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1.
ÜLDOSA
1.1. Hankija Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi ka hankija, registrikood: 75003909;
asukoht: Kesk tn 27, Sillamäe linn, 40231, Ida-Viru maakond, telefon 39 25
700, e-post: linnavalitsus@sillamae.ee) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku
esitada pakkumus vastavalt kirjalikus ettepanekus (edaspidi ettepanek)
sisalduvatele tingimustele.
1.2. Juhul kui ettepaneku ja selle lisade vahel on vastuolusid, või võimaldavad need
mitmesugust tõlgendust, tuleb hankemenetluse käigus esitada hankijale
küsimused selgituste saamiseks. Juhul kui pakkuja ei esita vastuolude kohta
küsimusi, on hankijal õigus hankelepingu sõlmimisel või täitmise ajal valida
hankija jaoks sobivaim tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda
hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele,
teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või
lisanõuet, s.h. rahalist nõuet.
1.3. Hankija jätab endale õiguse muuta kirjalikus ettepanekus näidatud tööde mahtu
juhul kui linnaeelarves puuduvad vajalikud rahalised vahendid.
2.
RIIGIHANKE ESE JA TÄHTPÄEVAD
2.1. Riigihanke esemeks on valgusdekoratsioonide ostmine.
2.2. Pakkumuste esitamise tähtpäev: 03.07.2020. a kell 09:00
2.3. Hankelepingu täitmise tähtpäevad: 1.10.2020.a.
2.4. Hankelepingu projekt on toodud ettepaneku Lisas 1.
3.
PAKKUJA KÕRVALDAMINE
3.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel
esineb RHS § 95 lõikes 1 sätestatud kõrvaldamise alused.
3.2. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest ka pakkuja, kellel esineb RHS § 95
lõikes 4 sätestatud alused.
3.3. Hankija kontrollib pakkuja kõrvaldamise aluseid vastavalt RHS §-s 96
sätestatule.
3.4. Pakkuja esitab ettepaneku Vormi 1 kohase kirjaliku kinnituse RHS § 95 lg 1
nimetatud asjaolude puudumise kohta.
4.
PAKKUJA KVALIFITSEERIMINE
4.1. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja äriregistreeri registreeringut (tõendit
ei pea esitama). Välisriigis registreeritud pakkuja peab esitama registreeringu
nõude täitmise kohta asjakohase tõendi.
4.2. Pakkuja peab olema pakutava toote tootja, tootja ametlik esindaja/volitatud
edasimüüja või volitatud edasimüüja lepingupartner, kelle on õigus vastavat
toodet Eestis turustada või pakutava toote õigusjärgne omanik. Pakkuja esitab
vastavalt ettepaneku Vormile 2 allkirjastatud kinnituse, et ta on toote tootja või
ametlik esindaja/volitatud edasimüüja ning omab õigust pakutavat toodet
müüa.
4.3. Pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimine viiakse läbi vastavalt RHS §-s 98
sätestatule.
5.

NÕUDED PAKKUMUSELE JA PAKKUMUSE KOOSTAMISE JUHEND
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5.1. Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja seadusjärgse või
volitatud esindaja (lisada pakkumuses digitaalselt allkirjastatud volikiri
vastavalt ettepaneku Vormile 3) poolt.
5.2. Pakkumus peab sisaldama ettepaneku lisasid, mida on hankija hankemenetluse
käigus nõudnud.
5.3. Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 60 päeva. Hankija kirjalikul
ettepanekul võib pakkuja pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendada (RHS §
112 lg 1).
5.4. Pakkumus peab sisaldama maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja koos
käibemaksuga kaks kohta pärast koma ning vastama pakkumuse
maksumustabeli vormile (ettepaneku Vorm 4). Maksumustabeli iga rida peab
olema täidetud, ei ole lubatud teha muudatusi ega lisada tingimusi ning selles
ei tohi olla täitmata kohti.
6.

