HANKETEADE
AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke „Mulla ost“ 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:
3569000, e-post: info@narvavesi.ee.
1.3. Hanke eest vastutav isik: Vitali Kanevski, AS-i Narva Vesi vee- ja kanalisatsioonvõrkude
osakonna juhataja, kontaktandmed on AS-i Narva Vesi ametileheküljel aadressil
http://narvavesi.ee/contacts.html.
1.3. Hanke nimetus: " Mulla ost“
1.4. Rahastamisallikas: AS Narva Vesi omavahendid.
1.5. Hankelepingu eeldatav maksumus: 2400 eurot (km-ta).
1.6. Kas riigihange on jaotatud osadeks: Ei.
1.7. Hankija võib kõrvaldada kõik pakkujad juhul, kui pakkumuste maksumus ületab hanke eeldatava
maksumuse.
2.

Hanke eesmärk ja lähteülesanne, töövõtja kohustused:
2.1. Hanke eesmärgiks on AS-i Narva Vesi tegevuses kasutamiseks killustiku ja liiva ostmine.
2.2. Hanke raames ostetakse mulla koguses 300 tonn .
2.3. Muld tarnitakse pakkuja poolt 2 nädala jooksul ja ladustatakse AS Narva Vesi
heitveepuhastusjaama territooriumil hanke eest vastutava isiku poolt määratud viisil. Mulla
tarnimisega ja ladustamisega seotud kulud on pakkumuse maksumuse sees.
3.

Nõuded pakkujale:

3.1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris.
3.2. Pakkuja 2018. aasta netokäive sarnaste ehitusmaterjalide müümise osas peab olema vähemalt
7200 eurot ilma KM-ta. Nõutatava käive tõendamiseks esitab pakkuja koos pakkumusega
kinnituskirja, millises kajastatakse, et 2018.a müüs pakkuja sarnast kaupa vähemalt 7200 euro
ilma KM-ta eest.
3.3. Pakkujal peab kahe viimase aasta jooksul olema nõuetekohaselt täidetud vähemalt 2 sarnast
tarnet. Pakkuja esitab koos pakkumusega sarnaste tarnete teostamist tõendava kinnituskirja
määrates kinnituskirjas andmed, mis võimaldavad kontrollida kinnituskirjas esitatud andmeid:
kauba nimetus, kogus, ostja nimetuse ja ostja kontaktandmed.
3.4. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest kui esinevad RHS 95 lgs 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. 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:
 Kauba nimetust.
 Iga kauba 1 tonni hinda, kauba kogust ja kauba lõppmaksumust ilma KM-ta ja koos KMga.
4.3. Koos hinnapakkumusega esitatakse:
a.
b.
c.
d.

Kinnitus pakkuja 2018.a netokäive kohta (p. 3.2),
Kinnituskirja andmetega sarnaste hanke täitamise kohta (p. 3.3.),
Kinnitus RHS 95 lg-s 1 ja 4 nimetatud kõrvaldamisaluste puudumise kohta (p. 3.4.),
Välismaal registreeritud pakkuja puhul asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse
tõend, millelt nähtub maksuvõla puudumine hankemenetluse algamise päeva seisuga
(p. 3.4.2.).

4.4. 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.
4.5. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile: info@narvavesi.ee, hiljemalt
03.07.2019. aastal, kell 15.00.
4.6. Pakkuja kannab pakkumuse tähtaegse kohalejõudmise kogu riski, hiljem saabunud pakkumisi
arvesse ei võeta.
5.

Pakkumuste hindamine:
5.1. Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse
madalaima koguhinnaga eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus.
5.2. Kui pakkumuste avamisel selgub, et esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat
maksumust, võib hankija esitatud pakkumused tagasi lükata.

