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Veebihange: „Taotluse koostamine NEFCO-le“ 

Hankija: AS Narva Vesi, reg. nr. 10369373. 

 

 

Sisseosetava teenuse sisu, eesmärk ja tehniline kirjeldus.  

 

Narva linna reoveepuhasti lasti käiku 2005 aastal, kuid juba on selles ilmenud mitmed kitsaskohad 

ning seadmestik ja tehnoloogia amortiseeruvad. Reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist. Millises 

mahus, peab selguma eeluuringute käigus. Nende eeluuringute rahastamist loodetakse saada 

NEFCO-lt. Seetõttu AS Narva Vesi soovib esitada NEFCO-le (The Nordic Environment 

Finance Corporation) taotluse rahastuse saamiseks Narva linna reoveepuhastile eeluuringute 

läbiviimiseks (tehnoloogia tehnilise seisukorra audit, tehnoloogia rekonstrueerimiseks kava 

koostamine, ehituseks eelprojekti koostamine).  Edaspidi on AS-l Narva Vesi reoveepuhastiga 

seotud investeeringute plaan kavas ka ellu viia.  

 

Taotluse koostamiseks vajalik teenuste maht ja tingimused:  

1. Teenuseks on koostada  Nordic Environment Finance Corporation BSAP TF rahastamistaotlus 

ja  taotluse menetlemine kuni positiivse otsuse tegemiseni.  

2. Taotluse koostajal tuleb ette valmistada ja koostada:  

• BSAP TF kriteeriumistest tuleneva Investeeringute programmi koostamine; 

• Investeerimisprojekti ettevalmistuseks erinevate mõõtmiste läbiviimine ning töödeldava 

reovee parameetrite täpsustamine; (töö/teenus ei kuulu lepingu mahtu, punkti parandatud 

05.05.2022). 

• Rahastustaotluse koostamine; 

• NEFCO küsimustele vastamine,  

• Taotluse muutmine ja täpsustamine lähtuvalt rahastaja nõuetest; 

• Narva Vesi ja NEFCO vahelise lepingu ettevalmistuse koostamine ning maksete 

administreerimine; 

• Lõpparuande koostamine; 

• Muude taotluse administreerimisega seotud küsimuste lahendamine. 

3. Detailsemad NEFCO poolsed tingimused taotlemisele on toodud NEFCO kodulehel: 

https://www.nefco.int/  

4. Taotlus ja sellega seotud dokumendid tuleb koostada inglise keeles. Suhtlus NEFCO-ga on 

inglisekeelne. Tellija nõudel tuleb osa või kogu dokumentatsioon tõlkida eesti ja/või vene 

keelde.  

5. Kogu koostava dokumentatsiooni omandiõigus läheb üle Tellijale NEFCOlt otsuse saamise 

järgselt. 

6. Taotluse valmimise tähtaeg: Käesoleva taotluse koostamise ja esitamise tähtajaks on 2022 

aastal NEFCO poolt taotlusvooru avamisel ette antud tähtaeg (eeldatavasti 31.09.2022).  

7. Pakkuja kohustuste lõpptähtaeg: kuni NEFCO-lt taotluse kohta otsuse saamise päevani. 

8. Pakkumuses kogumaksumus peab katma kõik käesoleva veebihankega sisseostetava teenuse 

jaoks vajalikud otsesed ja kaudsed kulud ega tohi tuua hankijale kaasa mingeid lisakulusid.  

 

Maksete teostamise tingimused ja kord:  

1. Hankija teeb enne teenuste alustamist pakkujale ettemaksu 35 (kolmkümmend viis) % 

suuruses summas Hankija ja pakkuja vahel käesoleva veebihanke tulemusel sõlmitud 

lepingu kogumaksumusest,  

https://www.nefco.int/
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2. 35 (kolmkümmend viis) % Hankija ja pakkuja vahel käesoleva veebihanke tulemusel 

sõlmitud lepingu kogumaksumusest hankija tasub pakkujale, kui taotlus on valminud ning 

esitatud NEFCOle.  

3. 30 (kolmkümmend) % Hankija ja pakkuja vahel käesoleva veebihanke tulemusel sõlmitud 

lepingu kogumaksumusest hankija tasub pakkujale peale NEFCO poolset positiivset otsust 

taotluse kohta.  

 

Käsundilepingu tingimused.  

Eduka pakkujaga sõlmitakse käsundileping. Käesolevas veebihankes toodud tingimused (kogu 

dokumendis) on aluseks käsundilepingu sõlmimiseks. Lisaks eeltoodule on peamisteks 

tingimusteks veel:  

a. Pakkuja peab teenuste osutamise tähtaegadest kinni pidama ning 

mittekinnipidamisel rakendatakse iga viivitatud päeva eest trahvi 0,15 % 

käsundilepingu kogumaksumusest.  

b. Hankija poolt mittetähtaegsel arvete maksmisel rakendatakse hankija suhtes iga 

viivitatud päeva eest trahvi 0,15% käsundilepingu kogumaksumusest.  

c. Hankija tasub arveid 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul arve saamisest.  

 

Kvalifitseerimistingimused taotluse koostajale:  

1. Pakkuja peab viimase 3 (kolme) aasta jooksul (2021,2020,2019) olema saanud NEFCOlt 

pakkuja poolt koostatud ja esitatud taotlustele vähemalt 1 (ühe) positiivse rahastusotsuse.   

2. Pakkuja ei tohi olla pankrotis ega likvideerimisel.  

3. Pakkujal ei tohi olla riigi ees maksuvõlgasid. Neid kontrollitakse EMTA kodulehel: 

www.emta.ee avalike andmete päringu alusel.  

 

Vastavustingimused hinnapakkumuse koosseisule.   

Pakkumus peab endas sisaldama: 

• Andmeid pakkuja kohta (reg. nr, kontaktandmed),  

• kinnitust, et kõik vajalikud teenused ning käesolevas veebihanke kirjelduses toodud 

tingimused ja nõuded täidetakse tähtaegselt.  

• Viimase 3 (kolme) aasta jooksul NEFCO-lt positiivse rahastusotsuse saanud taotluste 

loetelu koos tellijate kontaktandmetega (nimi, ametikoht, tel, e-post).  

• Pakkumuse kogumaksumust EUR ilma käibmaksuta.  

• Pakkumus peab olema pakkuja poolt digiallkirjastatud (digikonteineris).  

 

Laekunud pakkumuste võrdlemine ja hindamine: edukaks tunnistatakse tähtaegselt laekunud 

pakkumuste seast see kvalifitseeritud pakkuja ja tema vastavaks tunnistatud pakkumus, kes on 

kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumuste seast NEFCO-lt 3 (kolme) viimase 

aasta jooksul (2021,2020,2019) suurima arvu positiivseid otsuseid saanud odavaima 

maksumusega pakkumus.  

 

Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg: hinnapakkumused palume esitada hiljemalt 12.05.2022 

kell 16.00 e-postile: info@narvavesi.ee  (vana tähtaeg oli 09.05.2022, punkti parandatud 

05.05.2022) 

 

Lisaküsimuste tekkimisel on kontaktisikuks: Hilje Õunapuu, tel 56690036, e-post: 

hilje@narvavesi.ee  
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