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Veriora Vallavalitsus kutsub isikuid osalema lihthanke korras korraldataval riigihankel
„Väikebussi ostmine“, millele järgnevalt soovitakse sõlmida leping väikebussi liisimiseks
kapitalirendi korras.
1. Üldandmed
1.1. Hankeobjektiks on väikebussi ostmine liisingfirma kaudu kapitalirendi korras.
1.2. Renditav väikebuss peab vastama hankedokumentide punktis 15. toodud tehnilisele
kirjeldusele.
1.3. pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.02.2017.a. kell 9:50
1.4. pakkumuste avamise aeg: 20.02.2017.a. kell 10:00
1.5. hankemenetluse liik:e-riigihange
1.6. hanke viitenumber: 182981
1.7. riigihanke klassifikatsioonikood (CPV): 34114400-3 (CB09-8)
1.8 Elektrooniline ligipääs hanketeatele, hankedokumentidele ja hanget puudutavale teabele on
läbi Riigihangete Registri aadressil http://riigihanked.riik.ee.
1.9. Hankes osalemine, teavituste saamine ja küsimuste esitamine toimub üksnes läbi eriigihangete keskkonna. Eelnevast tulenevalt peavad pakkujad avaldama hankijale oma
kontaktandmed, registreerudes hanke juurde „Hankes osalejad“ lehel.
1.10. Vastuolude korral hanketeates ja hankedokumentides (edaspidi HD) lähtutakse hanketeates
sätestatust.
1.11. Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud.
2. Hankija nimi, aadressid ja kontaktandmed
VERIORA VALLAVALITSUS
RÄPINA mnt.2
Põlvamaa 64232
Reg. nr 75020246
tel 79 58 333
e-post vald@veriora.ee
3. Hankedokumentide väljastamine
3.1. Hankedokumendid on kättesaadavad Riigihangete
http://riigihanked.riik.ee.
3.2. Hankedokumentide väljastamise eest tasu ei nõuta.

registri

kodulehel

aadressil

4. Pakkumuse esitamine
4.1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.02.2017.a kell 9:50. Pakkumused tuleb esitada e-hanke
hankekeskkonnas hiljemalt käesolevas punktis nimetatud tähtajaks.
4.2. Pakkumuse koostamisel tuleb lähtuda hanketeates ja hankedokumentides esitatud hankija
nõuetest, hanketingimustest ja Eesti Vabariigis kehtivatest, sh riigihangete teostamist
reglementeerivatest õigusaktidest. Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja täielikku nõustumist
kõigi hanketingimustega. Pakkujal ei ole lubatud lisada pakkumusele omapoolseid tingimusi, v.a
tingimused, mille lisamise võimalust näeb HD ette.
4.3. Pakkuja kinnitab pakkumuses kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste
ülevõtmist ja esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib
võistlevaid pakkumusi.
4.4. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ning esitamisega seotud kulud.
4.5. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse õigeaegse esitamise kogu riski, kaasa arvatud
vääramatu jõu toime võimaluse.
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4.5. HD-s sätestatud vorminõudeid eirates esitatud pakkumusi (sh allkirjaga varustamata esitatud
pakkumusi, elektronkirja teel saadetud või paberkandjal esitatud pakkumused) ei avata ja
pakkumus tagastatakse pakkujale avamata kujul.
5. Pakkumuse vormistamine.
5.1. Pakkumus ja sellega seotud materjalid tuleb esitada e-riigihangete keskkonna kaudu
parandusteta, krüpteerimata kujul ja sisukorraga varustatult. Avaldus hankes osalemiseks tuleb
esitada HD lisas 2 toodud vormil II.
5.2. Hinnapakkumus tuleb esitada vastavalt HT toodud Pakkumuse maksumuse vormile.
5.3. Pakkumuse iga eraldioleva faili (välja arvatud reklaammaterjalid) peab allkirjastama
pakkuja juhatuse liige või volitatud isik digitaalselt. Juhul kui pakkumuses toodud failid on
esitatud ühes konteineris, võib allkirjastada konteineri tervikuna. Volitatud isiku puhul
pakkumusele lisada volituste andmiseks pädeva isiku poolt digitaalselt allkirjastatud volikiri.
