HANKETEADE
Konguta Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku osaleda Konguta valla Annikoru küla keskasula
Annikoru tee kõvakatte alla viimiseks teostaja leidmiseks korraldatud pakkumisel.
Pakkumuse esitamise andmed, kord ja nõuded on järgmised:
Üldandmed
1.1.

Ostja nimi ja andmed:

1.2.Hankemenetluse eest vastutav isik:
aivar@konguta.ee
1.3.Hanke nimetus:

Konguta Vallavalitsus
Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa
Tel. 7314433
Faks 7457230
E-post: vald@konguta.ee
Aivar Õun, tel. 56608548, e-post

Annikoru küla keskasula teede kõvakatte alla viimine

1.4.Hanke dokumendid:
1.4.1.Käesolev hanketeade koos kõikide lisadega
1.4.2.Kõik enne pakkumuse esitamise tähtpäeva pakkujale saadetud dokumendid, millega on
muudetud või selgitatud hanketeate nõudeid. Hankedokumentide osad täiendavad üksteist ja
moodustavad tervikliku aluse pakkumuse koostamiseks. Ükskõik millises dokumendis
märgitud nõue on pakkujale siduv.
1.5.Konfidentsiaalsus:
1.5.1.Ostja ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud
teisiti.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused
2.1.Pakkujale esitatavad üldised nõuded
2.1.1. Pakkuja on tutvunud hanke pakkumise objektiga ja teostanud temale pakkumise
koostamiseks vajalikke täiendavaid uuringuid iseseisvalt.
2.1.2. Objekti ülevaatusega ja vajalike uuringute teostamisega seotud kulud kannab Pakkuja.
2.1.3. Pakkujal peab olema vastavate tööde tegemiseks kehtiv tegevuslitsents, mille koopia
tuleb esitada koos pakkumusega.
2.1.4. Pakkuja kinnitus, et Tema vastu ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud
pankroti otsust.
2.1.5. Pakkuja viimase 2 aasta jooksul tehtud analoogsete tööde loetelu.
2.1.6. Kavandi/eskiisjoonise esitamine antud töödele.
2.1.7. Hinnapakkumised on esitatud vastavalt lisas 1 toodud töödele.
Tehniline kirjeldus
3.1. Sõiduteede asfalteerimine
3.2. Kõnniteede ehitus

3.3. Sõiduteede tolmuvaba katte alla panemine
3.4. Ülekäigukohtade rajamine
3.5 Äärekivide paigaldamine
Hankelepingu tingimused
4.1.Hankelepingu täitmise tähtaeg on 09.08.2010 – 24.09.2010.
4.2. Tööde tähtaeg teeosal nr 1 ( vt. joonist LISA 2) on 30.08.2010.
4.4. Pakkuja koostab ehitusdokumentatsiooni – ehitusprojekti, täiteskeemid, mõõtmisaktid,
kaetud tööde aktid, sertifikaadid, ehituspäeviku jne.
Maksetingimused
5.1 Tasumine ehitustööde eest toimub vastavalt hankelepingus kokkulepitud tingimustele.
5.2 Maksmine toimub eesti kroonides. Hankija tasub tööde eest arve alusel, mis on koostatud
teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti põhjal.
Nõuded hinnapakkumusele
6.1.Hinnapakkumus esitatakse Eesti kroonides.
6.2. Hinnapakkumused esitada vastavalt hanketeate lisas 1 toodud tööde loetelule.
6.3.Hinnapakkumuses näidata iga tööetapi tööd eraldi real. Välja tuua eraldi maksumus,
käibemaks ja summa kokku.
6.4. Hinnapakkumuses välja tuua töid teostavate masinate iseloomustus.
6.6. Esitada garantiiaeg tehtavatele töödele.
6.7. Esitada pakkumuse jõusoleku aeg.

Pakkumuse esitamine
7.1.Pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 26.07.2010 kell 10.00 aadressile
Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartumaa. Ümbrikule kirjutada „Annikoru küla keskasula
teede kõvakatte alla viimine“. Mitte avada enne 26.07.2010 kell 10.15.
7.2.Pakkumused, mis laekuvad pärast pakkumuste esitamise tähtaega, ei avata ja tagastatakse
pakkujale.

