Pakkumuse küsimine oksajäätmete kogumiseks ja käitlemiseks

Paides,

27. aprill 2020

Üldised andmed:
Hankija: Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide
Kontaktisik: Tiina Kivila, keskkonna peaspetsialist
Kontaktandmed: 383 8633, 516 9959, tiina.kivila@paide.ee
Pakkumuse esitamise aeg: hiljemalt 04.05.2020 esitada elektroonselt e-aadressil
tiina.kivila@paide.ee.
Paide Linnavalitsusel on sõlmitud leping Paide linnas haljastustlöödel tekkivate oksajäätmete
kogumiseks ja käitlemiseks.Kuna teenuse osutamise lepingu lõpptähtpäev on 31.12.20, tuleb
läbi viia uus hange.
1. Tellitava töö kirjeldus
1.1 Töövõtu iseloom: teenuse osutamiseks tagataval maa-alal puude ja põõsaste okste
vastuvõtmine, kogumine ja käitlemine. Tööna käsitletakse kõiki töid ja toiminguid, sh
lepingus nimetamata töid ja toiminguid, mis on vajalikud lepingus ettenähtud tulemuse
saavutamiseks.
1.2 Teenuse osutamise periood 01.01.2021-31.12.2024. Teenuse osutamisega alustamise
tähtaeg võib edasi nihkuda juhul, kui hankemenetluse viibimise tõttu sõlmitakse
hankeleping ajal, mis ei võimalda töövõtjal enam hankida teenuse osutamiseks vajalikke
keskkonnalubasid. Teenuse osutamise algusaja pikenemise võrra pikeneb samavõrra
teenuse lõpu tähtaeg.
1.3 Töövõtja peab taotlema ja omandama tegevuse tegemiseks vajalikud seadusest tulenevad
load (sh jäätmeloa) ja pidama vastavalt väljastatud lubadele aruandlust.
1.4 Töövõtja tagab asustusüksuse Paide linn territooriumil teenuse osutamiseks kõvakattega
kogumisplatsi (oksaladustusplats), millele on tagatud raskeveokile sobivate teedega
juurdepääs ja tagatud piisav manööverdamise võimalus.
1.5 Kui soovitakse kasutada kolmandale isikule kuuluvat patsi, tuleb pakkumusele lisada
platsi omaniku ja töövõtja vahel sõlmitud kirjalik eelkokkulepe platsi kasutamiseks.
1.6 Okste vastuvõtmine klientidelt tuleb tagada vähemalt:
 Tööpäevadel kell 9.00-17.00;
 Laupäeval 10.00-15.00.
Riiklikel pühadel suletud.
1.7 Tellijal on õigus teha vastuvõtu kellaaegades ja vastuvõtupäevades muudatusi.
1.8 Töövõtja paigaldab lepinguperioodi alguses selgelt arusaadavad sildid lahtioleku aegadega
ja kontakttelefoni numbriga, millelt kliendid soovi korral infot saavad (peab olema
aktiivne vähemalt lahtiolekuajal).
1.9 Töövõtja kohustus on korraldada platsil oksajäätmete vastuvõtmine, kuid vastuvõtuplatsi
mehitamine on töövõtja enda otsustada. See tähendab, et töövõtja võib oksajäätmete
vastuvõtmise korraldada arusaadavate siltide paigaldamisega või võib ka vastuvõtmise
platsi mehitada. Juhul, kui töövõtja tagab platsile vastuvõtmise ajaks töötaja olemasolu, on
töötajale töötingimuste loomine töövõtja kohustus;
1.10 Okste vastuvõtmisel oksajäätmetega vastuvõtuplatsile maha pandud muude jäätmete
koristamine ja käitlemine on töövõtja kohustus ja kulu;
1.11 Kokku kogutud oksajäätmete purustamisel on purustamisel tekkiv hake töövõtja
omand.

2. Muud olulised tingimused:
2.1 Pakkumus peab olema jõus vähemalt 120 päeva.
2.2 Edukas pakkumus on odavaim pakkumus.
2.3 Hankija eeldab, et käesoleva hanke raames pakutav lepingu kogumaksumus on alla
lihthanke piirmäära. Juhul, kui kõik esitatud pakkumused ületavad lihthanke piirmäära,
tunnistab hankija käesoleva menetluse kehtetuks ja viib läbi hankemenetluse läbi
riigihangete registri.
2.4 Hankijal on õigus tunnistada hange kehtetuks põhjendatud vajadusel igal ajal.
2.5 Vajadusel peab hankija pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme ja selle ulatuse
määrab hankija: hankija jätab endale õiguse läbi rääkida ja/või täpsustada pakkumuse
maksumust ja teenuse osutamisega seotud tingimusi.
2.6 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.
2.7 Maksetingimused:
2.7.1 Tellija ei tasu töövõtjale ettemaksu ega anna tasu tasumise kohustuse täitmiseks
tagatisi.
2.7.2 Teostatud töö eest tasu maksmine toimub vastavalt reaalselt teostatud töödele
kvartaalselt esitatud alusel 14 päeva jooksul masinloetava e-arve esitamisest arvates.
2.7.3 Tasu on pooltele lõplik ja siduv ning ei kuulu korrigeerimisele. Töövõtjal ei ole lisaks
lepingu hinnale õigus nõuda tellijalt täiendavate kulutuste hüvitamist.
2.7.4 Töövõtja on kohustatud töö teostamise käigus kinni pidama kõigist koostöös tellijaga
kokku lepitud tähtaegadest ja tingimustest ning tagama lepingu järgselt osutatavate
teenuste/teostatavate tööde kvaliteedi.
2.7.5 Töövõtja on kohustatud tellija nõudmisel tegema töös muudatusi, kui need on otseselt
seotud algselt kokkulepitud töö iseloomuga. Kui muudatuste tõttu suureneb töövõtja
lepingujärgne tasu või pikeneb tööde teostamise aeg, tuleb töövõtja ja tellija vahel
sõlmida täiendav lepingu lisa enne lisatööde teostamist.

