Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Paide tehisjärve rannavalve“
PAKKUMUSKUTSE

Paide Linnavalitsus (asukoht Keskväljak 14, Paide 72711, registrikood 77000246, tel 3838600)
teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus Paide tehisjärve vetelpääste,
meditsiinilise esmaabi osutamine ja külastajate turvalisuse tagamiseks Paide linna tehisjärve
supelranna piirkonnas 2020. aasta suplusperioodil.

1. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus
1.1. Rannavalve tagatakse supluse veeakvatooriumil ning ranna maismaa-alal. Supluseks
kasutatava veeakvatooriumi piir kulgeb piki järve liivaranda. Rannaala piir maismaal
külgneb supluseks kasutatava veeakvatooriumi maismaapiirist 30 m ulatuses sisemaale.
1.2. Rannavalve teenus tagada igal nädalapäeval ajavahemikul 1. juuni – 31. august kella 12.00
– 18.00. Lähtuvalt ilmastikust, on tellijal õigus ühenädalase etteteatamisega valveperioodi
algust nihutada edasi kuni 15 päeva võrra ja valveperioodi lõppu tuua ettepoole kuni 15
päevas võrra. Tellijal (hankijal) on õigus ühepoolselt täiendavalt piirata tasulise teenuse
osutamise aega või leping tühistada, kui see on tingitud riiklikult kehtestatud piirangutest
(eriolukord, avalike ürituste korraldamise piirangud, inimeste liikumispiirangud, inimeste
(rahvahulkade) rannas viibimise piirangud jne), st kui riiklikult on ranna kasutamine
sisuliselt võimatuks muudetud.
1.3. Rannavalve teenuse osutaja on kohustatud:
1.3.1. Komplekteerima rannavalve vahetused kahe üheaegselt töötava vastava erialase
ettevalmistuse saanud töötajaga ja varustama nad teenuse osutamiseks vajaliku
varustuse, side-, abi- ja erivahenditega.
1.3.2. Märgistama rannavalveobjekti piirid järgmiselt: supluseks kasutatav
veeakvatoorium – signaalvärvi märgupoidega, milliste arv ja asetus tagab nende
piisava nähtavuse suplejatele; rannaala maismaal - lippudega. Regulaarselt
kontrollima märgistuse korrasolekut.
1.3.3. Võtma rannavalveobjekti valve alla ning tagama normatiivaktides kehtestatud
korras selle puutumatuse, vajadusel tõkestama ründed ja ohud rannavalveobjektile
ning seal asuvate inimeste elule ja tervisele. Kutsuma korrale avaliku korra rikkujad
ja kaaskodanike häirijad valveobjektil, vajadusel kutsuda appi turvatöötajad ja/või
politsei.
1.3.4. Osutama rannavalve teenust igapäevaselt. Vahetuse koosseisu kuuluvad kaks
üheaegselt töötavat töötajat vastavalt graafikule. Kogu vahetuse kestel toimuvad
vahetuse liikmete regulaarsed ringkäigud (kordamööda) Valveobjekti rannaalal,
eesmärgiga likvideerida ohuolukorrad, ennetada või avastada mittelubatud
tegevused, samuti kindlustada rannas kehtestatud avaliku- ja heakorranõuete
täitmine.

1.3.5. Mitte lubama ujuda väljaspool supluseks lubatud veeakvatooriumi, päästma
uppumisohus olijaid.
1.3.6. Teostama päästetöid ning organiseerima õnnetustes, sh veeõnnetustes kannatanute
abi s.h. meditsiinilist esmaabi või välja kutsuma kiirabi. Võimaluse korral aktiivselt
osalema teiste poolt läbiviidavatel päästetöödel.
1.3.7. Kindlustama päästevahendite (päästevestide, päästerõngaste) kättesaadavuse
rannas kogu vahetuse kestvuse ajal.
1.3.8. Jälgima rannakülastajate ja suplejate tegevust eesmärgiga ära hoida tegevusi,
millised võivad põhjustada õnnetusi Rannavalveobjektil.