PAKKUMUSTE ESITAMINE JA AVAMINE
6.1. Pakkumus esitada elektronpostiga. Elektronpostiga esitatakse digitaalselt
allkirjastatud dokument
e-posti aadressil: linnavalitsus@sillamae.ee.
Pakkumus esitada vastavalt ettepaneku tingimustele ja ettepaneku lisas toodud
vormidele hiljemalt 03. juuliks 2020 kell 09:00.
6.2. Pakkumuste avamise kuupäev ja kellaaeg : 03.07.2020.a kell 09:00.
6.3. Pakkumuste avamine toimub RHS §-s 113 sätestatud korras.
6.4. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud
kulud.
HANKE LÜHIISELOOMUSTUS
7.1. Käesolev riigihange on korraldatud
jõuludekoratsiooni ostmiseks ja
amortiseerunud dekoratsiooni tagastamiseks.
7.2. Pakutavad dekoratsioonid peavad toimima tõrgeteta Eesti kliima
välitingimustes aastaringselt.
7.3. Pakutavad dekoratsioonid on valmistatud energiasäästikul LED tehnologial.
7.4. Ostetavad dekoratsioonid peavad olema ostjale üle antud hiljemalt 1.10.2020.
7.5. Garantii: LED valguselementidele ja toitekaablitele vähemalt 2 aastat ja
alumiiniumraamile 5 aastat.
7.6 Kõik pakutavad tooted peavad omama CE ja EC või teist samaväärset
vastavussertifikaati.
7.7. Ostetavate valgusdekoratsioonide maht:

7.

nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nimetus
Postidekoratsioon 280x80cm, soe valge LED
(vt Lisa 2 või sellega samaväärne),
LED Flashing valguskardin 3x0,5m, soe valge LED
3D decoratsioon, koonus 470x180cm, soe valge LED Flashing
(vt Lisa 2 või sellega samaväärne)
Postidekoratsioon s.valge LED , 180*60 cm
(vt Lisa 2 või sellega samaväärne),
LED Decolight stardijuhe
Postikinnituskomplekt
amortiseerunud dekoratsiooni tagastamine

Kogus
9 tk
63 tk
1 tk
6 tk
20 tk
10 tk
14 tk
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PAKKUMUSTE
VASTAVAKS
TUNNISTAMINE
VÕI
TAGASILÜKKAMINE
8.1. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta ettepanekus ning
nende lisades esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse
vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest.
8.2. Sisulisteks kõrvalekalleteks loetakse tingimusi, mis vähendavad hanke mahule
esitatud nõudeid või vähendavad hanke kvaliteedile esitatud nõudeid või
võrreldes ettepanekus esitatuga kitsendavad hankija õigusi või vähendavad
pakkuja kohustusi.
8.3. Hankemenetluses osalejad kohustuvad järgima lisades toodud vorme. Nendest
kõrvalekaldumisel on hankijal õigus tunnistada pakkumus mittevastavaks.
8.4. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata ka järgmistel juhtudel:
8.4.1. juhul, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad
hankelepingu eeldatavat maksumust;
8.4.2. juhul, kui hankemenetluse jätkamine on olukorra muutumise tõttu
muutunud hankija jaoks ebaotstarbekaks;
8.4.3. juhul, kui peale pakkumuste avamist selgub, et hankija on oma vajadusi
tehnilises kirjelduses ekslikult valesti kirjeldanud.
8.5.
Kirjalik teade kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta edastatakse
pakkujatele elektrooniliselt eRHRi kaudu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3
tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

8.

9.PAKKUMUSTE HINDAMINE
9.3. Pakkumuste hindamine viiakse läbi vastavalt RHS § 85 lõikes 4 sätestatule
ning majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel arvestab hankija
ainult pakkumuse hinda, kuna hankija jaoks sõltub pakkumuse majanduslik
soodsus ainult pakkumuse hinnast ja kõik muud tulevase hankelepingu
tingimused, sealhulgas hankelepingu esemega seotud kriteeriumid, on
ettepanekus ammendavalt kindlaks määratud.
9.4. Pakkuja poolt pakkumuses esitatud pakkumuse kogumaksumus tuleneb
pakkuja poolt täidetud ja esitatud kululoendist.
9.5. Kui pakkumuse maksumuses esineb arvutusviga, parandab hankija arvutusvea
ja teatab sellest pakkujale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Pakkuja vastab hankijale samas vormis hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul
teate saamisest arvates, kas ta on arvutusvea parandamisega nõus. Kui Pakkuja
arvutusvea parandamisega ei nõustu, lükkab hankija pakkumuse tagasi.
9.6. Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind eurodes käibemaksuta.
10. LÄBIRÄÄKIMISED
Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi.
Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja
vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija
jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki,
võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh otsuse pakkumuse edukaks
tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.

