Hange alla lihthanke piirmäära „Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus“

Hankedokument
Hankija nimi: Kadrina Vallavalitsus
Hanke nimetus: Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus .
Hanke liik: Alla lihthanke piirmäära hange

1.

Hanke eesmärk
Hanke eesmärgiks on Kadrina vallas avalikel haljasaladel olevate haljastuselementide
kunstiline kujundamine ja heaperemehelik hooldamine.

2.
Hankija andmed
2.1. Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, 45201 Kadrina, telefon 322 5600, e-post
kadrina@kadrina.ee
3.
Hanke korraldaja
3.1. Hanke korraldamise eest vastutab abivallavanem Aarne Laas, telefon 524 6009, e-post
aarne.laas@kadrina.ee
3.2. Kontaktisik haljastuselementide kujundamise, hooldamise ja arendamise küsimustes on
abivallavanem Aarne Laas, telefon 524 6009, e-post aarne.laas@kadrina.ee
3.3. Pakkumuse esitajal on õigus saada selgitusi ja lisateavet hankedokumentide kohta.
4.
Andmed hankeobjekti kohta
4.1. Hankeobjektiks on järgmised Kadrina aleviku avalikud platsid, haljasalad ja
haljastuselemendid:
4.1.1 Kadrina vallamaja esised roosipeenrad ja peenraid ümbritsev teede vaheline muruplats
4.1.2 Kadrina Keskkooli esine istutusala.
4.1.3 Rakvere tee ja Pargi tn ristmikuga piirneval alal asuvad lillepüramiidid.
4.1.4 Kadrina Rahvamaja esisel ja loodepoolsel küljel asuvad hekid, madalhaljastus, istutusalad ja
muru.
4.1.5 Estonia katastroofis hukkunute mälestist ümbritsev istutusala.
4.1.6 Teises maailmasõjas langenute mälestuskivi ümbritsev istutusala.
4.1.7 Küüditamisohvrite mälestis.
4.1.8 Lauluväljaku lilleanumad.
4.1.9 Vabadussõja ausamba ümbrus koos lillepeenardega
4.2. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 15. aprill 2019 kuni 15. oktoober 2021.
4.3. Hanget ei ole jagatud osadeks.
4.4. Hanke objektiga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel hanke kontaktisikuga.
5.
Pakkumuse maksumus
5.1. Pakkumuse maksumus esitada kogu hankeperioodi kohta vormikohaselt (vorm 3) eurodes.
käibemaksuta ja kogusumma koos käibemaksuga (käibemaksu osa näidata eraldi).
5.2. Pakkumuse maksumuse arvutamisel peab pakkuja tuginema oma ametialasele
professionaalsusele, võtma arvesse kõik kulud, kaasaarvatud need, mida ei ole otseselt
kirjeldatud hankedokumendis, kuid mis on vajalikud töö korrektseks teostamiseks.
5.3. Pakkuja poolt pakkumuses esitatud tööde maksumus jääb aluseks lepingu maksumusele ning
on kehtiv kogu lepinguperioodi jooksul.
6.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg

