Lugupeetud ettevõtjad,
Käesolevaga teeb Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet Teile ettepaneku esitada
pakkumus Narva linna koolieelsele lasteasutusele «Cipollino» juurdepääsuteede ehitamiseks.
Riigihange [RHS § 16 lg 1: lihtmenetlus / ehitustööd]:
«L/a Cipollino juurdepääsuteede ehitamine»
Hankija: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (reg.75029837)
Kas riigihange on jaotatud osadeks: Ei
Kas riigihankele on lubatud esitada alternatiivseid pakkumusi: Ei
Kas hankija kavandab pakkujatega pärast pakkumuste esitamist läbirääkimisi pidada: Ja
Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimuste loetelu ning alltoodu tõendamiseks nõutavate
dokumentide nimekiri:
Kõrvaldamis-, kvalifitseerimis- ja
vastavustingimus

Nõutav dokument

1.

Pakkujal puuduvad RHS § 38 lg-tes
1-3 ning § 38 lg 2 p-s 4 sätestatud
kõrvaldamisalused

Pakkuja esitab Lisa 1 kohaselt
vormistatud kinnituse

2.

Pakkujal puuduvad pakkumuste
esitamise tähtpäeval riiklikud
maksuvõlad

Hankija kontrollib riiklike maksuvõlgade
puudumist avalikust andmekogust

Edukal pakkujal maksuvõlgade
puudumist kontrollitakse täiendavalt
hankelepingu sõlmimise päeval
3.

Pakkuja 2010. aasta kogu
majandustegevuse netokäive on
vähemalt 25 000 €

Pakkuja täiendavaid
tõendeid üldjuhul ei esita

Hankija kontrollib majandusaasta aruandes
kajastatud netokäibe suurust avalikust
andmekogust
Pakkuja täiendavaid tõendeid ei esita

4.

Pakkuja on viimase nelja aasta
jooksul (2007-2010) täitnud nõuetekohaselt vähemalt ühe lepingu, mille
esemeks oli teerajatise (koodiga:
21100, maksumusega alates 8 000 €
km-ta) ehitamine

Pakkuja esitab Lisa 2 kohaselt vormistatud
olulisemate referentsobjektide loetelu

Lisatingimused:
Juhul, kui pakkuja soovib tugineda teise isiku kvalifikatsioonile (RHS § 40 lg 3 ja § 41 lg 6),
lisatakse pakkumusele vastava isiku kirjalik nõusolek. Samuti peab pakkuja igakordselt märkima,
millise kvalifitseerimistingimuse täitmiseks millise isiku kvalifikatsioonile tuginetakse. Pakkujatel
on lubatud esitada ühispakkumus, riigihangete seaduses sätestatud tingimustel.
Pakkujatel hankemenetlusest kõrvaldamise aluste kontrollimisel, pakkujate kvalifitseerimisel,
pakkumuste vastavuse kontrollimisel ning pakkumuste hindamisel lähtutakse riigihangete
seadusest, arvestades alla riigihanke siseriikliku piirmäära jäävate hangete olemusliku eripäraga
(RHS § 16 lg 1).
Ehitustööde kirjeldus:
Ehitustööde kirjeldus on antud ehitusprojektis.
Hankekutse, ehitusprojekti ja muude dokumentide väljastamine:
Hankija võimaldab piiramatut elektroonilist juurdepääsu hankekutsele ja sellele lisatud dokumentidele. Dokumendid on avalikult kättesaadavad Narva linna veebilehel www.narva.ee
Töö teostamisel juhinduda AS-i Kommunaalprojekt tee-ehitusprojektist (tööprojekti staadiumis)
„Narva linna, Daumani tn. 11 ja Rakvere tn. 71 territooriumile kõnniteede ehitamine lasteasutuse „Cipollino“ varustamiseks uute juurdepääsudega. Töö nr 226-08.”
Ehitusprojekt on kättesaadav serveriaadressil: ftp.narva.ee [kasutajatunnus: cippolino / parool:
0p53SwWx]
Ehitusprojektiga tutvumiseks tuleb see laadida enda arvutisse.
Probleemide korral pöörduda infotehnoloogiateenistuse poole [tehniline abi: Aarne Pärtels, tel.
35 99 200, aarne.partels@narva.ee]
Huvitatud isikute registreerimine:
Huvitatud isikutel on võimalus ennast veebilehel hankekutse saanud isikuna registreerida,
avaldades hankijale oma kontaktandmed. Hankekutse ja sellele lisatud dokumendid elektroonselt
välja võtnud isikute registreerimine toimub elektronposti teel teate edastamisega.
Vastav teade tuleb vormistada Lisa 4 kohase kinnitusena ning edastada järgnevale elektronposti
aadressile: varamajandus@narva.ee, misjärel hankija kinnitab registreerimisteate kättesaamisest
registreerimisteate esitanud isikut. Hankija ei vastuta faksi või e-posti side korrapärase toimimise
eest. Registreerimisteate edastanud huvitatud isik on kohustatud veenduma, et hankija on registreerimisteate kätte saanud.
Registreerimine pole pakkumuse esitamise eelduseks, kuid hankekutse kättesaamise registreerimata jätmisel ei vastuta hankija huvitatud isiku informeerimiskohustuse nõuetekohase täitmise
eest.
Pakkumuse hinna väljendamise viis ja rahaühik:
Pakkumuse hind väljendada vastavalt ette antud vormile (Lisa 3) kogusummahinnana (fixed price)
käibemaksuga ja ilma. Pakkumuse rahaühikuks on euro.
Pakkumuse koostamine ja esitamine:
Pakkumus koostada eesti keeles, kahes eksemplaris (üks originaal ja üks koopia), kirjalikult ning
esitada kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus hankija asukohajärgsel aadressil.
Ümbrikule palume märkida „Lihtmenetlusega tee-ehitustööde riigihange «L/a Cipollino
juurdepääsuteede ehitamine».”