/allkirjastatud digitaalselt/
Juri Petrenko
linnamajanduse osakonna juhataja
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Vorm 1
Pakkuja kinnitus RHS § 95 lõike 1 nimetatud asjaolude puudumise kohta
Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus
Riigihanke nimetus: Valgusdekoratsioonide ostmine
Käesolevaga kinnitame, et meil puuduvad RHS § 95 lg 1 lõikes 1 ja lõikes 4
nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult
kirjalikus ettepanekus esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik
võimalused ja vahendid hankelepingu täitmiseks

(allkirjastatud digitaalselt)

...........................................
/Pakkuja nimi/

Kuupäev: ....................2020
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Vorm 2

Kinnitus

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus
Riigihanke nimetus : Valgusdekoratsioonide ostmine

Kinnitus
Kinnitame, et oleme pakutavate toodete tootja ja/või volitatud edasimüüja ning
omame õigust pakutavaid tooteid müüa.

(allkirjastatud digitaalselt)

...........................................
/Pakkuja nimi/

Kuupäev: ....................2020
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Vorm 3

VOLIKIRI

Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus
Riigihanke nimetus: Valgusdekoratsioonide ostmine

...........................................
/Pakkuja nimi/

Kuupäev: ....................2020

Käesolevaga volitab/volitavad ________________ (pakkuja/ühispakkujate nimi nimed)
__________________________ (volitaja/volitajate nimi/ nimed ja ametikoht/ametikohad)
isikus ___________________________ (volitatava nimi, ametikoht) olema pakkuja ametlik
esindaja ja allkirjastama ülalnimetatud riigihanke pakkumust.
Ühispakkujad määravad enda hulgast juhtivaks pakkujaks _________________ (ühispakkuja
nimi)1.

Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni: ________________

/Allkirjastatud digitaalselt/
(Volitaja esindaja nimi ja ametinimetus)

1

Täita juhul, kui tegemist on ühispakkumusega.
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Vorm 4– Pakkumuse maksumus
Hankija nimi:
Sillamäe Linnavalitsus
Riigihanke nimetus : Valgusdekoratsioonide ostmine

PAKKUMUSE MAKSUMUSTABEL
nr
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

nimetus
Postidekoratsioon 280x80cm, soe valge LED
(vt Lisa 2 või sellega samaväärne),
LED Flashing valguskardin 3x0,5m, soe valge LED
3D decoratsioon, koonus 470x180cm, soe valge LED
Flashing
(vt Lisa 2 või sellega samaväärne)
Postidekoratsioon s.valge LED , 180*60 cm
(vt Lisa 2 või sellega samaväärne),
LED Decolight stardijuhe
Postikinnituskomplekt
amortiseerunud dekoratsiooni tagastamine
Transport
Summa (ilma käibemaksuta)
Summa (käibemaksuga)

Kogus

Ühiku Summa
hind
euro

9 tk
63 tk

1 tk
6 tk
20 tk
10 tk
14 tk

Märkus: Pakkumuse hind sisaldab ka need kulud, mis ei ole otseselt kirjeldatud
hankedokumentides ega näidatud hinnapakkumuses, kuid mille tegemine on tavaliselt
vajalik hankija eesmärgi saavutamiseks. Kõik sellised tööd oleme nõus teostama ilma
pakkumuse hinda muutmata
Kinnitame, et teostame detailses hinnapakkumuse toodud tööd pakutud hindadega
ning meie pakkumuse
maksumus kokku koos käibemaksuga on _____________________________.
Käesolev pakkumus on jõus minimaalselt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast
arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

...........................................
/Pakkuja nimi/

Kuupäev: ....................2020
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