6.1. Pakkumus esitada eesti keeles.
6.2. Pakkumuse hinna väljendus on eurodes.
6.3. Pakkumus esitada elektrooniliselt Kadrina Vallavalitsuse e-posti aadressile
kadrina@kadrina.ee hiljemalt 29. märts 2019 kell 10.00.
6.4. Pakkuja poolt pakkumuse esitamine tähendab pakkuja täielikku nõustumist ja arusaamist
hankedokumentides tooduga.
6.5. Pakkumus peab olema jõus hankeperioodi lõpuni alates selle esitamisest.
7.
Pakkumuste avamine
7.1. Pakkumused avatakse Kadrina Vallavalitsuses 29. märtsil 2019 alates kell 10.10.
7.2. Koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mis avalikustatakse pakkujatele.
8.
Pakkuja kvalifitseerimine
8.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab Pakkuja hankemenetlusest, kui Pakkuja
suhtes esineb RHS § 95 lõikes 1 nimetatud asjaolusid.
8.2. Pakkuja peab esitama hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude puudumise kohta järgmised
dokumendid:
8.2.1. Kinnituse (vorm 1), et Pakkujal ja alltöövõtja kasutamisel ka alltöövõtjal puuduvad RHS § 95
lõikes 1 nimetatud alused;
8.3. Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa vastavas registris ega tohi
olla pankrotis või likvideerimisel. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja registreeritust
äriregistris.
9.
Pakkumuse vastavaks tunnistamine
9.1. Pakkuja peab nõustuma kõikide hanke alusdokumentides esitatud tingimustega. Pakkuja
esitab vormikohase (vorm 2) kinnituse, et nõustub kõikide hanke alusdokumentides toodud
tingimustega.
9.2. Pakkuja peab esitama vormikohase (vorm 3) pakkumuse. Pakkumus peab vastama hanke
alusdokumentides esitatud kirjeldusele. Pakkumuse maksumus esitada kogu hankeperioodi
kohta. Pakkumuse maksumuse arvutamisel peab pakkuja tuginema oma ametialasele
professionaalsusele, võtma arvesse kõik kulud, kaasaarvatud need, mida ei ole otseselt
kirjeldatud hanke alusdokumentides, kuid mis on vajalikud töö korrektseks teostamiseks.
Pakkuja poolt pakkumuses esitatud maksumus jääb aluseks lepingu maksumusele ning on
kehtivad kogu lepinguperioodi jooksul.
9.3. Pakkuja võib esitada pakutavate lahenduste visuaalsed vaated, mis lihtsustaks pakutava
lahenduse üheselt mõistetavust.
10. Pakkumuse hindamine
10.1. Hankija hindab ja võrdleb ainult neid pakkumusi, mis on tunnistatud hanke
alusdokumentidega vastavaks;
10.2. Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus st madalaim
pakutud hind.
11. Pakkumuste tagasilükkamine
11.1. Hankijal on õigus üks või enam pakkumust tagasi lükata, kui:
11.1.1. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad
hankelepingu eeldatavat maksumust;
11.1.2. hanke korraldamiseks vajalikud tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad hanke
realiseerimise võimatuks või mittevajalikuks;
11.2. Hankija saadab teate kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta kõigile pakkumuse esitanud
pakkujatele.

12. Otsuste teatavakstegemine
12.1. Hankija saadab kõigile pakkujatele edukaks tunnistatud pakkumuse kohta otsuse e-posti
kaudu. Otsuse teatamine on aluseks eduka pakkujaga hankelepingu tegemiseks.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

Hankedokumendi lisad
Lisa 1 – Tööde kirjeldus
Lisa 2 – Sarnaste tööde loetelu
Lisa 3 – Vorm 1 - Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Lisa 4 – Vorm 2 - Hankedokumentide tingimustega nõustumise kinnitus
Lisa 5 – Vorm 3 – Pakkumus
Lisa 6—Vorm 4- Leping

