PARANDATUD HANKETEADE
Parandatud hanketeates on äravõetud endine p. 2.3.
AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke „Ventilatsioonisüsteemide
hooldus“ 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, 20104 Narva,
tel: 356 9000, e-post: info@narvavesi.ee.
1.3. Hanke nimetus: "Ventilatsioonisüsteemide hooldus“
1.4. Rahastamisallikas: AS Narva Vesi omavahendid.
1.5. Hankelepingu eeldatav maksumus: 15 000 eurot ilma KM-ta.
1.6. Kas riigihange on jaotatud osadeks: Ei.
2. Hanke eesmärk ja lähteülesanne, töövõtja kohustused:
2.1. Hanke eesmärgiks on Narva linna veepuhastusjaamas ja heitveepuhastusjaamas (2 objekti)
asuvate
ventilatsioonisüsteemide
regulaarsete
hooldustööde
läbiviimine.
Ventilatsioonisüsteemide seadmete nimekiri lisatakse käesoleva hanketeate juurde (seadmete
nimikiri on määratud teate juurde lisatud nimekirjades).
2.2. Ventilatsioonisüsteemide hooldustööd viiakse läbi kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate antud
valdkonda reguleerivate õigusaktide, eeskirjade ja nõuete ning ventilatsioonisüsteemide
seadmete tootja reglementeeritud tehnilise teenindamise juhenditega. Töövõtja kohustuseks on
tööd teostada kooskõlastatult hankijaga ja vastavalt kehtivatele ohutustehnika nõuetele.
2.3. Ventilatsioonisüsteemide seadmete reglementeeritud tehnilise teenindamise juhenditega on
võimalik tutvuda tööpäevadel eelneval kokkuleppel järgmiste isikutega:
- Veepuhastusjaama ventilatsioonisüsteemid - Galina Krasnova, tel: 5669 0028,
e-post: galina.krasnova@narvavesi.ee.
- Heitveepuhastusjaama ventilatsioonisüsteemid - Saveli Tšernoussov, tel: 5669 0035,
e-post: saveli.tsernoussov@narvavesi.ee.
2.1. Teenuse osutamisel teostab töövõtja vaid ventilatsioonisüsteemide seadmete jooksvaid
hooldustöid ja tarnib omalm kulul hooldustööde läbiviimiseks vajalikke püsitarvikuid.
2.2. Hooldustööde teostamine peab olema vormistatud aktidega ja teiste dokumentidega, mh nende
dokumentidega, mis on vajalikud Päästeametile esitamiseks.
2.3. Ventilatsioonisüsteemi õhutorustikkude puhastus peab olema teostatud üks kord aastas.
2.4. Ventilatsioonisüsteemi tuletõrjeklappide tehnilise seisundi kontrolli teostatakse kaks korda
aastas.
2.5. Juhul, kui hooldustööde teostamisel ilmneb, et ventilatsioonisüsteemide mingid seadmete
sõlmed või detailid vajavad vahetust, siis kohustub töövõtja teatama sellest hankijale.
Ventilatsioonisüsteemide seadmete sõlmede või detailide vahetuse vajadusel teeb töövõtja
hankijale vastava hinnapakkumuse näidates ära vahetatavate sõlmede või detailide täpsed
tehnilised andmid ning hankija soetab iseseivalt vajalikud sõlmed või detailid kas töövõtjalt või
teistelt hankija poolt valitud isikutelt.
2.6. Ventilatsioonisüsteemide seadmete hooldamise leping sõlmitakse üheks aastaks.
3. Nõuded pakkujale:
3.1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris.
3.2. Pakkuja 2017. aasta netokäive peab olema vähemalt 30 000 eurot KM-ta.

3.3. Pakkujal peab kahe viimase aasta jooksul olema nõuetekohaselt täidetud vähemalt 2
ventilatsioonisüsteemide hoolduslepingut (pakkuja esitab vastavate lepingute nimekirja koos
hooldustööde Tellija andmetega).
3.4. 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.
3.4.1. 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.
3.4.2. 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.
3.4.3. Pakkuja peab esitama elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend
maksuvõlgade puudumise kohta pakkumuse esitamise kuupäeva seisuga.
3.4.4. 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:
 Veepuhastusjaamas asuvate ventilatsioonisüsteemide hooldustööde maksumus
käibemaksuta ja käibemaksuga.
 Heitveepuhastusjaamas asuvate ventilatsioonisüsteemide hooldustööde maksumus
käibemaksuta ja käibemaksuga.
 Veepuhastusjaamas ja heitveepuhastusjaamas asuvate ventilatsioonisüsteemide
hooldustööde maksumus kokku käibemaksuta ja käibemaksuga.
3.1. Pakkumuse hind sisaldab ka neid kulusid, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ega
näidatud hinnapakkumuses, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi
saavutamiseks. Kõik sellised tööd peab töövõtja teostama ilma pakkumuse hinda muutmata.
3.2. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga AS Narva Vesi aadressil, Kulgu 4, 20104
Narva, 2. korrus (kohaletoomisel esitada sekretärile) või elektrooniliselt e-posti aadressile:
info@narvavesi.ee hiljemalt 09.04.2018. aastal kell 11.00.
3.3. Pakkuja kannab pakkumuse tähtaegse kohalejõudmise kogu riski, hiljem saabunud pakkumisi
arvesse ei võeta.
4. Pakkumuste hindamine:
4.1. Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse
madalaima
koguhinnaga
(veepuhastusjaamas
ja
heitveepuhastusjaamas
asuvate
ventilatsioonisüsteemide hooldustööde maksumus kokku) eelnevalt vastavaks tunnistatud
pakkumus.
4.2. Kui pakkumuste avamisel selgub, et esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat
maksumust, võib hankija esitatud pakkumused tagasi lükata.
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