pakkuja ja/või Pakkuja koos teiste ühispakkujatega ja/või alltöövõtjatega peab omama kõiki käesoleva hanke raames
teostatavate tööde teostamiseks õigusaktidega ettenähtud litsentse, tegevuslube ja registreeringuid.
III.2.2) Majanduslik- ja finantsseisund
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Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja (ühispakkuja)
kolme viimase (2006-2008) majandusaasta summeeritud netokäive ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste
ehitustööde osas peab olema vähemalt 20 000 000 EEK. Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) esitab:
a) kolme viimase (2006-2008) majandusaasta aruande väljavõtted, mis peavad sisaldama kasumiaruannet, bilanssi,
rahavoogude aruannet ja audiitori järeldusotsust;
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b) andmed Pakkuja (konsortsiumi) kolme viimase (2006-2008) majandusaasta netokäibe kohta, s.h eraldi välja tuua
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste rekonstrueerimis- ja/või ehitustööde netokäive; järgida vormi, Osa I
Lisa 2 Vorm 13.
2. Projekteerimisega tegeleval Pakkujal või konsortsiumi liikmel või alltöövõtjal peab kolme viimase (2006-2008)
majandusaasta summeeritud netokäive ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste projekteerimistööde osas
olema vähemalt 2 000 000 EEK; järgida vormi, Osa I Lisa 2 Vorm 13A.
III.2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus

Lehekülg 4/6

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: Kvalifitseerimise tingimustele
vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks
vajalikud andmed ja nende vorminõuded:
1. Pakkuja (ühispakkuja) peab tõestama, et ta on viimase kolme (3) aasta jooksul teostanud (ehitustööd võivad olla
alustatud varem, kuid peavad olema lõpetatud nimetatud aastate jooksul) hankelepingu esemega sarnaseid ehitustöid.
Sarnasteks töödeks loetakse ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ning –rajatiste ehitus- ja/või rekonstrueerimistöid.
Pakkuja (ühispakkuja) esitab vähemalt kolm (3) hankelepingut, kus:
1.1 vähemalt ühe hankelepingu raames on ehitatud/ rekonstrueeritud vähemalt 10 km ühisveevärgi ja
–kanalisatsioonitorustikke;
1.2 vähemalt ühe (1) hankelepingu puhul on ehitatud ja/ või rekonstrueeritud vähemalt 3 kanalisatsioonipumplat
Pakkuja esitab sarnaste teenuste loetelu koos tellija ning ehitustööde hankelepingu maksumuse ja tehniliste näitajate
äranäitamisega; järgida vormi, Osa I Lisa 2 Vorm 12.
2. Projekteerimisega tegelev Pakkuja või üks ühispakkujatest või alltöövõtja peab tõestama, et ta on viimase kolme (3)
aasta jooksul teostanud (projekteerimistööd võivad olla alustatud varem, kuid peavad olema lõpetatud nimetatud aastate
jooksul) hankelepingu esemega sarnaseid projekteerimistöid. Sarnasteks töödeks loetakse ühisveevärgi ja
–kanalisatsioonitorustike ning –rajatiste ehitus- ja/või rekonstrueerimistööde projekteerimist. Projekteerimisega tegelev
Pakkuja või üks ühispakkujatest või alltöövõtja peab:
2.1 olema viimase 3 aasta jooksul projekteerinud kokku vähemalt 10 km ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustikke;
2.2 esitama vähemalt kolm (3) hankelepingut, mille raames on teostatud ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ning
–rajatiste ehitus- ja/või rekonstrueerimistööde projekteerimist tööprojekti tasemel trassidele pikkusega vähemalt 10 km
projekti kohta. Vähemalt kaks (2) hankelepingut peavad sisaldama reoveepumplate rekonstrueerimise ja/või ehitamise
projekteerimist.
Pakkuja esitab sarnaste teenuste loetelu koos tellija ning ehitustööde hankelepingu maksumuse ja tehniliste näitajate
äranäitamisega; järgida vormi, Osa I Lisa 2 Vorm 12A.
3. Pakkujal (ühispakkujal) peavad olema töötajad käesoleva hanke läbiviimiseks. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse koos
vastava loeteluga; järgida vormi, Osa I Lisa 2 Vorm 7. Juhul, kui võtmesiku tööandja ei osale pakkumuses või ei ole
pakkumuses näidatud alltöövõtjana tuleb koos pakkumusega esitada vastava spetsialisti tööandja seadusliku esindaja kirjalik
kinnitus nimetatud spetsialisti hankes osalemise kohta; järgida vormi, Osa I Lisa 2 Vorm 9.
4. Nõuded isikkoosseisu haridusele ja erialasele kvalifikatsioonile:
4.1. Projektijuht
4.1.1. Haridus: vähemalt magistrikraad tehnikaalade õppesuunal (v.a IT, põllumajandus) või ehituse õppesuunal;
4.1.2. Erialane kvalifikatsioon:
4.1.2.1. viimase kümne (10) aasta jooksul omandatud vähemalt 5-aastane töökogemus sarnaste ehitustööde juhtimisel;
4.1.2.2. viimase viie aasta jooksul osalenud vähemalt kolmes (3) sarnaste ehitustööde projektis projektijuhina või
abiprojektijuhina, kusjuures vähemalt ühe (1) projekti raames on ehitatud ja/või rekonstrueeritud vähemalt viis (5) km
veetorustikku ning viis (5) km kanalisatsioonitorustikku vähemalt ühe (1) projekti puhul on ehitusleping põhinenud FIDIC
üldtingimustel;
4.1.2.4. hea personaalarvuti kasutamise oskus (vähemalt MS Word, MS Excel, MS Project, MS Outlook);
4.1.2.5 eesti keel heal tasemel nii kõnes kui kirjas.
4.2. Objektijuht
4.2.1. Haridus: vähemalt kutsekeskharidus tehnikaalade õppesuunal (v.a IT ja põllumajandus) või ehituse õppesuunal;
4.2.2. Erialane kvalifikatsioon:
4.2.2.1. viimase kümne (10) aasta jooksul omandatud vähemalt 3-aastane töökogemus sarnaste ehitustööde juhtimisel,
kusjuures vähemalt ühe projekti raames ehitatud ja/või rekonstrueeritud vähemalt viis (5) km ühisveevärgi ja
–kanalisatsioonitorustikku ja vähemalt kaks (2) reoveepumplat, (abi) projektijuhina, (abi) objektijuhina) või (abi)
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töödejuhatajana;
4.2.2.2. hea personaalarvuti kasutamise oskus (vähemalt MS Word, MS Excel, MS Project, MS Outlook);
4.2.2.3 eesti keel heal tasemel nii kõnes kui kirjas.
4.3 Projekteerimise vastutav spetsialist
4.3.1. Haridus: vähemalt magistrikraad tehnikaalade õppesuunal (v.a IT ja põllumajandus) või ehituse õppesuunal;
4.3.2. Erialane kvalifikatsioon:
4.3.2.1. viimase 10 aasta jooksul omandatud vähemalt 5-aastane töökogemus ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ning
–rajatiste projekteerimistööde läbiviimisel/juhtimisel, kusjuures vähemalt ühe põhi- või tööprojekti staadiumis projekti
raames ehitatud/ rekonstrueeritud vähemalt 5 km vee- ja 5 km kanalisatsioonitorustikku ja vähemalt 3 reoveepumplat;
4.3.2.2. hea personaalarvuti kasutamise oskus (vähemalt MS Word, MS Excel, MS Project, MS Outlook, AutoCAD või muu
vastav projekteerimistarkvara);
4.3.2.3. eesti keel heal tasemel nii kõnes kui kirjas.
5. Projekti- ja objektijuht peavad olema nimeliselt registreeritud vastutava spetsialistina Majandustegevuse Registris
valdkonnas „Ehitus“ tegevusalal „Ehitusjuhtimine“. Pakkujal tuleb esitada vastava registreeringu väljavõte.
6. Projekteerimise vastutav spetsialist peab olema nimeliselt registreeritud vastutava spetsialistina Majandustegevuse
Registris valdkonnas „Ehitus“ tegevusalal „Projekteerimine". Pakkujal tuleb esitada vastava registreeringu väljavõte.
7. Pakkuja (ühispakkuja) esitab isikkoosseisu iga liikme kohta koopiad haridust tõendavatest dokumentidest ja CV-d, millest
nähtub muuhulgas töötajate erialane kvalifikatsioon ning käesolevas hankes osalemiseks vajalikud oskused, nimetades ära
töökohad ja ametid aastate lõikes; samuti osalemine sarnastes projektides, näidates ära projektide maksumused ning
toimumise aja ja muud hankes osalemiseks vajalikud andmed; järgida vormi, Osa I Lisa 2 Vorm 8.
8. Võtmeisikud -- objektijuht ja projektijuht võivad olla esindatud ainult ühes Pakkumuses. Alltöövõtu korras töid teostav
projekteerimise vastutav spetsialist võib olla esindatud mitmes Pakkumuses.
10. Pakkujal (iga ühises pakkumuses osalejal) peavad olema teenuse osutamiseks vajalikud tehnilised võimalused. Pakkuja
esitab kirjaliku kinnituse koos vastava loeteluga; järgida vormi, Osa I Lisa 2 Vorm 16.
11. Pakkujal (igal ühises pakkumuses osalejal) peab olema ISO 9001:2000 kvaliteedijuhtimise sertifikaat või sellega
samaväärne. Pakkuja (iga ühises pakkumuses osaleja) esitab koopia sertifikaadist.
12. Pakkuja (ühispakkuja) peab pakkumusega esitama hankelepingu täitmise kava, mis peab sisaldama vähemalt järgmist:
12.1 Tööde teostamise metoodika üksikasjalik kirjeldus ( sh tööde teostamise graafik vastavalt Tööde kirjelduses toodud
piirkondadeks jaotusele);
12.2 lepingu täitmise organisatsiooni skeem ühispakkujate (ühispakkumuse korral) ja alltöövõtjate (alltöövõtu kasutamise
korral) äranäitamisega;
12.3 metoodika kirjelduses näidata ära kõikide konsortsiumi partnerite (ühispakkumuse korral) ja alltöövõtjate (alltöövõtu
kasutamisel) roll, hinnanguline osutatavate teenuste maht, koostöö korraldus, ülesanded ja vastutus hankelepingu täitmisel;
12.4 metoodika kirjelduses näidata ära kõikide võtmeisikute nimed ja kirjeldada iga võtmeisiku rolli, ülesandeid ja vastutust
hankelepingu täitmisel;
12.5 kvaliteedi tagamise süsteemi kirjeldus antud projekti jaoks;
12.6 Pakkuja kinnitus, et hankeleping täidetakse ranges vastavuses pakkumuses esitatud metoodikale.
III.2.4) Reserveeritud hankelepingud Ei

