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1.
ÜLDOSA
1.1. Hanke nimetus: «Sillamäe spordikompleksi Kalev automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja
valveseadmestiku hooldus ja tehnilise valveteenuse osutamine»
1.2. Hankija andmed: Spordikompleks Kalev (edaspidi Hankija), asukoht Suillamäel Kesk 30,
registrikood 75026804, telefon 39 74077, faks 3924245,
e-post spordikompleks@gmail.com .
1.3. Hanke objekt: Spordikompleks Kalev soovib hankida automaatse tulekahjusignalisatsiooni
ja valveseadmestiku hooldus ja tehnilise valveteenuse osutamine spordikompleksi ja ujula
hoonetes.
1.4. Teenindamise teostamise tähtaeg 01.01.2016.a kuni 01.01.2017.a.
1.5. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat informatsiooni Sillamäe spordikompleksilt
aadressil Sillamäe, Kesk 30 või e-postiga spordikompleks@gmail.com . Kontaktisik Rinat
Urazaev, tel. 55556161.
1.6. Vastutav isik : spordikompleksi direktor Nikolai Denissenkov, telefon 3924245.
2.
HANKELEPINGU ESEME TEHNILINE KIRJELDUS
2.1. Sillamäe spordikompleksi Kalev automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku
hooldus ja tehnilise valveteenuse osutamise ajavahemik alates 1.01.2016. a kuni
01.01.2017. a.
2.2. Hanke objektiks on:
1.
tehniline valve – ööpäevane operatiivne reageerimine Hankija valveobjektidele
paigaldatud valve- ja tulekahju-signalisatsioonisüsteemidelt saadud häiretele.
Häireinfo saabudes saadab pakkuja viivitamatult sündmuskohale patrullekipaaži
häire põhjuse väljaselgitamiseks ja informeerib juhtunust Hankija kontaktisikuid,
vajadusel politseid ja/või päästeteenistust. Teenindusajal reageerib teenuse osutaja
viivitamatult häiretele, selgitab objektil välja häire põhjuse(d). Häireolukorras peab
olema tagatud 24 x 7 valveekipaaži kohalesõit alates häirest 5 minuti jooksul.
Häireolukorra all mõistetakse tulekahju, röövi, pommiähvardust, vargust või rünnet
jms.
2.
automaatsete valve- ja tulekahju-signalisatsioonisüsteemide (ATS) hooldus olemasolevate valvesüsteemide hooldust. Pakkuja hooldab lepingu kestvuse ajal
Hankija objektidel asuvaid valvesüsteeme, parandab neid ja vajadusel asendab
andureid (tulekahju-, suitsu-, infrapuna-, klaasiandurid vm) või süsteemi teisi osi,
kui need on rikkis (hooldus hõlmab endas ka häirenuppu ja lisapuldi hooldust,
vajadusel süsteemide akude vahetust jne), eesmärgiga säilitada ja hoida töökorras
Hankija valvesüsteeme. Seadmete asendamisega seotud kulud ei sisaldu
pakkumuse maksumuses.
2.3. Valveteenuste osutamise asukoht ja liik:
1.
Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoone, Kesk tn 30, Sillamäe:
- tehniline valve;
- valve- ja automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi hooldus;
2.
Sillamäe Ujula hoone, Kesk tn 28, Sillamäe:
- tehniline valve;
- valve- ja automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi hooldus;
2.4. Pakkuja saab tutvuda valveobjektidega kohapeal.
3.
PAKKUJA HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ALUSED
3.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel
esinevad RHS § 38 lõikes 1 ja 11 nimetatud asjaolud.
Pakkuja esitab HD lisas 2 toodud vormikohase kirjaliku kinnituse RHS § 38 lõike 1
punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
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3.2. Pakkuja esitab kohalike maksude osas RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude
puudumise kohta oma elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi. RHS
§ 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolusid (välja arvatud kohalike maksude osas)
kontrollib hankija Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registri kaudu. Kui pakkuja
elu- või asukoht ei ole Eesti Vabariik, esitab pakkuja oma asukohariigi vastava pädevusega
ametiasutuse tõendi RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
3.3. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad RHS § 38 lõikes 2
nimetatud alused. Pakkuja esitab HD lisas 2 toodud vormikohase kirjaliku kinnituse RHS
§ 38 lõikes 2 nimetatud asjaolude puudumise kohta.
3.4. Pakkuja ei või esitada ühist pakkumust, kui ta esitab pakkumuse üksi või kui ta esitab
ühise pakkumuse koos teiste ühispakkujatega. Pakkuja ei tohi käesoleva hanke
teostamiseks kasutada alltöövõttu.
3.5. Ühispakkujad esitavad nende esindajale antud HD lisas 3 toodud vormikohase volikirja.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.

PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED NING INFORMATSIOON
JA
DOKUMENDID,
MIS
TULEB
ESITADA
KVALIFIKATSIOONI
HINDAMISEKS
Pakkuja peab olema oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud äriregistris. Hankija
kontrollib iseseisvalt Eestis asuva äriühingu registreeritust (tõendit ei pea esitama).
Välisriigis registreeritud pakkuja peab esitama registreeringu nõude täitmise kohta
asjakohase tõendi.
Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole
registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud
omavad volitusi pakkumusele allakirjutamiseks (HD lisa 4).
Pakkuja peab omama MTR-is (Eestis Majandustegevuse registris) registreeringut
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise ja hooldamise kohta. Pakkuja esitab
vastava registreeringu majandustegevuse registris.
Pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine (aritmeetiline) netokäive peab olema
vähemalt 100 000 eurot. Pakkuja esitab viimase kolme (2012-2014) majandusaasta
aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive (HD Lisa 6).
Pakkuja peab omama ametialast vastutuskindlustust. Pakkuja peab esitama tõendus
vastutuskindlustuse poliisi olemasolu kohta. Vastutuskindlustus katab Hankija ja
kolmandate isikute nõuded, mis tekivad pakkuja või tema töötajate tegevusest või
tegevusetust oma kohustuste täitmisel. Pakkujal tuleb esitada ametialase
vastutuskindlustuse tõend või muu asjakohane dokument, mille Hankija on vastavaks
tunnistanud ja mis näitab, et pakkujal on lepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva
kahju hüvitamiseks vajalikud vahendid või tal on neid võimalus saada.
Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse, et on nõus valveteenuste osutamiseks kasutama
olemasolevaid valveobjektidele paigaldatud valve- ja tulekahju-signalisatsioonisüsteeme,
tekitamata Hankijale lisakulutusi.
Selleks, et tagada kiire ja operatiivne reageerimine valveobjekti häire- ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemidelt saadud häiretele peab Pakkuja omama ööpäevaringselt
Sillamäe linna territooriumil patrullekipaaži. Pakkuja peab esitama kinnituse
patrullekipaaži ööpäevaringse paiknemise kohta Sillamäe linna territooriumil, mis tagab
patrullauto saabumise valveobjektile hiljemalt 5 minuti jooksul arvates häire saamisest.

HINDAMISKRITEERIUMID
Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on pakkumuse
hankelepingu madalaima hinnaga pakkumuse alusel.

maksumus.