5.4. Juhul, kui digitaalallkirjastamine ei ole võimalik (piiriüleste pakkujate puhul) või
pakkumuse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul,
esitatakse need, lisaks skaneeritud koopiatele e-riigihangete registris, paberkandjal enne
pakkumuste esitamise tähtaja möödumist. Erinevuste esinemisel originaali ja koopia vahel
loetakse õigeks ning lähtutakse hindamisel originaaldokumentide sisust.
5.5. Paberkandjal (Piiriülesed pakkujad!) esitatavad dokumendid tuleb üle anda hankijale allkirja
vastu käest kätte või saata kullerpostiga aadressil Veriora Vallavalitsus, Räpina mnt.2
Veriora 64232, hiljemalt 20.02.2017 kella 09:50. Paberkandjal dokumendid esitatakse ühes (1)
kinnises läbipaistmatus pakendis, kandes pakendile kirje:
Veriora Vallavalitsus, Räpina mnt.2
Põlvamaa 64232
”Väikebussi ostmine“
Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed)
„Pakkumus“
„Mitte avada enne 20.12.2017.a. kell 10:00“
5.6. Hankija väljastab dokumentide kättesaamisel Pakkujale kirjaliku kinnituse dokumentide
kättesaamise kohta.
6. Pakkumuse struktuur
6.1. Pakkumus peab olema koostatud järgmise struktuuri kohaselt ja peab sisaldama järgmiseid
dokumente:
6.1.1. avaldus hankes osalemiseks (HD lisas 2 toodud vormil II)
6.1.2. kui allkirjastaja ei ole juhatuse liige ja/ või ühispakkumise korral kirjalik volikiri;
6.1.3. kinnitus lihthankest kõrvaldamise aluste puudumise kohta (HD Lisa 2 Vorm I)
6.1.4. pakutava sõiduki tehnilised andmed (Lisa 2 vorm III), arvestades seejuures HD punktis 15
toodud ja HD Lisas 1 esitatud mootorsõiduki tehnilisi näitajaid) jms sõidukit iseloomustav info.
6.1.5. pakutava kindlustuskaitse tingimused (vabas vormis, lähtudes seejuures HD punktis 14
toodud miinimumnõuetest);
6.1.6. Kinnituskiri punktis 8.3.2. nimetatud tehniliste võimaluste kohta
6.1.7. Muud hankedokumendis nõutud ja nõuetekohaselt vormistatud lisad.
6.2. Pakkumushind tuleb esitada eurodes.
6.3. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles.
7. Pakkumuste jõusoleku aeg
7.1. Pakkumus peab olema jõus 60 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast.
7.2. Hiljemalt viis päeva enne pakkumuse jõusoleku tähtaja lõppemist võib hankija esitada
pakkujale põhjendatud ettepaneku seda pikendada (va juhul, kui hankemenetlus on lõppenud).
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Pakkuja teavitab hankijat pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamisest või sellest keeldumisest
kolme tööpäeva jooksul vastava ettepaneku saamisest arvates. Kui pakkuja keeldub pakkumuse
jõusoleku tähtaega pikendamast, lõpeb pakkumuse jõusolek varem kindlaksmääratud tähtpäeval.
7.3. Pakkuja võib oma pakkumuse igal ajal enne pakkumuste esitamise tähtaega tagasi võtta,
esitades hankijale vastavasisulise kirjaliku teate.
7.4. Variantpakkumisi ei ole lubatud esitada.
8. Pakkuja kvalifitseerimine
8.1. Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise alused
8.1.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal
pakkuja või tema allhankija, keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või
väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või
riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste
süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri
seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
(Lisa 2, Vorm I)
8.1.2 Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal
pakkuja või tema allhankija, kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud
või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt; (Lisa 2, Vorm I)
8.1.3 Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal
pakkuja või tema allhankija, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane
menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt; (Lisa 2, Vorm I)
8.1.4 Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal
pakkuja või tema allhankija, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha
kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud
maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga
või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse
algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses
tagatud. Riigihangete seaduse tähenduses loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike
maksude võlaks pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha
kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis
ületab 100 eurot. Hankija kontrollib riiklike võlgnevuste puudumist avalikest allikatest;
8.1.5. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal pakkuja kes
on esitanud valeandmeid hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.
