Hankedokumendid
Lihtsustatud hankemenetlusega riigihange "Väikeveekogude taastamine ja
rajamine Karula Rahvuspargis ja Mõdriku-Roela, Porkuni ning Neeruti
maastikukaitsealadel 2011"
Hanke tellijaks on Keskkonnaamet (edaspidi nimetatud Hankija).
1.
1.1.

Üldandmed ja hanke objekt
Hanke nimetus "Väikeveekogude taastamine ja rajamine Karula Rahvuspargis ja
Mõdriku-Roela, Porkuni ning Neeruti maastikukaitsealadel 2011".

1.2

Hange on jaotatud 2 (kaheks) osaks:

1.2.1

Osa 1: Karula Rahvuspark

1.2.2. Osa 2: Mõdriku-Roela, Porkuni ning Neeruti maastikukaitsealad LääneVirumaal
1.3

Pakkumuse võib teha ühele või mõlemale osale.

1.4.

Hanget rahastatakse Euroopa Liidu LIFE programmist.

1.5.

Tööd toimuvad LIFE+ projekti DRAGONLIFE LIFE08NAT/EE/000257 raames.

1.6.

Hanke objektiks on väikeveekogude taastamine ja rajamine.

1.7.

Hanke tehniline kirjeldus on toodud käesoleva hankedokumendi punktis 3
kirjeldatud lisas (edaspidi nimetatud Töö).

2.

Tähtajad ja kohad

2.1.

Pakkumused tuleb saata Keskkonnaameti projektijuhi Voldemar Rannapi e-posti
aadressile voldemar.rannap@envir.ee hiljemalt 03.10.2011 kell 18.00.

2.2.

Pakkumused tuleb esitada kas digiallkirjastatult või allkirjastatud ja skänneeritud
kujul pdf failina.

2.3.

Pakkumused, millised esitatakse või saabuvad pärast ülaltoodud tähtaega,
tagastatakse pakkujale läbivaatamata kujul.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Hankedokumentide lisad
Tehniline kirjeldus – HD Lisa 1;
Pakkumuse maksumus – HD Lisa 2;
Kinnitus pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta - HD
Lisa 3;

4.
4.1.

Pakkumuse üldtingimused
Pakkuja lähtub pakkumuse esitamisel ja võimalike tööde planeerimisel tööde
tehnilisest kirjeldusest (HD Lisa 1).
Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ning esitamisega seotud kulud

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.
4.10.

5.
5.1.

kuni hankelepingu sõlmimiseni.
Pakkumus peab vastama hankedokumentides esitatud tingimustele ega tohi olla
mistahes viisil eksitav.
Pakkumuse koostamisel tuleb lähtuda hankedokumentides esitatud Hankija
nõuetest ja Eesti Vabariigis kehtivatest ning riigihangete teostamist
reglementeerivatest õigusaktidest.
Hankijal on õigus teha muudatusi hankedokumentides, pakkumuse esitamise
tähtaja esitamise esimese poole jooksul. Hankedokumentide muudatused
saadetakse Hankija poolt kirjalikult kõigile pakkujatele ühel ja samal päeval.
Pakkumus seob pakkujat antud tingimustega 90 (üheksakümmend) kalendripäeva
alates pakkumuse esitamise hetkest.
Pakkuja võib esitada pakkumuse nii ühe kui ka mõlema tööpiirkonna kohta täites
vastavalt HD Lisas 2 read 3 ja/või 4.
Pakkumuses esitatav töötunni hind peab sisaldama ekskavaatori töötunni hinda,
tehnika transporti tööpiirkonda (üheks tööpiirkonnaks loetakse Karula
Rahvusparki ja teiseks Mõdriku-Roela, Porkuni ning Neeruti maastikukaitsealasid
Lääne- Virumaal), kohapealset transporti ning kõiki muid kulusid, mis on
vajalikud hankelepingu täitmiseks.
Pakkumuse maksumus tuleb esitada eurodes (HD Lisa 2).
Hankehankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet kirjalikul
pöördumisel Keskkonnaameti poole e-posti aadressil voldemar.rannap@envir.ee
Hankija ei vastuta sidevahendite toimimise eest.
Pakkujate kvalifitseerimine
Pakkuja kvalifitseeritakse, kui pakkuja vastab järgmistele tingimustele:

5.1.1. Pakkuja on täitnud kõik oma õigusaktidest tulenevad kohustused riiklike maksude
ja elu- või asukoha kohalike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete või
maksusummalt arvestatud intressi tasumise osas hankemenetluse algamise päeva
seisuga. Pakkuja maksuvõla tasumine ei ole ajatatud pikemaks perioodiks kui
kuus (6) kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud, kui
maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Pakkuja esitab Maksu- ja
Tolliameti ning Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri
või Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi antud nõuete
täitmise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus
olevate avalike andmete põhjal.
5.1.2. Pakkuja esitab kinnituse pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste
puudumise kohta (HD Lisa 3). Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja
kõrvaldab hankemenetlusest mistahes ajal pakkuja, kelle puhul esineb üks või
mitu hankedokumentide Lisas 3 nimetatud asjaolu.
5.2.
5.3.