Hankija

sõlmib
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6.
PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASI LÜKKAMINE
6.1. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumentides
esitatud tingimustega.
6.2. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud
tingimustele.
6.3. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi
hankedokumentides esitatud tingimustest.
6.4. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne pakkuja edukaks
tunnistamise juhul, kui:
1.
pakutud hind on kõrgem hankija poolt eeldatud maksumusest;
2.
ettenägematutel ja hankijast mitteolenevatel põhjustel on hanke toimumise ajal
hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale
ebaotstarbekaks hanke lõpuleviimise hankedokumentides esitatud tingimustel (sh
muudatused õigusaktides).
7.
PAKKUMUSE VORMISTAMINE JA ESITAMINE
7.1. Pakkumus esitada eesti või vene keeles.
7.2. Pakkumuse võib esitada kirja teel (kõik pakkumuse lehed tuleb allkirjastada) või
elektronpostiga. 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.
7.3. Pakkumuse ümbrikule märkida Pakkuja nimi, registrikood, postiaadress, Hanke nimetus.
7.4. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 18.12.2015 kell 12:00.
7.5. Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu:
1.
Pakkumuste tiitelleht (Lisa 1).
2.
Pakkuja kinnitus kõrvaldamise aluste puudumise kohta (Lisa 2).
3.
Ühispakkujate volikiri (Lisa 3).
4.
Pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri (Lisa 4).
5.
Pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks (Lisa 5).
6.
Kinnitus maksude tasumise ja netokäibe kohta (Lisa 6).
7.
Hinnapakkumus (Lisa 7).
8.
Täiendavad dokumendid
7.6. Pakkumus esitada postiga Sillamäe Spordikompleksi Kalevile aadressiga Kesk 30, 40231,
Sillamäe või otsene kättetoimetamine: Direktori abi, kab.174, II korrus, Kesk 30, Sillamäe.
7.7. Pakkumuse esitamine registreeritakse spordikompleksi direktori abi poolt. Pakkumuse
vastuvõtmisel Hankija poolt märgitakse ümbrikule pakkumuse esitamise kuupäev ja
kellaaeg.
7.8. Pakkumuses peavad olema märgitud koostamise kuupäev ja koostaja ettevõtja
kontaktandmed koos koostaja kontaktandmetega. Pakkumuse maksumus näidata eurodes
koos käibemaksuga
7.9. Pakkumuse maksumuse tabelis (HD lisa 7) kajastatud maksumus väljendada eurodes.
Pakkumuse maksumuse tabelis tuleb täita kõik tühjad lahtrid.
7.10. Pakkumine peab olema jõus 60 päeva. Spordikompleks ei hüvita hinnapakkumise
koostamisega seotud kulusid.
8.
PAKKUMUSTE AVAMINE
8.1. Pakkumuste avamine toimub 18.12.2015.a kell 14.00 Sillamäe Spordikompleksi aadressil
Kesk 30, Sillamäe.
8.2. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid, pakkumuste
hinnad ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust HD nõutud loetelule.
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8.3. Pakkumuste avamise protokoll saadetakse pakkujatele.
8.4. Hilinenud pakkumusi ei avata.
9.
PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE
9.1. Hankija kontrollib, kas pakkuja majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane
pädevus vastavad hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele.
9.2. Hankijal on õigus kontrollida pakkuja kvalifikatsiooni kogu hankemenetluse vältel, ja kui
talle saab teatavaks asjaolu, et pakkuja majanduslik ja finantsseisund või tehniline ja
kutsealane pädevus ei vasta hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele, teha uus
otsus pakkuja kvalifitseerimise kohta ning jätta pakkuja kvalifitseerimata.
9.3. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.
10. PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLLIMINE
10.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust HD-s esitatud tingimustele.
10.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide HD-s esitatud
tingimustega.
10.3. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanketeates või HD-s esitatud
tingimustele. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi
kõrvalekaldumisi hanketeates või HD-s esitatud tingimustest.
10.4. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.
11.

PÕHJENDAMATULT MADALA MAKSUMUSEGA PAKKUMUSED
Kui Hankija leiab, et pakkumuse maksumus on hankelepingu eeldatava maksumusega
võrreldes põhjendamatult madal, peab Hankija kirjalikus vormis nõudma pakkujalt
asjakohast kirjalikku selgitust.

12. PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMINE
12.1. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud
valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava
tähtsusega, või võltsitud dokumente.
12.2. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud
tingimustele.
12.3. Hankija on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui kõigi vastavaks tunnistatud
pakkumuste maksumused ületavad hanke eeldatava maksumuse.
13. PAKKUMUSE VÕRDLEMINE JA EDUKAKS TUNNISTAMINE
13.1. Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille
kogumaksumus käibemaksuga on madalaim. Juhul, kui kaks või enam Pakkujat on
esitanud võrdse maksumusega pakkumuse, antakse nendele pakkujatele võimalus
pakkumust korrigeerida (pakkumuse maksumust vähendada), kusjuures edukaks
tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.
13.2. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus on madalaim.
14. LÄBIRÄÄKIMISED
14.1. Vajadusel peab Hankija pakkujatega läbirääkimisi.
14.2. 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.
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15. Hankelepingu sõlmimise tingimused
15.1. Hankija sõlmib hanke edukaks tunnistatud pakkumuse esitajaga lepingu HD-s esitatud
tingimustel.
15.2. Maksetingimused: osutatud teenuse eest tasub Tellija Täitjale üks kord kuus möödunud
kuu eest. Tasu turvateenuste osutamise eest, vastavalt hinnakirjale, kantakse üle Täitja
poolt esitatud arve alusel. Arveldusperioodiks on üks kuu.
15.3. Tellija ei maksa ettemaksu.
15.4. Vastutus hankelepingu rikkumisel: Täitja hüvitab Tellijale Täitjal lasuvate kohustuste
täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.
15.5. Tellijal on õigus enne lepingus määratud tähtaja lõppu lepingu ühepoolselt lõpetada,
teatades lepingu lõpetamise soovist ja põhjustest eelnevalt Täitjale kirjalikult vähemalt 2
(kaks) kuud ette.
Lisad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pakkumuste tiitelleht (Lisa 1).
Pakkuja kinnitus kõrvaldamise aluste puudumise kohta (Lisa 2).
Ühispakkujate volikiri (Lisa 3).
Pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri (Lisa 4).
Pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks (Lisa 5).
Kinnitus maksude tasumise ja netokäibe kohta (Lisa 6).
Hinnapakkumus (kahel lehel) (Lisa 7).
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Lisa 1. Pakkumuse tiitelleht