1.3.9. Mitte lubama veesõidukeid ujumiseks eraldatud tsooni ja mitte lähemale kui 50
meetrit tähistatud suplusakvatooriumist.
1.3.10. Registreerima vee ja õhutemperatuuri iga päev kogu vahetuse kestel iga kolme
tunni järel vastaval rannakülastajatele mõeldud infotahvlil.
1.3.11. Andma rannakülastajatele vajalikku informatsiooni supluseks kasutatava
veeakvatooriumi seisukorrast, suplemise ohutusest ja võimalikest ohtudest.
1.3.12. Ennetama, avastama, kõrvaldama ja fikseerima muud ohud (näit. inimeste
uppumisoht, tulekahju jne.). Eeltoodu võimatuse korral võtma tarvitusele hetkel
tema käsutuses olevad abinõud tekkida võiva kahju vältimiseks või maksimaalseks
vähendamiseks ning korda rikkunud isikute kinnipidamiseks.
1.3.13. Kui siiski sooritatakse Rannavalveobjekti vastu rünne või toimub muu vahejuhtum
(näit. õnnetus), teatama sellest telefoni või raadio teel politseile või Häirekeskusele.
Informeerima regulaarselt Tellijat kõigist õigusrikkumistest ja veeõnnetustest Paide
tehisjärve rannas.
1.3.14. Avastades Rannavalveobjektil ründe või muu vahejuhtumi asitõendid ja jäljed,
tagama nende säilimise kuni politsei või päästeteenistuse saabumiseni.
1.3.15. Andma Tellijale soovitusi Rannavalveobjekti puutumatuse ja seal viibivate
inimeste ohutuse paremaks tagamiseks (näiteks valgustuse, märgistuse,
piirdeaedade või muude abivahendite paigaldamiseks, juurdepääsuteede osas jne.).
1.3.16. Vastutama Tellijale kahju tekitamise eest. Teenuse osutaja vastutuse aluseks on
tema süüline käitumine s.o. tegevus või tegevusetus, mis tõi kaasa kahju tekkimise
Tellijale.
1.3.17. Kehtestatud korras ja tingimustel edastama ja avalikustama vetelpäästealast
informatsiooni.
1.3.18. Kooskõlastama Tellijaga rannavalve teenuse osutamiseks vajalike ehitiste
(rajatiste) paigaldamise, remondi või ehitamise.
1.3.19. Kooskõlastama Tellijaga muudatused rannavalve teenistuse korralduses, pidama
rannavalve teenistuse kontrolldokumentatsiooni ja Tellija nõudmisel esitama selle
kontrollimiseks.
1.3.20. Täitma igapäevaselt rannavalve kontrollraamatut.
1.3.21. Veeõnnetuste korral teatama sellest koheselt Päästeteenistusele.
1.3.22. Teenuse osutaja kohustub rannavalvehooaja lõppedes esitama Tellijale kirjaliku
kokkuvõtte möödunud hooaja kohta.

1.4. Kõik rannavalveteenuse osutamisega seotud tegevused teeb ja kulud kannab (teenuse
hinna arvelt) teenuse osutaja, kui hankedokumentidest ja sõlmitavast lepingust ei tulene
teisiti.
2. Hankelepingu põhilised tingimused
2.1. Eduka pakkumuse teinud isikuga sõlmitakse hankeleping.
2.2. Hankelepingu sõlmimisel rakendatakse hankedokumendis ja selle lisades toodud nõudeid
ja tingimusi ning edukaks tunnistatud pakkumuse näitajaid.
2.3. Kõik hankelepingu täitmisega seotud kulud kannab teenuse osutaja, kui
hankedokumendist ei tulene teisiti.
2.4. Teenuse eest tasutakse igakuiselt vastavalt tegelikult osutatud teenuse mahule ja
lepinguhindadele 15 päeva jooksul e-arvekeskusesse arve esitamisest. Arvel näidatakse
vähemalt teenuse maht, ühikuhind, summa.