8.2. Pakkuja majanduslik ja finantsseisund
8.2.1 Pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama teostada häireteta riigihanke objektiks
olevat teenust.
8.3. Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus, üldised nõuded
8.3.1 Pakkujal peavad olema järgmised tehnilised võimalused:
8.3.2 Sõiduki tootja poolt aktsepteeritud garantii- ja hooldusremondi teostamise võimalus
Veriora alevikust kuni 80 km; Pakkuja esitab kinnituse eelnimetatud tehniliste võimaluste kohta
kirjalikult. Juhul, kui nimetatud tehnilised võimalused ei kuulu pakkujale, esitab pakkuja koos
kinnitusega kolmanda isikuga sõlmitud kokkuleppe, mille alusel on pakkujal temaga
hankelepingu sõlmimise korral võimalik nimetatud tehnilisi töötajaid ja üksuseid kasutada.
9. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
9.1. Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi.
9.2. Hankijal on õigus tunnistada pakkumus mittevastavaks kui hinnaesildis ei ole esitatud
Hanketeates antud vormi ja struktuuri kohaselt.
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9.3. Hankijal on õigus nõuda pakkujatelt põhjendatud selgitusi pakkumuses esinevate
ebatäpsuste kohta vastavalt RHS § 56 sätetele.
9.4. Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi lükata vastavalt
RHS § 48 sätetele.
9.5. Hankijal on õigus pakkumus tagasi lükata kui hankelepingu esemeks oleva sõiduki
kirjeldus ei vasta hankedokumendi punktis 15. esitatud miinimumnõuetele.
9.6. Veriora vallavalitsuse korraldusega kinnitatud pakkumuste läbivaatamise komisjon hindab
vastavaks tunnistatud pakkumusi ning teeb ettepaneku Veriora Vallavalitsusele pakkumuse
kinnitamiseks ja kohustuste võtmiseks.
9.7. Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.
9.7.1. Edukaks tunnistatakse vastavaks tunnistatud pakkumus, mis pakkumuste võrdlemisel
osutus odavaimaks pakkumuseks.
9.7.1.1. Pakkumuse maksumuseks on sõiduki lõplik kogumaksumus eurodes, käibemaksuga.
Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki HD ja liisingulepingu tingimuste täitmiseks
vajalikke kulusid, olema Hankija jaoks lõplik ja pakkujale siduv.
9.7.2. Juhul, kui kahe või enama pakkuja pakkumus on võrdne, tunnistatakse edukaks pakkumus,
milles väikebussi keskmine kütusekulu on väiksem.
10. Hankelepingu tähtaeg
Pakkujaga peab olema võimaline tarnima hankelepingu objekti Hankijale 30 päeva jooksul peale
vastava lepingu sõlmimist. Liisingufirma abiga soetatakse sõiduk kapitalirendi korras 60 kuuks.
11. Informatsioon HD, hanketeate ning pakkumuse esitamise tingimuste kohta
11.1. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel läbi küsimuse esitamise
Riigihangete Registri kaudu. Telefoni teel või e-posti teel esitatud küsimusi vastu ei võeta. Kui
pakkuja ei ole esitanud hankemenetluse käigus küsimusi selgituste saamiseks HD-s avastatud
vastuolude, vasturääkivuste või puuduste kohta, on hankijal õigus hankelepingu täitmise käigus
üleskerkinud vaidluse korral valida hankijale sobivam hankedokumentide tõlgendus.
11.2. Hankija annab selgitused e-riigihangete registri kaudu kolme tööpäeva jooksul
järelpärimise saamisest arvates, lisades vastused Teabevahetuse lehele. E-riigihangete register
saadab automaatse teavituse vastuste lisamise kohta kõigile e-riigihangete keskkonnas hanke
juurde registreerunud isikutele.
11.3. Hankija võib nõuda pakkujatelt põhjendatud ja asjassepuutuvaid selgitusi pakkumuses
esinevate ebatäpsuste ja ebaselguste kohta. Nõudmine ja selgitused peavad olema vormistatud
kirjalikult. Kui pakkuja ei esita temalt põhjendatult nõutud selgitusi 3 tööpäeva jooksul, võidakse
tema pakkumus tagasi lükata.