HANKE NIMETUS

Sillamäe spordikompleksi Kalev automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku
hooldus ja tehnilise valveteenuse osutamine
PAKKUMUSE VORM

Pakkuja täielik ametlik nimi
(ärinimi):
Aadress:
Registrikood:
Kontaktisik käesoleval pakkumusel:
Telefon:
Elektronposti aadress:
Kodulehekülg:
Allkirjaõiguslik isik:

Pakkumus on jõus: 60 päeva, alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.
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Lisa 2. Pakkuja kinnitus kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Hanke nimetus

Sillamäe spordikompleksi Kalev automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja
valveseadmestiku hooldus ja tehnilise valveteenuse osutamine

Hankija

Sillamäe Spordikompleks Kalev

Pakkuja

1. Käesolevaga kinnitame, et meil puuduvad RHS § 38 lg 1 punktides 1-5 ja hankedokumendis
nimetatud kõrvaldamist tingivad asjaolud.
2. Käesolevaga kinnitame, et meid kui juriidilist isikut ega selle seaduslikku esindajat ei ole
kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna
kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste
süütegude toimepanemise eest ja me ei oma ka kehtivat karistust meie eluvõi asukohariigi
õigusaktide alusel.
3. Käesolevaga kinnitame, et me ei ole pankrotis või likvideerimisel, meie tegevust ei ole
peatatud ja me ei ole muus sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt.
4. Käesolevaga kinnitame, et meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud
sellesarnast menetlust meie asukohamaa seaduse kohaselt.
5. Käesolevaga kinnitame, et oleme nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevad riiklike
maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete ja meie asukoha kohalike maksude tasumise kohustused.
6. Käesolevaga anname hankijale loa järelepärimiste tegemiseks Maksu- ja Tolliametist,
karistusregistrist või muust pädevast institutsioonist, et kontrollida hankemenetluses olulisi
asjaolusid.
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Lisa 3. Ühispakkujate volikiri
Hanke nimetus

Sillamäe spordikompleksi Kalev automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja
valveseadmestiku hooldus ja tehnilise valveteenuse osutamine

Hankija

Sillamäe Spordikompleks Kalev

Pakkuja

Volikiri
Käesolevaga pakkuja(d) /pakkuja(te) andmed, kes volitavad enda nimel tegutsema/
ärinimega _____________, registrikood _____________, aadress ________________, eposti aadress ________, telefoni number ___________,
ärinimega _____________, registrikood _____________, aadress ________________, eposti aadress ________, telefoni number ___________,

volitab (volitavad) enda huvides ja nimel
pakkujat /pakkuja andmed, kellele antakse volitus/
ärinimi _____________, registrikood _____________, aadress ________________, eposti aadress ________, telefoni number ___________,
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 antud edasivolitamise õiguseta, v.a HD lisas 4 antud füüsilisest isikust esindaja
volikiri.
Käesolevaga ühispakkujad üheskoos ja eraldi avaldavad ja kinnitavad, et nad vastutavad
hankelepingu täitmise eest solidaarselt.
Kuupäev: _________________
Ühispakkujate esindajate ees- ja perekonnanimed: ___________________________
Ühispakkujate esindajate allkirjad: __________________________
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Lisa 4. Pakkumusele allakirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri

Hanke nimetus

Sillamäe spordikompleksi Kalev automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja
valveseadmestiku hooldus ja tehnilise valveteenuse osutamine

Hankija

Sillamäe Spordikompleks Kalev

Pakkuja

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 5. Pakkuja pädeva isiku allkirjaga taotlus pakkumises osalemiseks
Hanke nimetus

Sillamäe spordikompleksi Kalev automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja
valveseadmestiku hooldus ja tehnilise valveteenuse osutamine

