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HANKETEADE

Korduvhange, välja kuulutatud 26.07.2019 kell 15.00

AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke „Teekatete taastustööd Narva
linnas aastal 2019“ ning käesolevaga teeb kõikidele potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku
esitada vastavalt hanketeates sisalduvatele tingimustele pakkumus.
1.
1.1.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.

hanke üldandmed
hanke liik:
veebilehehange, http://www.narvavesi.ee/254est.html .
Hankija nimi ja andmed:
AS Narva Vesi, reg nr 10369373, Kulgu tn 4, 20104 Narva,
tel: 356 9000, e-post: info@narvavesi.ee.
Hanget korraldav isik: AS Narva Vesi projektijuht Hilje Õunapuu, e-post:
hilje@narvavesi.ee
Hanke nimetus: „Teekatete taastustööd Narva linnas aastal 2019“.
Rahastamisallikas: AS Narva Vesi omavahendid.
Hankelepingu eeldatav maksumus: 35000 EUR (km-ta).
Kas hange on jaotatud osadeks: Ei.
Kas hankele on lubatud esitada alternatiivseid ja ühispakkumusi: Ei.

Hanke eesmärk, tööde teostamise tingimused ja kord, tähtajad:
Hanke eesmärgiks ja esemeks on teostada Narvas tehtud vee- ja kanalisatsioonivõrkude
remonttööde tulemusena rikutud teekatete (sh sõidutee, kõnnitee) taastamisel
ettevalmistamist ja taastamist.
2.2. Teostatavate tööde hulka kuuluvad kõik hanketeates kirjeldatud taastamistööd ning
garantiiperioodi aegne korraline hooldus.
2.3
Lepingu raames tuleb ette valmistada teekate taastamiseks (killustiku lisamine või
eemaldamine koos äraveoga). Taastamisel tuleb kasutada:
2.3.1
Sõidutee – ühekihiline asfaldikate graniitpuruga või kahekihiline asfaldikate, kus
teine kiht on graniitpuruga. Teekatte taastamiseks kasutatava asfaldi liigi valimine toimub
kohapeal vastavalt teekatte olemasolevale seisundile.
2.3.2
Kõnnitee – ühekihiline asfaldikate graniitpuruga.
2.4
Teekatete taastustööd tuleb teostada vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele,
standarditele, tehnilistele tunnustustele, kvaliteedinõuetele ning käesolevale hanke
tehnilisele kirjeldusele. Sealhulgas tuleb täita Narva linna 21.03.2019 kinnitatud
kaevetööde eeskirja tingimusi https://www.riigiteataja.ee/akt/429032019059?leiaKehtiv
2.5
Hanke maht:
2.5.1
Teekatete taastustööd Narvas mahus 787,9 m2 tuleb teostada järgmistes kohtades
järgmiste mahtudega:
- 26. juuli 1a, Narva – 8,5 m2;
- Võidu 8a, Narva – 1,5 m2;
- AS-i Narva-Vesi veepuhastusjaama territoorium, Narva – 2,5 m2;
- Kalda 12, Narva – 4 m2;
- Kangelaste 18, Narva – 4 m2;
- Uusküla 10, Narva – 4 m2;
- Uusküla 10, Narva (kõnnitee) -1,3 m2
- Pähklimäe 6, Narva – 13,5 m2;
- Kangelaste 43, Narva – 5,5 m2;
- Rahu 14, Narva – 2 m2;
- Malmi, Narva (kõnnitee) – 22,5 m2;
- 26. juuli 1a, Narva (kõnnitee) -8,5 m2
- Tallinna mnt 61, Narva – 39 m2;
- Kraavi 12, Narva -4 m2;
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Puškini tn. L1, Narva – 6,6 m2;
Kreenholmi J-4, Narva – 55 m2;
Lavretsovi tänav, Narva – 12 m2;
Rakvere tn. 85, 87, 89, Narva – 250 m2;
Kreenholmi prosp. 9, Narva – 2 m2;
Tähe tn. 20 Narva – 6 m2;
Juhkentali tn, Narva – 2 m2;
AÜ Düna, Narva – 17 m2;
Narva linna reoveoveepuhasti territoorium, Narva – 300 m2.
Kokku: 787,9 m2.
2.6 Taastustööde tähtaeg: Kõik taastustööd tuleb lõpetada hiljemalt 15.09.2019.
2.7 Taastustööde muud tingimused:
2.7.1
Hankija eesmärgi saavutamiseks on töövõtjal kohustus pakkumuse koostamise
käigus põhjalikult tutvuda Narvas linnas tehtud vee- ja kanalisatsioonivõrkude
remonttööde tulemusena rikutud teekatte asukohtadega.
2.7.2
Teekatte taastustööd tuleb teostada jooksvalt peale hankija poolt Narvas tehtud
vee- ja kanalisatsioonivõrkude remonttööde teostamist. Tööd teostatakse hankija poolt
esitatud tellimiskirjade alusel, milles märgitakse tööde maht ning teostamise asukohad ja
tähtajad (esitatud tellimiskirja alusel 5-7 tööpäeva jooksul).
2.7.3
Teostatud tööd antakse pakkuja poolt hankijale üle vastava tööde üleandmisevastuvõtmise aktiga, milles määratakse teostatud tööde kirjeldus, mahud ja maksumus.
Aktid peavad olema allkirjastatud mõlema poole poolt.
3 Pakkumuse koosseis ja hinnapakkumus:
3.1
Pakkumus tuleb koostada eesti keeles. Kõik pakkumuse juurde lisatud dokumendid
peavad olema eesti keeles või tõlgitud eesti keelde.
3.2
Pakkumus peab sisaldama järgmiseid dokumente:
3.2.1 Pakkuja hankemenetluselt kõrvaldamata jätmiseks vajalikud dokumendid (käesoleva
dokumendi punktis 5.1.1 nõutud pakkuja lihtkirjalik kinnitus ja p. 5.1.2 nõutud
dokument).