Lisa 1
Tööde kirjeldus
Hankija nimi: Kadrina Vallavalitsus
Hanke nimetus: Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus
Hanke liik: Alla lihthanke piirmäära hange
1. Hanke objektideks on Kadrina alevikus ja vallas olevate avalike platside, haljasalade ja
haljastuselementide kujundamine, hooldamine ja arendamine.
2. Pakkujal tuleb kujundada Kadrina aleviku avalikus ruumis olevad haljasalad ja
haljastuselemendid lähtudes iluaianduse põhimõtetest istutades sobivas koosluses kevad-, suve ja
sügislilli
3. Pakkujal tuleb hankeobjektidel teha järgmisi töid: hooldada muru, hekke, madalakasvulisi leht- ja
okaspuid, püsililli, teha taimekaitsetöid, hoida lillede istutusalad puhtad umbrohust, ette valmistada
istutusalad järgneva aasta hooldustöödeks ja kaitsta püsililli talvekahjustuste ja näriliste eest. Tööde
teostamisel tuleb järgida iluaianduse häid tavasid ja vajadusel tuleb tegevus kooskõlastada Hankija
esindajaga.
3. Pakkujal tuleb kevad - , suve- ja sügislillede istutamisel jälgida koosluste agrotehnilist ja värvide
sobivust. Taimekaitsetöid tuleb teha vahenditega ja ajal, mil ei kahjusta elusloodust. Väetised ja
taimekaitsevahendid peavad vastama Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele. Kastmisvesi peab olema
eelsoojendatud.
4. Pakkuja soetab ja asendab kõik hankeperioodil väljaläinud täiskasvanud püsihaljastuse, püsi – ja
suvelilled.
5. Pakkuja hoiab korras lillepüramiidid, lilleanumad, hooldusaladel olevad istepingid ja rajatised.
6. Pakkuja utiliseerib kõik hooldustöödel tekivad jäätmed.
7. Pakkuja soetab kõik tööde tegemiseks vajalikud väetised, taimekaitse- ja töövahendid, omab või
rendib kõik vajalikud seadmed ja veokid.
8. Pakkuja tagab hooldusalal töötades enda ja teiste isikute ohutuse ning väldib teiste isikute varale
kahju tekitamise.
9. Hankija ja pakkuja vaatavad üle juuni-, augusti- ja oktoobrikuus hooldusalad ja koostavad tööde
üleandmise- vastuvõtmise akti, mis on aluseks tehtud töö eest tasumisel.

Lisa 2

Sarnaste tööde loetelu

Hankija: Karina Vallavalitsus
Hanke nimetus: Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus
Hanke liik: Alla lihthanke piirmäära hange

Tellija kontaktandmed
1
2
3
4
5

Märkused:

Kuupäev:
Pakkuja nimi ja registrikood:
Esindaja allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Lepingu nimetus

Lepingu
maksumus

Töö teostamise
aeg

Lisa 3
Vorm 1
Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Hankija nimi: Kadrina Vallavalitsus
Hanke nimetus: Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus
Hanke liik: Alla lihthanke piirmäära hange

Pakkuja kinnitused pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

1. Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku
või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud kuritegelikus ühenduses
osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või
muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse,
rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
2. Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku
või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud riigis ilma seadusliku
aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
3. Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku
või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud laste tööjõu ebaseadusliku
kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
4. Kinnitame, et meil ei ole riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlga maksukorralduse
seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlga meie asukohariigi õigusaktide
kohaselt;
5. Kinnitame, et meie või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige ei ole rahvusvahelise
sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.

Märkused:______________________________________________________

Kuupäev:______________________
Pakkuja nimi ja registrikood: ______________________
Pakkuja esindaja nimi ja andmed:______________________
Esindaja allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 4
Vorm 2
Hankedokumentide tingimustega nõustumise kinnitus

