HANKETEADE
AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke „Raud (III) sulfaadi ostmine“
ning käesolevaga teeb kõikidele potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt
hanketeates sisalduvatele tingimustele pakkumus.
1. Riigihanke üldandmed
1.1. Riigihanke liik: veebilehehange.
1.2. Hankija nimi ja andmed: AS Narva Vesi, reg nr 10369373, Kulgu tn 4, Narva, 20104,
tel: 356 9000, e-post: info@narvavesi.ee
1.3. Hanke eest vastutav isik: AS Narva Vesi Natalja Kurling, tel 56690008, e-post
natalja.kurling@narvavesi.ee
1.4. Hanke nimetus: "Raud(III)sulfaadi ostmine“
1.5. Rahastamisallikas: AS Narva Vesi omavahendid.
1.6. Hankelepingu eeldatav maksumus: 42 000 EUR (km-ta).
1.7. Kas hange on jaotatud osadeks: Ei.
1.8. Kas hankele on lubatud esitada alternatiivseid ja ühispakkumusi: Ei.
2. Hanke eesmärk ja lähteülesanne, müüja kohustused ja lepingu kehtivuse tähtaeg:
2.1. Hanke eesmärgiks on AS-i Narva Vesi heitveepuhastusjaamas kasutamiseks vajaliku kemikaali
vedela Raud(III)sulfaadi ostmine.
2.2. Hanke objekt: vedel Raud(III)sulfaat.
2.3. CAS nr 10028‐22‐5.
2.4. Keemiline valem: Fe₂(SO₄)₃.
2.5. Kemikaali kontsentratsioon: 40-45%.
2.6. Kemikaali tihedus: 1,54 kg/m³ (+/‐10%).
2.7. Raskmetallide sisaldus kuivas aines:
Nikel (Ni) < 50 mg/kg;
Kroom (Cr) < 10 mg/kg;
Kaadmium (Cd) < 0.02 mg/kg;
Vask (Cu) < 0.5 mg/kg;
Elavhõbe (Hg) < 0.02 mg/kg;
Plii (Pb) < 0.2 mg/kg;
Tsink (Zn) < 110 mg/kg;
Arseen (As) < 0.1 mg/kg.
2.8. Kasutusvaldkond: reovee puhastuse tehnoloogiline protsess.
2.9. Tarnetingimus: transport müüja kulul AS-i Narva Vesi Narvas asuva heitveepuhastusjaama
raudsulfaadi lattu. Iga tarnega koos on nõutud kemikaali kvaliteedi tunnistus ja saateleht koguse
näitamisega.
2.10. Tarne tähtaeg: 7 päeva tellimusest.
2.11. Tarnete sagedus: umbes 1 kord 1,5 kuus.
2.12. Kogus:
• Ühe tarne maht: 24 T
• Aasta kogus 300 T, +/‐ 15%
2.13. Nõuded veovahenditele – Müüja kindlustab transpordi spetsiaalautodega, mis täidavad kõiki
ohutusnõudeid nii transportimisel kui ka laadimisel.
2.14. Koos pakkumusega peab Pakkuja esitama pakutava raud(III)sulfaadi tootja spetsifikatsiooni
kajastava dokumentatsiooni.
2.15. Erinõuded - Müüja peab kindlustama kemikaali müügi ja tarne vastavaust kemikaaliseadusele ja
selle alusel kehtestatud aktidele.

2.16. Lepingu kehtivuse tähtajaks on 1 aasta. Täpsemad lepingu tingimused on sätestatud teate lisaks
olevas lepingu projektis.
3. Nõuded pakkujale:
3.1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris.
3.2. Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole
registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad
volitusi pakkumusele allakirjutamiseks.
3.3. Pakkuja viimase majandusaasta netokäive enne hankemenetluse avaldamist peab olema vähemalt
25 000 EUR. Pakkuja esitab kasumiaruande (mittetulundusühingute puhul tulude-kulude
tulemiaruande) järgse väljavõtte oma 2017. a majandusaasta kohta.
3.4. Pakkujal peab olema viimase kolme lõppenud majandusaasta jooksul varasem sarnaste hangete
teostamise kogemus (sarnaseks hankeks loetakse raud(III)sulfaadi müüki), mida tõendavad
nõuetekohaselt täidetud lepingud. Pakkuja esitab olulisemate sarnaste lepingute
(referentslepingute) kronoloogilise loetelu koos lepingu maksumuste, sõlmimise kuupäevade,
lepingu mahtude ja infoga teise lepingupoole kohta.
3.5. Pakkuja peab omama kõik seadusega ettenähtud lubasid ja registreeringud selleks, et ametlikult
tegutseda raud(III)sulfaadi müügiga ja transporteerimisega ning Pakkuja on võimeline teostama
raud(III)sulfaadi tarnimist kooskõlas tehniliste kirjelduse nõuetega. Pakkuja esitab vastava
kinnituse või vajalike dokumentide koopiad.
3.6. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest kui esinevad RHS 95
lg-s 1 ja 4 nimetatud kõrvaldamisalused. Pakkuja esitab kinnituse RHS 95 lg-s 1 ja 4 nimetatud
kõrvaldamisaluste puudumise kohta.
3.6.1. Hankija kontrollib Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja vastavust Maksu- ja Tolliametile
tehtava päringu teel. Välisriigis asuvatel pakkujatel esitada vastava pädevusega ametiasutuse
tõend käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta.
3.6.2. Juhul kui tegemist ei ole Eesti Vabariigi pakkujaga, esitab pakkuja riiklike maksude tasumise
kohustuste täitmise kontrollimiseks pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse
tõendi, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga.
3.6.3. Pakkuja peab esitama elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend
maksuvõlgade puudumise kohta pakkumuse esitamise kuupäeva seisuga.
3.6.4. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kes on jätnud hankija teavitamata RHS §
95 lg-s 1 ja 4 nimetatud asjaolude olulisest muutumisest.
4. Pakkumuste esitamine:
4.1. Pakkumus tuleb koostada eesti keeles, ning kõik pakkumuse juurde lisatud dokumendid peavad
olema eesti keeles või tõlgitud eesti keelde.
4.2. Hinnapakkumuse tabelis tuleb näidata:
- Raud(III)sulfaadi maksumus (ühe tonni kohta) käibemaksuta ja käibemaksuga.
4.3. Pakkumuse hind sisaldab ka neid kulusid, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ega
näidatud hinnapakkumuses, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi
saavutamiseks.
4.4. Koos pakkumusega peab pakkuja esitama pakutava raud(III)sulfaadi tootja spetsifikatsiooni
kajastava dokumentatsiooni.
4.5. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 (üheksakümmend) päeva pakkumuste esitamise
tähtpäevast arvates. Pakkuja peab esitama vastava kinnituse.
4.6. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga AS Narva Vesi aadressile: Kulgu 4, 20104
Narva, 2 korrus (kohaletoomisel esitada sekretärile) või elektrooniliselt (digitaalselt
allkirjastatuna) e-posti aadressile: info@narvavesi.ee hiljemalt 11.04.2018. aastal, kell 11.00.
4.7. Pakkuja kannab pakkumuse tähtaegse kohalejõudmise kogu riski, hiljem saabunud pakkumisi
arvesse ei võeta.

5. Pakkumuste hindamine:
5.1. Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumsi, mida ei ole tagasi lükatud.
Paremaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.
5.2. Kui pakkumuste avamisel selgub, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat
maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata.
6.

Lisainformatsiooni saamine:
Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel riigihanke eest vastutava
isiku, Natalja Kurling poole e-posti aadressil: natalja.kurling@narvavesi.ee või telefonil
5669 0008.