3.2.2 pakkuja kvalifitseerimiseks vajalikud dokumendid (käesoleva dokumendi punktis 6.3
ja 6.4 nõutud dokumendid),
3.2.3 Hinnapakkumuse, mis näitab ja sisaldab käesoleva dokumendi punktis 3.5 nõutud
maksumusi.
3.3 Hinnapakkumuse maksumused peavad sisaldama käesoleva dokumendi punktis 2.1 kuni
2.7 teenuseid ja mahtu.
3.4 Pakkumuse hind peab sisaldama ka neid kulusid, mis ei ole otseselt kirjeldatud hanketeates
ega näidatud hinnapakkumuses, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik teekatete
taastustööde teostamiseks.
3.5 Hinnapakkumuses tuleb näidata:
3.5.1
Sõidutee – ühekihiline asfaldikatte graniitpuruga 1m2 hind käibemaksuta ja
käibemaksuga.
3.5.2
Sõidutee – kahekihiline asfaldikatte, kus teine kiht on graniitpuruga, 1m2 hind
käibemaksuta ja käibemaksuga.
3.5.3
Kõnnitee – ühekihiline asfaldikatte graniitpuruga 1m2 hind käibemaksuta ja
käibemaksuga.
3.5.4
Asfalteerimise eelsete ettevalmistustööde (killustiku lisamine või eemaldamine
koos äraveoga) 1m2 hind käibemaksuta ja käibemaksuga.
3.5.5
Hinnapakkumises tuleb määrata ka taastustööde keskmine maksumus ühe
ruutmeetri (1 m2) taastustööde kohta.
4 Pakkumuse esitamise viis, aeg ja koht:
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4.1 Pakkumus tuleb esitada:
4.1.1 ainult kirjalikul kujul digiallkirjastatult,
4.1.2 AS Narva Vesi e-posti aadressil: info@narvavesi.ee
4.1.3 hiljemalt 05.08.2019 aastal hiljemalt kell 15.00.
4.2 Pakkuja kannab pakkumuse tähtaegse esitamisega seotud kõik riskid (sh tehnilised
probleemid pakkuja arvutis jmt).
4.3 Pakkumuste esitamise tähtajast hiljem esitatud pakkumisi arvesse ei võeta ja menetluses
(sh hindamisel) ei osale.
5 Pakkuja hankemenetluselt kõrvaldamise aluste tingimused ja kõrvaldamise kord.
5.1
Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest kui esinevad RHS
95 lg-s 1 ja 4 nimetatud kõrvaldamisalused. Vastavale tingimusele vastamiseks peab
pakkuja oma pakkumuse koosseisus esitama:
5.1.1 pakkujapoolse lihtkirjaliku kinnituse, et pakkujal puuduvad RHS § 95 lg 1 ja
lg 4 kõrvaldamise alused.
5.1.2 elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi
maksuvõlgade puudumise kohta seisuga 29.07.2019.
5.2 Kõrvaldamise aluste puudumist kontrollib hankija pakkuja poolt pakkumuse koosseisus
esitatud pakkuja lihtkirjaliku kinnituse (p.5.1.1) ja pakkuja poolt esitatud tõendi (p.5.1.2)
alusel.
5.3 Pakkuja jäetakse hankemenetluselt kõrvaldamata, kui ta esitab oma pakkumuse koosseisus
käesoleva dokumendi punktis 5.1.1 nimetatud kinnituse ning punktis 5.1.2 nõutud tõendi.
5.4 Pakkuja kõrvaldatakse hankemenetluselt, kui ta ei esita oma pakkumuse koosseisus
käesoleva dokumendi punktis 5.1.1 nimetatud kinnitust ja/või punktis 5.1.2 nõutud tõendit.
5.5 Kõrvaldatud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.
6 Kvalifitseerimisnõuded pakkujale ja pakkuja kvalifitseerimise kord:
6.1 Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris. Hankija kontrollib selle tingimuse täitmist
ise avalikust andmebaasist https://ariregister.rik.ee/
6.2 Pakkujal peab olema vastavas tegevusalas registreering Majandustegevuse registris.
Hankija kontrollib selle tingimuse täitmist ise avalikust andmebaasist https://mtr.mkm.ee .
6.3 Pakkuja 2018. aasta netokäive peab olema vähemalt 50 000 eurot. Pakkuja esitab
nõutava netokäive olemasolu tõendava väljavõtte.
6.4 Pakkujal peab kahe viimase aasta jooksul olema nõuetekohaselt täidetud vähemalt 2
teekatte taastustööde lepingut. Pakkuja esitab vastavate lepingute nimekirja koos tööde
Tellija andmetega.
6.5 Pakkuja kvalifitseerimist kontrollib hankija pakkuja poolt pakkuja pakkumuses esitatud
dokumentide alusel (p. 6.3 ja 6.4) ning hankija järelpäringute alusel avalikest
andmebaasidest (p.6.1 ja 6.2).
6.6 Pakkuja kvalifitseeritakse, kui pakkuja vastab käesoleva dokumendi punktides 6.1 kuni 6.4
sätestatud kõikidele kvalifitseerimistingimustele.
6.7 Pakkuja jäetakse kvalifitseerimata, kui:
6.7.1
pakkuja ei vasta kasvõi ühele käesoleva dokumendi punktides 6.1 kuni 6.4
sätestatud kvalifitseerimistingimusele ja/või
6.7.2
käesoleva hanketeate punktides 6.3 ja/või 6.4 nõutud dokumendi(tide) puudumisel
pakkuja pakkumuses.
6.8
Kvalifitseerimata pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.
7 Nõuded pakkumusele selle vastaks tunnistamiseks ning pakkumuse vastakas tunnistamise
kord:
7.1 Pakkumus peab vastama käesolevas dokumendis, sh p. 2, 3, 5 ja 6, sätestatud tingimustele
ning pakkumuses on esitatud kõik nõutud dokumendid ja info.
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7.2