11.4. Hankija ei vastuta e-posti side ega riigihangete registri süsteemi toimimise eest. Samuti ei
vastuta hankija hanget puudutava teabe või pakkumust puudutavate küsimuste pakkujani
tähtaegse jõudmise eest, mis on tingitud pakkuja poolsest e-riigihangete registris registreerimise
või enda elektronposti aadressi korrektse sisestamata jätmisest, mistõttu eriigihangete süsteemi
võimalikud teated ei jõua pakkujani. Hankija ei vastuta e-keskkonna kasutamisest või
mittekasutamisest tekkinud kahju või saamatajäänud tulu eest.

12. Pakkumuste avamine
12.1. Pakkumused avatakse 20.02.2017 kell 10:00.
12.2. Pakkumuste avamisel saab osaleda e-riigihangete hankekeskkonna vahendusel.
12.3. Pakkumuste avamisel kantakse pakkumuste avamisel osalejate nimed pakkumuste
avamise protokolli. Pakkumuste avamise protokollis tehakse teatavaks pakkujate nimed,
registrikoodid, pakkumuste hinnad.
13. Pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuste tagasilükkamine
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13.1. Hankija kontrollib hankele kvalifitseeritud Pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust
hankedokumentides ja hanketeates esitatud tingimustele. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui
see on kooskõlas kõikide hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega.
13.2. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumusi
hankedokumentides esitatud tingimustest.
13.3. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud
tingimustele. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud ei osale edasises hankemenetluses.
13.4. Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui:
13.4.1. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankija eelarve võimalused
ja/või hankelepingu eeldatavat maksumust 23 000 eurot;
13.4.2. hankijal kaob vajadus antud hanget realiseerida tulenevalt hankemenetluse käigus
hankijale teatavaks saanud uutest asjaoludest, mis välistavad või muudavad hankijale
ebaotstarbekaks hankemenetluse läbiviimise HD-s esitatud tingimustel;
13.4.3. pakkuja on esitanud valeandmeid või võltsinud dokumente;
13.4.4. vastavaks tunnistatakse kaks või vähem pakkumust ning hankija hinnangul ei ole
riigihankes tagatud piisav konkurents;
13.4.5. tekib vajadus hanke objekti olulisel määral muuta.
14. Lepingu sõlmimise tingimused
14.1. Hankija finantseerib sõiduauto ostmist liisingufirma kaudu (kasutusrent 60 kuud, eeldatav
sissemaks 5%, jääkväärtus 40%).
14.2. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud andmetega. Pakkumuses
märgitud hinda hankelepingu kehtivuse ajal ei muudeta.
14.3. Lepingu objektiks on väikebussi ostmine järgmistel tingimustel:
14.3.1. sõiduk on registreeritud hankijale üleandmise hetkeks Maanteeameti liiklusregistri
büroos:
14.3.2. kõik sõiduki registreerimise ja arvele võtmisega seotud kulutused jäävad pakkuja tagada
14.3.3. Liisingufirmale osamaksete tasumisega alustatakse pärast mootorsõiduki hankijale
kättetoimetamist ja selle kohta vormistavad pooled üleandmise-vastuvõtmise akti;
14.3.4. Pakkuja tagab garantiiperioodil sõiduki garantiiremondi ja tehnohoolduse teostamise
hankedokumendis ja lepingus kokkulepitud tingimustel ja lähtuvalt konkreetse väikebussi
garantiitingimustest;
14.3.5. Garantiiperioodi jooksul kohustub pakkuja tasuta parandama sõiduki materjalide,
ümberehitus-, konstruktsiooni- ning tootmisvead ja –puudused ning juhinduma igas mõttes
konkreetse väikebussi garantiitingimustest;
14.3.6. Garantiiremondi käigus tuvastatakse rikke põhjus ning tagatakse sõiduki töökorda
viimine. Juhul kui tuvastatud rike ei ole garantii korras kõrvaldatav, teatab pakkuja enne töö
tegemist Veriora Vallavalitsusele eeldatava töö maksumuse;
14.3.7. Garantii raames teostatavate toimingute ja tööde eest Veriora Vallavalitsus lisatasu
maksma ei pea;
14.3.8.
Garantiiremondi aja jooksul tagatakse Veriora Vallavalitsusele samaväärne
asendussõiduk tasuta.
15. Väikebussile esitatavad nõuded – vt HD Lisa1
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