IV OSA: Hankemenetlus
IV.1)

HANKEMENTLUSE LIIK

IV.1.1)

Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus

IV.2)

HANKELEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID

IV.2.1)

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid
Madalaim hind

IV.2.2)

Kasutatakse elektroonilist oksjonit Ei

IV.3)

HALDUSALANE TEAVE

IV.3.2)

Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade Ei

IV.3.3)

Hankedokumentide saamise tingimused
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Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 13.02.2010 11:00
Dokumendid on tasulised: Ei
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Teate andmed

https://riigihanked.riik.ee/rhr/external.svc?page=Info&op=4&id=184299

Rahaühik: Eesti kroon
IV.3.4)

Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
16.02.2010 11:00

IV.3.5)

Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET

IV.3.6)

Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 90

IV.3.7)

Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 16.02.2010 11:00
Volitatud isikud, kes võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures: Jah
Pakkujad või nende volitatud esindajad võivad viibida pakkumuste avamise juures

VI OSA: Lisateave
VI.1)

TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA Ei

VI.2)

HANKELEPING ON SEOTUD ÜHENDUSE POOLT RAHASTATAVA PROJEKTI JA/VÕI PROGRAMMIGA Jah
Viide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: projekti SFOS kood 2.1.0101.09-0008

VI.3)

LISATEAVE
Pakkumiseelne koosolek on planeeritud läbi viia 19.01.2010 algusega kell 11:00 aadressil Tapa Vesi, Rakvere tee 1, 45106
Tapa, Lääne-Viru maakond

VI.4)

VAIDLUSTUSTE LÄBIVAATAMISE MENETLUS

VI.4.1)

Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Kiriku 2, Tallinn, 10130 Eesti Tel.: 6201 832 Faks: 6201
860 E-post: vako@rha.gov.ee URL: http://www.rha.gov.ee

VI.4.3)

Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Kiriku 2, Tallinn, 10130 Eesti Tel.: 6201 832 Faks: 6201
860 E-post: vako@rha.gov.ee URL: http://www.rha.gov.ee

VI.5)

TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV 28.12.2009

VI.6)

KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST Jah
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: projekti SFOS kood 2.1.0101.09-0008

VI.7)
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KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID Ei
Vastavalt seadustele ja määrustele

29.12.2009 08:26

