HANKIJA: SILLAMÄE SPORDIKOMPLEKS KALEV

Sillamäe spordikompleksile Kalev auto soetamine

HANKEDOKUMENDID

Sillamäe
2015

1. Hanke üldised tingimused
Sillamäe Spordikompleks Kalev korraldab lihthankemenetluse nimetusega: “Sillamäe
spordikompleksile Kalev auto soetamine” ja teeb ettepaneku esitada pakkumused vastavalt
hanketeates ja hankedokumentides (edaspidi HD) sisalduvatele tingimustele.
1.1. Hankija andmed: Spordikompleks Kalev (edaspidi Hankija), asukoht Sillamäel Kesk 30,
registrikood
75026804,
telefon
39
24245,
faks
3924245,
e-post
spordikompleks@gmail.com.
1.2. Hange auto maksmine teostatakse kolme osadega. Kuni 2015.a. lõpuni makstakse esimene
osa (kuni 600 eurot), järgmised osad makstakse kokkuleppel kuni 01.03.2016.a.
1.3. Hankija sõlmib hanke tulemusena lepingu eduka pakkumuse esitanud pakkujaga.
1.4. Vastutav isik: spordikompleksi direktor Nikolai Denissenkov, telefon 3924245.
1.5. Igal hankemenetluses osaleval isikul on õigus saada selgitusi või täiendavat teavet
hanketeate ja hankedokumentide kohta posti või e-posti vahendusel.
1.6. Sõiduku üleandmine toimub kohe lepingu sõlmimise pärast.
2.

Nõuded pakkumuse esitamiseks, vormistamiseks ja märgistamiseks

2.1.
2.2.

Pakkumus esitada eesti või vene keeles.
Pakkumuse võib esitada otsene kättetoimetamine, kirja teel (kõik pakkumuse lehed tuleb
allkirjastada) või elektronpostiga:
2.2.1. otsene kättetoimetamine: Spordikompleks Kalev, direktori abi, kab.174, II korrus,
Kesk 30, Sillamäe;
2.2.2. kirja teel: Sillamäe Spordikompleks Kalev, aadress Kesk 30, 40231, Sillamäe
2.2.3. elektronpostiga: esitatakse omakäeliselt allkirjastatud dokument, mis on sisse
skaneeritud ja PDF-formaadis, või digiallkirjastatud dokument e-posti aadressil:
spordikompleks@gmail.com.
Pakkumus esitada vastavalt hankedokumentide tingimustele ja hankedokumentide lisas
toodud vormidele.
Pakkumuse esitamine registreeritakse spordikompleksi direktori abi poolt. Pakkumuse
vastuvõtmisel Hankija poolt märgitakse ümbrikule pakkumuse esitamise kuupäev ja
kellaaeg.
Pakkumuses peavad olema märgitud koostamise kuupäev ja koostaja ettevõtja
kontaktandmed koos koostaja kontaktandmetega. Pakkumuse maksumus näidata eurodes
koos käibemaksuga.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.12.2015 kell 12:00.
Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu:
2.7.1. Pakkumuste tiitelleht (Lisa 1).
2.7.2. Auto tehnilise korrasoleku garantiikiri või omaniku kinnitus auto tehnilise
korrasoleku garantii.
2.7.3. Auto tehnilised dokumentid (sõiduki registreerimistunnistuse koopia, kaheosalise
registreerimistunnistuse korral selle mõlemade osade koopiad)
2.7.4. Kehtiv tehnoülevaatuse kinnitus (sõiduki tehnoülevaatuse kontrollkaart)
2.7.5. Kehtiv liiklus kindlustuspoliis
2.7.6. Pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri (Lisa 2).
2.7.7. Hinnapakkumus (Lisa 3).
2.7.8. Täiendavad dokumendid
Pakkumuse maksumuse tabelis (HD lisa 3 ) kajastatud maksumus väljendada eurodes.
Pakkumine peab olema jõus 30 päeva. Spordikompleks ei hüvita hinnapakkumise
koostamisega seotud kulusid.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
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2.10. Pakkumus tuleb esitada A4 formaadis. Pakkumuse kõik lehed peavad olema allkirjastatud
pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja poolt.
3.

Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus

3.1. Hanke esemeks on Sillamäe spordikompleksile sõiduauto soetamine.
3.2. Sõiduk peab olema vähemalt 2007 väljalaske aastast või noorem.
3.3. Sõiduk peab olema keretüüpiga nagu Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Skoda Roomster,
Citroen nemo multispace.
3.4. Hanke maksumus ei ületa 3000 eurot.
3.5. Pakkuja esitab pakkumuse kirjelduse viisil, mis võimaldab hankijal kontrollida selle
vastavust kõikidele tehnilises kirjelduses loetletud tingimustele. Pakkumuse kirjelduses tuleb
esitada vähemalt järgmised andmed:
3.2.1. pakutava sõiduki mark, mudel
3.2.2. mootori kubatuur alates 1,4 liitrist
3.2.3. kehtiv tehnoülevaatus
3.2.4. veokonks
3.2.5. registreerimisnumbrid
3.2.6. kesklukustus
3.6. Sõiduku üleandmine toimub kohe lepingu sõlmimise pärast.
4.

Pakkumuste vastavuse kontrollimine ja tagasilükkamine

4.1.

4.3.

Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta hanketeates või HD-s esitatud
tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi
kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest.
Hankija lükkab tagasi pakkumuse, milles ei sisaldu kinnitusi punktides 2.7.2 nõutud
tingimuste täitmise kohta.
Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

5.

Kõigi pakkumuste tagasilükkamine

4.2.

Hankija võib teha põhjendatud otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta, kui:
5.1. Kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankija finantsvõimalused.
5.2. Hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad
või muudavad hankijale ebamõistlikuks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides
sätestatud tingimustel.
6.
Asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi
6.1. Sõiduauto soetamise maksumus
6.2. Keskmine/kombineeritud kütuse kulu saja kilomeetri läbimisel.
6.3. Täie tehnilise kasutuskõlblikkuses eelistatakse nooret autot väikse läbisõidu näitajaga ja 5
istekohtadega.
6.4. Hindamisel selgitatakse välja majanduslikult kõige soodsam pakkumus, mille
kindlaksmääramiseks võetakse aluseks kõigi pakkujate pakkumuse asjaolud.
6.5. Hanke kokkuvõtete tegemine toimub 21.12.2015.a.
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Lisa 1. Pakkumuse tiitelleht

HANKE NIMETUS

Sillamäe spordikompleksile Kalev auto soetamine
PAKKUMUSE VORM

Pakkuja täielik ametlik nimi
(äripakkuja juhul) või nimi
(füüsilisi isiku juhul):
Aadress:
Registrikood või isikukood:
Kontaktisik käesoleval pakkumusel:
Telefon:
Elektronposti aadress:
Kodulehekülg:
Allkirjaõiguslik isik:

Pakkuja kinnitab oma allkirjaga käesoleval hinnapakkumusel, et talle on arusaadav ja ta nõustub
hankedokumendis sätestatud tingimustega/põhimõtetega.

________________________
Pakkuja esindaja nimi, allkiri, kuupäev
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Lisa 2. Pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri

Hanke nimetus

Sillamäe spordikompleksile Kalev auto soetamine

Hankija

Sillamäe Spordikompleks Kalev

Käesolevaga pakkuja ärinimega _____________, registrikood _____________, aadress
________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________,
keda esindab seaduslik esindaja juhatuse liige ___ (ees- ja perekonnanimi) ______, (isikukood)
________,

volitab pakkuja nimel ja huvides
füüsilist isikut ___ (ees- ja perekonnanimi) ______________, (isikukood)________,
tegema eelnimetatud hankemenetluses kõiki hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise,
kujundamise ja täitmisega seotud toiminguid, sealhulgas esitama või tagasi võtma pakkumust,
sõlmima ja kujundama hankelepingut, esitama tagatisi, vajadusel esitama vaidlustusi ja nõudeid
või neist loobuma.
Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.
Volikiri kehtib kuni: ________________
Kuupäev: ____________
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Lisa 3. Hinnapakkumus

Hanke nimetus

Sillamäe spordikompleksile Kalev auto soetamine

Hankija

Sillamäe Spordikompleks Kalev

Pakkuja

Pakutava sõiduauto mark, mudel, väljalaske aasta
Võistlevad asjaolud:

Tegevus/teenus/ese

1

Soetusmaksumus (ei sisalda KASKO ja liikluskindlustust)

2

Keskmine/kombineeritud kütuse kulu saja kilomeetri läbimisel

3

Läbisõit

Pakkumus
käibemaksuga

l/100 km
km

Pakkujal on õigus lisada täiendavalt lisavarustust.
Pakkumusele lisada pakutava sõiduki tehnilised dokumendid vähemalt HD p.2.7 mahus.
Pakkuja kinnitab oma allkirjaga käesoleva hinnapakkumuse asjaolude õigsust ja pakkumuse
kehtivust 30 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtajast arvates.
Sõiduku üleandmine toimub kohe lepingu sõlmimise pärast.

________________________
Pakkuja esindaja nimi, allkiri, kuupäev
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