Pakkumuste avamine
8.1.Pakkumused avatakse 26.07.2010 kell 10:15 Konguta Vallavalitsuse volikogu saalis.
8.2.Pakkumuste avamisel võivad osaleda pakkujad või nende poolt volitatud isikud.
Selgitused
9.1. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi Konguta Vallavalitsusest.
Kontaktisikuks Aivar Õun, vallavanem, tel. 7314430, 56608548, fax 7457230 või e-post:
aivar@konguta.ee
9.2. Objektiga seonduvate materjalidega (geoalus ja teede kaardid) on võimalik tutvuda
Konguta Vallavalitsuses. Kontaktisik Aivar Õun.

Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
10.1. Ostja võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mis on tunnistatud vastavaks. Eduka
pakkumuse selgitab hanketeates esitatud hindamiskriteeriumite alusel välja Ostja poolt
moodustatud komisjon. Komisjoni otsused protokollitakse ja selle kinnitab vallavalitsus
oma korraldusega.
10.2. Hindamisel selgitatakse välja majanduslikult soodsaim pakkumus, mille
kindlaksmääramiseks võetakse aluseks kõigi pakkujate pakkumused, mis on tunnistatud
vastavateks. Hinnatakse 100 väärtuspunkti ulatuses, millest:
1) 70 % moodustab tööde teostamise hind;
2) 20 % töödele antav garantii;
3) 10 % kavand, eskiisjoonis.
Pakkumuse hind – osakaal 70 väärtuspunkti. Odavaim pakkumus saab 70 väärtuspunkti
ja iga järgmise pakkumuse väärtuspunktid tulenevad valemist:
P1=Dv/Dp x 70
P1= vaadeldava konkreetse kriteeriumi väärtuspunktid;
Dv = toetuse odavaim pakkumine;
Dp = konkreetse pakkumuse toetuse summa.
Töödele antav garantii – osakaal 20 väärtuspunkti. Pikema garantiiga pakkumus saab 20
väärtuspunkti ja iga järgmise pakkumuse väärtuspunktid tulenevad valemist:
P2= 20/Mg x Mj
P2= vaadeldava konkreetse kriteeriumi väärtuspunktid;
Mg= pakkumuse pikem garantiiaeg kuudes;
Mj= konkreetse pakkumuse garantiiaeg kuudes.
Tööde kavand, eskiisjoonis – osakaal 10 väärtuspunkti. Komisjon hindab kavandeid 10
punkti süsteemis järgmiselt:
P3=Hp/H
P3= vaadeldava konkreetse kriteeriumi väärtuspunktid;
Hp= komisjoni liikmete poolt kavandile antud kogupunktid;
H= kavandeid hinnanud komisjoni liikmete arv.
10.3. Parimaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumuste hulgast vastavalt
hindamiskriteeriumitele kõige enam hindepunkte saanud pakkumus.
10.4. Kui pakkumuste avamisel selgub, et I variandis toodud hinnapakkumused ületavad
Ostja rahalisi võimalusi, hindab Ostja pakkumusi II variandis toodud pakkumuste järgi.
10.5. Ostja jätab endale õiguse jätta mõned tööd teostamata, kui ka II hinnavariandis toodud
pakkumuste koguhind ületab Ostja rahalisi võimalusi.
10.6. Ostja ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb
sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.

LISA 1
Hinnapakkumised Annikoru küla keskasula teede kõvakatte alla viimisel esitada kahes
variandis järgmiselt:
I
1)
2)
3)
4)

Asfaltbetoonkatte (6-7 cm) tööd 3000 m² ulatuses (tee mõõdud 5 m*600 m);
Kividega kõnniteed (kõnnitee mõõdud 1 m*400 m);
3000 m² tolmuvaba tee (kahe kihiline);
100 m sõidutee äärekivi.

II
1) 6000 m² tolmuvaba tee ehitus (kahe kihiline);
2) Kividega kõnniteed (kõnnitee mõõdud 1 m*400 m);
3) 100 m sõidutee äärekivi.

Toodud hinnad esitada punktide viisi eraldi ja kogu tööde teostamine kokku. Hindades välja
tuua käibemaks.