Hankija nimi: Kadrina Vallavalitsus
Hanke nimetus: Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus
Hanke liik: Alla lihthanke piirmäära hange
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Kinnitame, et oleme tutvunud hanke alusdokumentide ja nende lisadega ning nõustume
täielikult Hankija esitatud tingimustega ning meile oli antud võimalus saada täiendavat
informatsiooni hanke alusdokumentide kohta.
Kinnitame, et meie pakkumus on esitatud kõiki hanke alusdokumentides esitatud tingimusi
üle võttes. Aktsepteerime täielikult hanke alusdokumentides ja nende lisades sätestatud
tingimusi ja kinnitame, et meie pakkumus on täielikus vastavuses hanke alusdokumentide ja
nende lisade tingimustega.
Kinnitame, et kui ükskõik millises hankemenetluse või lepingu täitmise etapis peaks siiski
ilmnema pakkumuse mittevastavus esitatud nõuetele, siis oleme kohustatud selle esimesel
võimalusel omal kulul tehniliste nõuetega vastavusse viima.
Kinnitame, et meil on olemas kõik hankelepingu täitmiseks vajalikud intellektuaalse omandi
õigused ning puuduvad mistahes intellektuaalse omandi õigusega seotud takistused
hankelepingu täitmiseks.
Kinnitame, et meil on kõik võimalused ja vahendid hanke alusdokumentides sätestatud
tingimuste kohase hanke nõuetekohaseks teostamiseks.
Kinnitame, et kõik pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.
Kinnitame, et lisatud pakkumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et pakkumuse
mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hanke
alusdokumentidele mittevastav.
Kinnitame, et esitatud pakkumus on jõus 30 kalendripäeva alates pakkumuste esitamise
tähtpäevast.
Kinnitame, et meie kontaktandmed seoses pakkumusega on:
Pakkuja ärinimi / Ühispakkujate
volitatud esindaja ärinimi
Registrikood
Aadress
Telefon
E-posti aadress
Kodulehekülje aadress (kui on
olemas)
Arveldusarve number, panga nimi

10.

Meie kontaktandmed seoses lepinguga on:
Lepingu allkirjastaja nimi,
ametinimetus ja esindusõiguse
alus (põhikiri/volikiri vms)

Märkused:______________________________________________________
Kuupäev:______________________
Pakkuja esindaja nimi ja andmed:______________________
Esindaja allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 5
Vorm 3
Pakkumus
Hankija nimi: Kadrina Vallavalitsus
Hanke nimetus: Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus
Hanke liik: Alla lihthanke piirmäära hange
1. Pakkumuse maksumus esitada eurodes käibemaksuta ja koos käibemaksuga.
2. Pakkumuse maksumuse arvutamisel peab pakkuja tuginema oma ametialasele
professionaalsusele, võtma arvesse kõik kulud, kaasaarvatud need, mida ei ole otseselt
Hankija poolt kirjeldatud, kuid mis on vajalikud töö korrektseks teostamiseks.
3. Käesolev pakkumus on jõus 30 kalendripäeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
4. Pakkuja poolt esitatud maksumus jääb aluseks hankelepingu maksumusele ning on kehtiv
kogu hankelepingu perioodi.
Kinnitame, et oleme valmis osutama hanke raames osutatavat teenust alljärgneva maksumuse eest:
Nr Teenuse nimetus

Mõõtühik

1

Aastad 20192021

Kadrina valla avalike
platside kujundamine ja
hooldus

Kogus

Maksumus
käibemaksuta
3

Märkused:______________________________________________________

Kuupäev:______________________
Pakkuja nimi ja registrikood: ______________________
Pakkuja esindaja nimi ja andmed:______________________
Esindaja allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

………………………………..