Pakkuja ei kvalifitseeru, kui ei ole täidetud kõik punkti 5.1. alapunktides loetletud
tingimused.
Pakkuja kõrvaldatakse pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud
valeandmeid või muud olulist eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava
tähtsusega, või võltsinud dokumente.

6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Pakkumuste vastavaks või mittevastavaks tunnistamine
Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide
hankedokumentides esitatud nõudmistega.
Pakkumuse võib tunnistada mittevastavaks, kui pakkumus ei vasta
hankedokumendis esitatud tingimustele.
Pakkumuste hindamine
Vastavaks tunnistatud pakkumusi hinnatakse Osade kaupa eraldi järgmiste
kriteeriumite alusel:

7.1.1. Edukaks tunnistatakse pakkuja, kelle esitatud pakkumuse töötunni hinna
maksumus on odavaim.
7.1.2. Juhul kui kahe või enama Pakkuja pakkumuse töötunni hinna maksumus on
võrdne on Hankijal õigus küsida Pakkujatelt täiendavat informatsiooni
analoogiliste (kahepaiksetele kaevatud tiigid) tehtud tööde kohta ja otsustada
parim pakkumus saadava informatsiooni põhjal ning eelistada Pakkujat, kes omab
enam analoogilise töö kogemusi. Pakkujad on kohustatud esitama täiendava
informatsiooni 3 tööpäeva jooksul.
7.2.
7.3.
8.
8.1.

Hankeleping sõlmitakse Pakkujaga, kelle pakkumuse töötunni hinna maksumus
on odavaim.
Hankijal on õigus sõlmida hankelepingud Osade kaupa eraldi.
Kõikide pakkumuste tagasilükkamine
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne
hankelepingu sõlmimist juhul, kui:

8.1.1. pakutud teenuste hinnad on oluliselt kõrgemad Hankija eeldatud hindadest;
8.1.2. pakkumused ei vasta pakkumusdokumentides nõutule;
8.1.3. ettenägematutel ja Hankijast mitteolenevatel põhjustel (sh muudatused
õigusaktides või kõrgemalseisva organi korraldus).
9.
9.1

9.2.
9.3.
10.
10.1.

Hankelepingu tingimused
Enne hankelepingu sõlmimist vaadatakse väikeveekogud, mille taastamine ja
rajamine on planeeritud käesoleva hankega teostada, projekti DRAGONLIFE ja
odavaima pakkumuse teinud Pakkuja(te) esindajate poolt üle ning lepitakse kokku
maksimaalne eeldatav töö maksumus, mis fikseeritakse lepingus.
Pakkujal on õigus esitada arve tehtud töö kohta peale punktis 10.1. nimetatud
üleandmise-vastuvõtmise akti kahepoolset allkirjastamist. Arve tasutakse 21
päeva jooksul peale arve esitamist.
Hankelepingu muud tingimused sealhulgas tööde teostamise täpne aeg ja maht
ning muu selline lepitakse kokku hankelepingu sõlmimisel.
Töö üleandmine
Töö võetakse vastu ja antakse Hankijale üle kahepoolse üleandmise-vastuvõtmise
akti alusel, millele kirjutavad alla Pakkuja ja Hankija esindaja(d).