7.3

7.4

Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui pakkumus vastab käesolevas dokumendis
sätestatud tingimustele, sh p. 2, 3, 5 ja 6, ning pakkumuses on esitatud kõik nõutud
dokumendid ja info.
Pakkumus, mis ei vasta kasvõi ühele käesolevates hankedokumentides sätestatud
tingimustest, sh p. 2, 3, 5 ja 6, ning selles pole esitatud kõik nõutud dokumendid ja info,
tunnistatakse mittevastavaks.
Mittevastavaks tunnistatud pakkumus ei osale edasises hankemenetluses.

8 Eduka pakkuja valik:
8.1
Hankija võrdleb ja hindab kõikide kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud
pakkumusi.
8.2
Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on kõige madalam 1 m2 taastustööde
keskmine hind.
8.3
Edukaks tunnistatakse kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumuste seast
madalaima keskmise maksumusega pakkumus 1 m2 taastustööde kohta.
8.4
Kui pakkumuste avamisel selgub, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu
eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata.
9 Lisainformatsiooni saamine:
9.1 Hanketeate sisu kohta saab selgitusi ainult kirjalikul pöördumisel hanget korraldava isiku,
Hilje Õunapuu, poole e-posti aadressil: hilje@narvavesi.ee
9.2 Küsimustele vastab hanke eest vasutav isik samuti ainult e-posti teel avaldades
(konkreetseid pakkujaid avalikustamata ning nimetamata) kirjavahetuse (küsimusedvastused) pakkuja(t)e ja hankija vahel veebilehel http://www.narvavesi.ee/254est.html
9.3 Küsimused paluks pakkujatel esitada mitte hiljem kui kaks (2) tööpäeva enne pakkumuste
esitamise päeva. Pakkumuste esitamisele eelnenud ja/või pakkumuse esitamise tööpäeval
(enne pakkumuste esitamise kellaaega) esitatud küsimusele ei pruugi hankija jõuda
vastata ning võib jätta vastamata ajapuuduse tõttu.