2.5. Hankelepingus, hankedokumendis ja selle lisades toodud nõuete rikkumise korral on
tellijal õigus nõuda leppetrahvi, mille eesmärgiks on tagada poolte huvi lepingu täitmise
vastu.
2.6. Tellijal on õigus nõuda täitjalt leppetrahvi lepinguga ja hankedokumentidega võetud
kohustuste mittekohasel täitmisel, täitmata jätmisel, iga tähtaega ületava kalendripäeva
eest ning täitmisega viivitamisel iga rikkumise eest 200 (kakssada) eurot iga rikkumise
eest.
2.7. Leppetrahvi tasumine ei asenda kohustuse täitmist. Lisaks leppetrahvile on tellijal õigus
nõuda tekitatud kahjude hüvitamist leppetrahvi ületavas osas.
2.8. Leppetrahvi nõudmisest tuleb teatada hiljemalt kahe (2) kuu jooksul pärast kohustuse
rikkumise avastamist teisele lepingupoolele.
2.9. Tellijal on õigus leppetrahv tasaarvestada tellija poolt täitjale tasumisele kuuluvate
summadega õigusaktides ettenähtud korras.
2.10. Teenuse osutajal on õigus lepingu täitmine tervikuna peatada üksnes juhul, kui Tellija
viivitab lepingus kokkulepitud maksekohustuse täitmisega 30 tööpäeva või rohkem ning
täitja on teatanud tellijale lepingu peatamisest 20 tööpäeva ette. Teenuse osutajal on
õigus peatada lepingu täitmine kuni maksekohustuse täitmiseni.
2.11. Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest vastutab Teenuse osutaja olenemata
sellest, kas Teenuse osutaja teostas vastavad tööd ise või kasutas tööde teostamiseks
alltöövõtjaid või muid kolmandaid isikuid.“
3. Nõuded pakkujale
3.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või
taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse
maksete võlg üle 100 euro pakkumise esitamise tähtaja seisuga. Hankija kontrollib MTA
andmebaasist, vajadusel ja hankija täiendaval nõudmisel esitab pakkuja pädeva asutuse
vastava tõendi.
3.2. Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu
sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkujad
või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali.

3.3. Pakkujate ja taotlejate tehniline ja kutsealane pädevus.
3.3.1. Pakkujal peab olema Majandustegevuse registris registreeritud tegevusluba
järgmistele tegevusaladele: vallas- ja kinnisvara kaitseks, isikukaitseks, korra
tagamiseks üritusel või valveobjektil, juhtimiskeskuse pidamiseks. Hankija
kontrollib nõude täitmist iseseisvalt MTR andmebaasi kaudu. Andmebaasis
mitteolemise puhul esitab Pakkuja nõude täitmist kinnitava dokumendi.
3.3.2. Pakkuja peab olema Eesti Turvaettevõtete liidu liige. Hankija kontrollib seda
Turvaettevõtete Liidu andmebaasi kaudu. Andmebaasis mitteolemise puhul esitab
Pakkuja nõude täitmist kinnitava dokumendi.
3.3.3. Pakkujal peab olema vähemalt 2-aastane (2016. kuni 2019.a.) turvateenuse, sh
vähemalt kahe suplushooaja (2016. kuni 2019.a.) rannavalve teenuse pakkumise
kogemus.
3.3.4. Pakkujal peab olema teenuse osutamiseks kokkulepe vähemalt kahe vetelpäästjaga,
kellel on esmaabi ja vetelpääste väljaõpet tõendav dokument. Pakkuja esitab
vastava kinnituse HD lisa 1 vormil. Hankijal on õigus kinnituste tõendamiseks
nõuda personali pädevust ja pakkujaga tööõiguslikku suhet tõendavate
dokumentide esitamist peale pakkumuste esitamist ja enne pakkujate
kvalifitseerimist.
4. Asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
4.1. Pakkuja esitab HD Lisa 1 vormi kohase pakkumuse.
4.2. Hindamisele lähevad pakkumused, mis on koostatud kvalifitseerimisnõuetele vastava
pakkuja poolt lähtuvalt hankedokumentides toodud nõuetest.
4.3. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse hankijale odavaima arvestusliku tunnihinnaga
pakkumus.
4.4. Edukas pakkuja on kohustatud hankelepingu sõlmima 14 päeva jooksul tema edukaks
tunnistamisest. Kui lepingu sõlmimine viibib pakkujast tulenevatel põhjustel, on hankijal
õigus ta hankemenetlusest kõrvaldada ja viia läbi uus pakkumuste hindamine või tühistada
hankemenetlus.
5. Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu, pakkumuse esitamine ning
pakkumuse märgistamise nõuded:
5.1. Pakkumus esitada e-posti aadressil: rein.sainas@paide.ee
5.2. HD Lisa 1 vormi kohased kinnitused ja pakkumus;
5.3. Volikiri pakkumuse esitamiseks, kui pakkumuse ja selle lisade allkirjastaja ei ole pakkuja
seaduslik esindaja;
5.4. Ühispakkumuse puhul ühispakkujate volikirjad nende esindajale volituste andmise kohta;
5.5. Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmeks olemist tõendava dokumendi koopia, kui vastavad
andmed ei ole kättesaadavad Eesti Turvaettevõtete Liidu veebilehelt;
5.6. Pakkujal peab olema MTR-s registreering vallas- ja kinnisvara kaitseks, isikukaitseks,
korra tagamiseks üritusel või valveobjektil, juhtimiskeskuse pidamiseks. Hankija
kontrollib nõude täitmist iseseisvalt MTR andmebaasi kaudu.

5.7. Pakkumus ja kõik selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud
korrektses eesti keeles (väljaarvatud diplomite, sertifikaatide, tunnistuste jm koopiad, mis
võivad olla originaalkeeles). Pakkumus ja selle lisad peavad olema allkirjastatud pakkuja
seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt.
5.8. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 22.
mai 2020 e-posti aadressile rein.sainas@paide.ee. Pakkuja võtab teadmiseks, et hankija
võtab kasutusele endast sõltuvad abinõud infolekete vältimiseks. Endast sõltumatute
infolekete eest hankija ei vastuta. Elektronkirja teemaks märkida „Paide rannavalve
pakkumus“.
6. Pakkumuse koostamise keel. Pakkumus ja kõik selle juurde kuuluvad dokumendid peavad
olema vormistatud korrektses eesti keeles, välja arvatud diplomite, sertifikaatide, tunnistuste
jm koopiad, mis võivad olla originaalkeeles. Kogu suhtlus pakkumusprotsessis ning tööde
teostamisel on eesti keel.
7. Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta
7.1. Pakkumuse maksumus esitatakse vastavalt lisa 1 struktuurile.
7.2. Kõik pakkumuses esitatavad maksumused ja kalkulatsioonid esitatakse eurodes.
8. Pakkumuse jõusoleku minimaalne tähtaeg - pakkumus peab olema jõus minimaalselt 90
päeva.
9. Informatsiooni vahetus hankemenetluse käigus. Kontaktandmed, kust on võimalik
hankedokumentide sisu kohta täiendavat teavet küsida - selgitusi annab Rein Säinas, telefon
5307 0664, rein.sainas@paide.ee.
10. Läbirääkimised hankemenetluses. Hankija jätab endale õiguse pidada pakkujatega
läbirääkimisi kõigi pakkumuse asjaolude üle optimaalse tulemuse saavutamiseks.
11. Kõikide pakkumuste tagasilükkamise alused. Hankijal on õigus tagasi lükata kõik
pakkumused, kui:
11.1. hankemenetluse ajal muutuvad hankijapoolsed asjaolud selliselt, et lepingu sõlmimise
vajadus on ära langenud või lepingu sõlmimine on muutunud võimatuks;
11.2. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat
maksumust;
11.3. ükski pakkumus ei vasta hankedokumentides kehtestatud tingimustele.