Hankija ei vastuta ümbriku vormistusnõuete täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku
sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumus peab olema koostatud selliselt, et ärisaladus või oskusteave, mida pakkuja ei soovi
kolmandatele isikutele avaldada, oleks pakkumusest võimalik vajadusel eristada. Sellekohane
märge peab olema tehtud lehekülje ülaosas või märgistatud spetsiaalse templijäljendiga, viidates
muuhulgas ka õiguslikule alusele, mille alusel asjakohane piirang on kehtestatud.
Pakkumuse esitamise aeg ja koht:
Hiljemalt 22.08.2011. a kell 15:00
Peetri plats 3, 4. korrus, 20308 Narva
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti sekretärile
Pakkumuse jõusolek:
Pakkumus on jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Pakkumuste avamise aeg ja koht:
22.08.2011. a kell 15:05
Peetri plats 3, 4. korrus, 20308 Narva
Hankija võimaldab viibida pakkujatel pakkumuste avamise juures. Pakkujate esindajad peavad
olema valmis tõendama volituste olemasolu. Esindusõigust kontrollitakse!
Hindamiskriteerium:
Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse
madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud, pakkumus (RHS § 50 lg 3).
Tööde teostamise tähtaeg:
40 (nelikümmend) kalendripäeva hankelepingu sõlmimisest arvates.
Hankelepingu olulised tingimused:
Hankeleping sõlmitakse vastavalt lisatud lepinguprojektile (Lisa 5).
Hankija kontaktisik:
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti kommunaalmajandusosakonna teedeteenistuse spetsialist Dmitri Korotkov, tel 35 99 214, e-post: dmitri.korotkov@narva.ee
Lisa 1. Pakkuja kinnitus – 1 lehel.
Lisa 2. Referentsobjektide nimekiri – 1 lehel.
Lisa 3. Pakkumuse maksumustabel – 1 lehel.
Lisa 4. Registreerimisteade – 1 lehel.
Lisa 5. Hankelepingu projekt – 8 lehel.

Lisa 1
Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke nimetus:

L/a Cipollino juurdepääsuteede ehitamine

Menetlusliik:

RHS § 16 lg 1 [lihtmenetlus]

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:
1. Käesolevaga kinnitame, et meil puuduvad RHS § 38 lg 1 p-des 1-3 ja lg 2 p-s 4 nimetatud
hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankekutses
esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid hankelepingu
täitmiseks.
2. Oleme tutvunud hankekutsega ja selle lisadega ning kinnitame, et nõustume täielikult hankija
esitatud tingimustega.
3. Kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad selle lahutamatu osa.
4. Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse mittenõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankekutsele mittevastav.
5. Meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankekutse sisu kohta ning tutvuda
ehitusobjekti ja -projektiga. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on hankelepingu
nõuetekohaseks täitmiseks piisav.
6. Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hankelepingu
täitmise eest solidaarselt.
7. Meie pakkumus on jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise
tähtpäevast arvates.
8. Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õigusi.

Kuupäev:

________________

Pakkuja esindaja nimi: ________________
Esindaja allkiri:

________________

Lisa 2
Referentsobjektide loetelu
Hankija nimi:

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke nimetus:

L/a Cipollino juurdepääsuteede ehitamine

Menetlusliik:

RHS § 16 lg 1 [lihtmenetlus]

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:
Meie poolt viimasel neljal aastal (2007-2010) teostatud olulisemate sarnaste tööde loetelu
Sarnaseks tööks loetakse teerajatise (vt MKM 26.11.2002.a. määruse nr 10 “Ehitise kasutamise
otstarvete loetelu” koodid 21100 „Maanteed, tänavad ja teed“) netomaksumusega alates 8 000 €
(km-ta) ehitamist.
Jrk

Tellija
(nimi ja kontaktandmed)

Ehitustöö
(nimetus, liik ja
teerajatise kood)

Ehitusperiood
ja -koht

Maksumus
(eurodes, km-ta)

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Eelnimetatud tööd on teostatud korrektselt, sõlmitud lepingute ning hea ehitustava kohaselt.
Aktsepteerime, et lepingute täitmise nõuetekohasuse hindamisel lähtutakse vastava ehitustöö
tellija arvamusest.

Kuupäev:

________________

Pakkuja esindaja nimi: ________________
Esindaja allkiri:

________________

Lisa 3
Pakkumuse maksumustabel
vt eraldi lisatud fail: Cipollino Lisa 3.xls

Lisa 4
Registreerimisteade

Hankija nimi:

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke nimetus:

L/a Cipollino juurdepääsuteede ehitamine

Menetlusliik:

RHS § 16 lg 1 [lihtmenetlus]

Huvitatud isiku nimi:
Huvitatud isiku registrikood:

Käesolevaga palume registreerida meid pakkumuse esitamisest huvitatud isikuks. Kinnitame, et
oleme kätte saanud hankekutse ning selle lisad täies mahus.

Kuupäev: ______________________
Huvitatud isiku nimi ja registrikood:
________________________________________________
Huvitatud isiku aadress, e-posti aadress, telefoni ja faksi number:
________________________________________________________________________
Huvitatud isiku esindaja nimi: _____________________

Lisa 5
Hankelepingu projekt
vt eraldi lisatud fail: Cipollino Lisa 5.doc