Maksumus
käibemaksuga

Lisa 6
Vorm 4
LEPING

Kadrina
Kardina valla vallavanem Kairit Pihlak, kes tegutseb põhimääruse alusel, edaspidi Hankija ja
…………………… edaspidi Pakkuja ja koos Pooled, leppisid kokku alljärgnevas.
3. LEPINGU ÜLDSÄTTED
Käesoleva lepingu sõlmimisel, täitmisel ja lõpetamisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest
ja käesolevast lepingust.
2. LEPINGU OBJEKT
2.1. Käesoleva lepingu objektiks on hange „Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus“
1.
Hankes on loetletud järgmised hooldatavad objektid
2.1.1 Kadrina vallamaja esised roosipeenrad ja peenraid ümbritsev teede vaheline muru.
2.1.2 Kadrina Keskkooli esine istutusala.
2.1.3 Rakvere tee ja Pargi tn ristmikuga piirneval alal asuvad lillepüramiidid.
2.1.4 Kadrina Rahvamaja esisel ja loodepoolsel küljel asuvad hekid, madalhaljastus, istutusalad ja
muru.
2.1.5 Estonia katastroofis hukkunute mälestise istutusala.
2.1.6 Teises maailmasõjas langenute mälestuskivi istutusala.
2.1.7 Küüditamisohvrite mälestis.
2.1.8 Lauluväljaku lilleanumad.
2.1.9 Vabadussõja ausamba ümbrus koos lillepeenardega
13.7. 2.3 Hankelepingu täitmise tähtaeg on 15. aprill 2019 kuni 15. oktoober 2021.
3. LEPINGU MAKSUMUS JA ARVELDUSE KORD
3.1 Hankelepingu maksumus kogu hankelepingu täitmise perioodi eest kokku on ilma
käibemaksuta ………….. eurot ja ……………………eurot koos käibemaksuga.
3.2 Punktis 3.1 nimetatud maksumus jaguneb kolmele järjestikusele aastale võrdsetes osades (1/3
kogumaksumusest) so ……………..eurot ilma käibemaksuta ja ………koos käibemaksuga aastas
3.2 Hankija ja Pakkuja vaatavad juuni-, augusti- ja oktoobrikuu lõpus üle hooldusalad ja koostavad
tööde üleandmise- vastuvõtmise akti, mis on aluseks arvete koostamisel ja tehtud tööde eest
tasumisel, kusjuures juunis ja augustis akteeritud tööde maht võib olla rahalises väljenduses kuni
40% kogu aasta mahust.
4. POOLTE KOHUSTUSED
4.1 Pakkuja kohustub:
4.1.1 Tegema töid vastavalt hankedokumentides ja käesolevas lepingus toodud tingimustele..
4.1.2 Kohustub koheselt teavitama Hankijat asjaoludest, millised takistavad temal tööde teostamist,
lõpetamist või mis võivad ohustada tööde kvaliteeti.
4.2 Hankija kohustub:
4.2.1 Tasuma tehtud tööde eest tööde üleandmise- vastuvõtmise aktide ja esitatud arvete kohaselt 10
tööpäeva jooksul peale nende esitamist Hankijale
5. POOLTE ÕIGUSED
5.1 Pakkujal on õigus lõpetada leping ennetähtaegselt, kui:

5.1.2 Hankija tegevus lõpetatakse.
5.2 Hankijal on õigus lõpetada leping ennetähtaegselt, kui:
5.2.1 Pakkuja tegevus lõpetatakse.
5.2.2 Pakkuja läheb pankrotti.
5.3. Pooled võivad lepingu lõpetada Pooltest mitteolenevate asjaolude toime korral.
5.4. Pooled võivad lepingu lõpetad igal ajal poolte kokkuleppel teatades teisele poole soovist leping
lõpetada vähemalt 2 kuud ette.

6. Hankija ja Pakkuja esindajad.
6.1 Hankija esindaja on haljastustööde teostamisel Kadrina abivallavanem Aarne Laas 524 6009 email aarne.laas|@kadrina.ee
6.2 Pakkuja esindaja on ………………………………………………………………
7. MUUD TINGIMUSED
7.1 Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine, samuti tekitatud võimalike kahjude
hüvitamine ei vabasta lepingut rikkunud Poolt lepinguliste kohustuste täitmisest.
7.2 Käesolevat lepingut võib täiendada ja muuta kirjalikus vormis mõlema Poole kokkuleppel.
Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad
pooled Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud korras.
7.4 Käesolev leping jõustub peale selle allakirjutamist poolte poolt.
7.5 Leping allkirjastatakse digitaalselt mõlema osapoole poolt..

8. POOLTE ANDMED
HANKIJA

PAKKUJA

Kadrina Vallavalitsus
Rakvere tee 14, 45201 Kadrina, Lääne-Virumaa
registrikood 75007824
telefon 322 5600
e-post: kadrina@kadrina.ee
Pangakonto nr EE762200001120184216

……………………………….
…………………………….
……………………………..
……………………………….
………………………………..
……………………………….

Allkirjad:

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

Kairit Pihlak

……………………………