HD Lisa 1. Tehniline kirjeldus (Osa 1 ja Osa 2)
Töö eesmärk:
Taastada ja rajada väikeveekogusid kaitsealuste liikide, mudakonna ja suur-rabakiili,
paljunemistingimuste parandamiseks.
Tööpiirkond:
Töö toimub kahes eri piirkonnas:
Osa 1: Karula Rahvuspargis (Valgamaa, Võrumaa);
Osa 2: Mõdriku-Roela, Porkuni ja Neeruti maastikukaitsealadel (Lääne-Virumaa).
Töö maht, planeeritav töö periood ja kestvus:
Osa 1: Karula - 16 väikeveekogu
Osa 2: Mõdriku-Roela - 7 väikeveekogu
Porkuni - 2 väikeveekogu
Neeruti - 4 väikeveekogu
Tööd toimuvad oktoobris-novembris 2011. Tööde toimumise täpne aeg lepitakse kokku
hankelepingu sõlmimisel.
Tööde teostamise ligikaudne kestvus piirkonniti:
Osa 1: Karula Rahvuspark ca 14 päeva ja
Osa 2: Mõdriku-Roela, Porkuni ning Neeruti maastikukaitsealadel kokku ca 12 päeva.
Tööde aeg ja kestvus võivad muutuda sõltuvalt klimaatilistest tingimustest (peamiselt
liigniiskus, mis ei võimalda kaevetöid teha) ja väikeveekogude eripärast (sügavus sõltub
mineraalse aluspõhja lasumissügavusest, üldjuhul mitte sügavam kui 1,5-2 meetrit ja võsa
olemasolust või puudumisest). Osapoolte käitumine sellistel juhtudel lepitakse kokku
hankelepingu sõlmimisel ja fikseeritakse lepingus.
Töö sisu:
Väikeveekogude kaevamine ja taastamine ekskavaatoriga. Kuna veekogud on väikesed
(tiigid), siis puudub vajadus pinnase äraveoks. Taastamise puhul on teatud juhtudel
vajalik veekogu tühjakspumpamine, et eemaldada täielikult muda ja muud setted.
Veekogud on üldjuhul madalad (ca1,5-2 meetrit). Lisaks toimub laugete kallaste
kujundamine ning pinnase tasandamine ja objekti tööjärgne korrastamine (maakivide
koondamine, ebatasasuste silumine jne sõltuvalt üksikjuhtumist).
Mõningatel juhtudel võib olla vajalik võsa eemaldamine.
Töö eritingimused:
Kaevetöödeks vajalikud load, lepingud ja kooskõlastused maaomanikega ja kohalike
omavalitsustega sõlmib Hankija.
Kaevetööde juures viibivad ja kaevetöid juhendavad projekti DRAGONLIFE eksperdid
ning lõplik töö maht iga tiigi kohta sõltub nende juhistest.

HD Lisa 2 – Pakkumuse maksumus
Riigihanke "Väikeveekogude taastamine ja rajamine Karula Rahvuspargis ja
Mõdriku-Roela, Porkuni ning Neeruti maastikukaitsealadel 2011" pakkumuse
maksumus
1. Pakkuja nimi
2. Pakkuja registrikood
3. Osa 1: Töötunni hind Karula Rahvuspargi
tööpiirkonnas*
4. Osa 2: Töötunni hind Mõdriku-Roela, Porkuni
ning Neeruti maastikukaitsealade tööpiirkonnas*
Kõik tabelis toodud hinnad sisaldavad käibemaksu
*NB! Pakkuja täidab ridade 3 ja 4 maksumuse vastavalt sellele millises piirkonnas (mis Osa lõikes)
Pakkuja soovib töid teostada. Pakkujal on õigus valida mis Osale ta teeb pakkumuse, kas ühele või
mõlemale. Piirkonna (Osa) mittevalikul jäetakse summa lahter tühjaks.
Pakkumuses esitatav töötunni hind peab sisaldama ekskavaatori töötunni hinda, transporti tööpiirkonda
(üheks tööpiirkonnaks loetakse Karula Rahvusparki ja teiseks Mõdriku-Roela, Porkuni ning Neeruti
maastikukaitsealasid Lääne-Virumaal), kohapealset transporti töö teostamise ajal ja kõiki muid kulutusi mis
on vajaliku hankelepingu täitmiseks.

Juhul, kui meid tunnistatakse edukaks pakkujaks, kohustume hanke teostama Vastavalt Hankija
poolt Hanketeates ettenähtud tähtajal. Nõustume, et meie pakkumus on jõus 90 päeva jooksul
alates pakkumuse esitamise tähtpäevast

Allkiri
Ees- ja perekonnanimi, ametikoht
Kuupäev

HD Lisa 3 – Kinnitus pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise
kohta
Hankija nimi: Keskkonnaamet
Riigihanke nimetus "Väikeveekogude taastamine ja rajamine Karula Rahvuspargis
ja Mõdriku-Roela, Porkuni ning Neeruti maastikukaitsealadel 2011"
Käesolevaga kinnitame, et
1)
meid või meie seaduslikku esindajat ei ole 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 meil puuduvad karistusandmed, mis
ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, samuti
puuduvad meil kehtivad karistused meie elu- või asukohariigi õigusaktide kohaselt;
2)
me ei ole pankrotis või likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud, samuti ei
ole me muus sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt;
3)
meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muu sellesarnast menetlust
meie asukohamaa seaduse kohaselt;
4)
meie või meie esindaja suhtes ei ole kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või
muul sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste
käitumisreeglite vastu;
5)
me ei ole jätnud Hankija poolt pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste
puudumise kohta nõutud andmeid või dokumente esitamata;
6)
meie pakkumuse koostamisel ei ole osalenud isikuid, kes on osalenud sama
riigihanke hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil Hankijaga seotud
ja kellele seetõttu teadaolev info annab eelise teiste pakkujate ees.

Märkused:______________________________________________________

……………………………………..
(Pakkuja nimi)

……………………………………..
(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

…………………………………….
(kuupäev)