Hankija

Sillamäe Spordikompleks Kalev

Pakkuja

1. Soovime esitada pakkumuse hankes „Sillamäe Eesti Põhikooli kompleksturvateenuse
osutamine“
2. Kinnitame, et oleme tutvunud hanketeate ja HD ning nende lisadega ja kinnitame, et
nõustume täielikult hanketeates ja HD-s esitatud tingimustega.
3. Kinnitame, et oleme Hankija esitatud tingimustest aru saanud ja nõustume antud hanke
teostama HD-s esitatud tingimustel ja tähtajaks pakkumuse maksumuse vormis märgitud
hinnaga.
4. Pakume ennast teostama eelnimetatud hanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused
nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.
5. Kinnitame, et vastame täielikult hanketeates esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil
on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud hanke teostamiseks.
6. Kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta keskmine (aritmeetiline) netokäive on
vähemalt .
7. Kinnitame, et meil on olemas hanke täitmiseks vajalik transport, millega suudame osutada
teenust tõrgeteta.
8. Kinnitame, et meil on olemas pakutavate teenuste osutamise kogemust vähemalt kolm
aastat.
9. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie
pakkumuse osa.
10. Kinnitame, et esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta Hankija
soovib võistlevaid pakkumusi.
11. Kinnitame, et lisatud hinnapakkumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et
hinnapakkumuse mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui HD
mittevastav.
12. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv
kuni hankelepingu sõlmimiseni ja meie pakkumuse edukaks tunnistamisel oleme nõus
sõlmima hankelepingu.
13. Käesolev pakkumus on jõus 60 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
14. Mõistame, et Hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima
hinnaga pakkumust. Aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused HD-s
kirjeldatud juhtudel.
15. Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni HD sisu kohta.
Kinnitame, et esitatud informatsioon on piisav, et teostada hankelepingu täitmiseks.

_____________________________
(Pakkuja nimi)

_____________________________
(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

_____________________________
(kuupäev)
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Lisa 6. Kinnitus maksude tasumise ja netokäibe kohta
Hanke nimetus

Sillamäe spordikompleksi Kalev automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja
valveseadmestiku hooldus ja tehnilise valveteenuse osutamine

Hankija

Sillamäe Spordikompleks Kalev

Pakkuja

Käesolevaga kinnitame, et oleme täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.
Anname nõusoleku riiklike ja kohalike maksude tasumise koha järelepärimise tegemiseks
Maksu- ja Tolliametile või muule õiguspädevale institutsioonile.
Kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta netokäive on olnud järgmine:
Aasta
2012
2013
2014
KOKKU
KESKMINE

netokäive eurodes

Kuupäev: ____________
____________ __________________ __________________
(allkiri)
(nimi)
(amet)
volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel.
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Lisa 7. Hinnapakkumus (kahel lehel)
Hanke nimetus

Sillamäe spordikompleksi Kalev automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja
valveseadmestiku hooldus ja tehnilise valveteenuse osutamine

Hankija

Sillamäe Spordikompleks Kalev

Pakkuja

Pakkumuse maksumus tuleb esitada eurodes:
Ühikuhind, eurot
Turvateenuse nimetus

Nr

1

2
3
4

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja
valveseadmestiku hooldus spordikompleksi hoones
Kesk 30, Sillamäe
Automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja
valveseadmestiku hooldus ujula hoones
Kesk 28, Sillamäe
Tehniline valve spordikompleksi hoones
Kesk 30, Sillamäe
Tehniline valve ujula hoones
Kesk 28, Sillamäe

inim/tu
nni

kuus

Hanke
ajavahemiku
maksumus
(eurot)

-

-

PAKKUMUSE MAKSUMUS KOKKU ILMA KÄIBEMAKSUTA:
KÄIBEMAKS 20%:

PAKKUMUSE MAKSUMUS KOKKU KOOS KÄIBEMAKSUGA:
Täiendav info: patrulli objektile jõudmiseks kuluv aeg........................... (signalisatsiooni tööle
hakkamise korral)

1. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud:
1.1. HD ja selle lisasid;
1.2. kõiki HD-s ja selle lisades sätestatud ja nendest tulenevaid pakkuja kohustusi,
ülesandeid, tegevusi ja toiminguid;
1.3. kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid,
seejuures midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada;
2. Kinnitame, et:
2.1. oleme saanud Hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku
informatsiooni ning oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;
13

2.2. oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega
puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist;
2.3. nõustume HD ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru pakkuja
vastutuse ning kohustuste mahust.
Märkus: Pakkumuse maksumus sisaldab tasu ka nende toimingute eest, mis ei ole otseselt
kirjeldatud hankedokumentides, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi
saavutamiseks. Kõik sellised toimingud oleme nõus teostama hinnapakkumuses esitatud
tingimustega.
_____________________________
(Pakkuja nimi)

_____________________________
(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

_____________________________
(kuupäev)

14

