Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Paide Muusika- ja Teatrimaja lavaseadmete elektriohutuse
parendamine 2022“ hankedokument.
Paide Muusika- ja Teatrimaja (asukoht Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pärnu tn 18, 72712 Järva
maakond, registrikood 750025219, tel 53449978) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus
vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.
1.
Riigihanke nimetus: „ Paide Muusika- ja Teatrimaja lavaseadmete elektriohutuse parendamine
2022“.
2.
Hankija (tellija) andmed:
2.1. Paide Muusika- ja Teatrimaja (asukoht Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pärnu tn 18, 72712
Järva maakond, registrikood 750025219, tel 53449978).
2.2. Kontaktisik: Enn Mäger, Paide Linnavalitsuse ehituse peaspetsialist.
2.3. Kontakttelefon: 383 8642, 5077131, enn.mager@paide.ee.
2.4. Objektiga tutvumine on kohustuslik. Tutvumise aeg ja viis leppida eelnevalt kokku direktoriga
(Martha-Beryl Grauberg, tel 534 499 78, martha.grauberg@pamt.ee).
2.5. Küsimuste korral saata küsimus aadressil: enn.mager@paide.ee. E-posti küsimusele antakse siduv
vastus, suuliselt saadud vastus ei pruugi olla siduv.
3.
Hanke eesmärk. Paide Muusika- ja Teatrimaja lavaseadmete elektriohutuse parendamine. Hange on
sisuliselt projekteerimis-ehitushange. Pakkuja (töövõtja) ülesanne on ka vastavalt vajadusele
hankedokumentide ja selle lisades näidatud tehnilise lahenduse konkretiseerimine, täpsustamine ja
dokumenteerimine vastavalt hankedokumendi ja selle lisade ideele. Kõik täpsustused ja konkretiseerimised
kooskõlastada tellija ja projekti autoriga
4.
Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus.
4.1. Teostamisele tulevad tööd ja tulemus on määratud:
4.1.1. RR Elekter OÜ töö nr 290622 „ Paide Muusika- ja Teatrimaja lavaseadmete elektriohutuse
parendamine (290622_PP_EL_PAMT-LAVA.asice);
4.1.2. Käesolev hankedokument;
4.1.3. Pakkuja poolt objekti ülevaatus ja ülevaatuse käigus saadud selgitused. Pakkuja (töövõtja) poolt on
kohustuslik objekti ülevaatus, vajalike tööde koosseisu, materjalide, seadmete mahu kontrollimine,
töötingimustega tutvumine ja nendega arvestamine pakkumuse koostamisel ja esitamisel. Pakkuja ei eelda,
et hankija või kolmas teeb täiendavaid tegevusi või kannab täiendavaid kulutusi hankedokumentides
näidatud, hankija põhjendatud ootustele ja Eestis kehtivatele normidele vastava tulemuse saavutamiseks.
Hankija korraldab objekti ülevaatuse 21.06.2022 kell 11.00 ja 27.06.2022 kell 11.00. Muul ajal ülevaatuse
aeg leppida kokku Martha-Beryl Graubergiga lähtuvalt tema võimalustega, kusjuures tal ei ole
kohustust oma ajakava sättida potentsiaalse pakkuja soovide järgi ja potentsiaalsel pakkujal võib
jääda pakkumuse esitamine võimatuks objektiga mittetutvumise tõttu.
4.2. Hankijal (Tellijal) on õigus suurendada või vähendada tööde mahtusid, muuta tööde koosseisu.
Tasumisele kuuluv summa arvutatakse sel juhul ümber, lähtudes pakkumuse ühikuhindadest või pakkumuse
maksumusest tuletatud hindadest.
4.3. Tööde koosseisu kuulub ka materjalijääkide, prahi jne sh töömaa töödejärgne koristamine ning
utiliseerimine. Tellijal on õigus nõuda utiliseerimise nõuetekohasuse kohta dokumente.
4.4. Töövõtja ei tohi lubada kõrvaliste isikute pääsu objektile, kui see on tema kontrolli all (Hoones
puuduvad selle tavapärased haldajad). Töödega seoses hoiab töövõtja hoone uksed tavapäraselt
suletud/lukustatud olekus. Juhul, kui töö teostamise vajadustest tingitult on vaja need avada, tagab töövõtja,
et nende kaudu ei pääseks ruumidesse kõrvalised isikud.
4.5. Hankijale vastuvõetav tööperiood objektil on 01.07.2022 kuni 31.07.2022 (maja ürituste jaoks
suletud), kusjuures eelistatud on tööaeg võimalikult juuli alguses ja võimalikult lühike tööaeg objektil ja
võimalikult varane tööde lõpetamine.
5.

Hankelepingu põhilised tingimused

5.1. Eduka pakkumuse teinud isikuga (isikutega) sõlmitakse hankeleping. Hankelepingu sõlmimisel
rakendatakse hankedokumendis ja selle lisades toodud nõudeid ja tingimusi, edukaks tunnistatud pakkumuse
näitajaid.
5.2. Kõik hankelepingu täitmisega seotud otsesed ja kaudsed kulud sisalduvad lepingu maksumuses ja
need kannab töövõtja, kui hankedokumentidest ei tulene teisiti.
5.3. Hankelepingut rahastatakse Paide linna eelarvest. Tasumine toimub mitte sagedamini kui 1 kord kuus
vastavalt töövõtja poolt teostatud ja tellija poolt vastu võetud tööde mahule.
5.4. Tellijal ei ole kohustust tasuda eelnevalt kokku lepitud lisatööde ja -kulutuste eest.
5.5. Töövõtja annab teostatavatele töödele 3-aastase garantii.
6.
Pakkujale esitatavad kvalifikatsiooninõuded ning kvalifikatsiooni kontrollimine.
6.1. Pakkujate individuaalse seisundi nõuded.
6.1.1. Hankijal on õigus kõrvaldada hankemenetlusest mis tahes ajal pakkuja või taotleja, kellel on riiklike
maksude võlg üle 100 euro. Hankija kontrollib nõude täitmist Maksu- ja Tolliameti andmebaasist.
6.2. Pakkuja majanduslik ja finantsseisund
6.2.1. Pakkuja 2020. aasta netokäive peab olema vähemalt 50 000 eurot. Pakkuja esitab vastava näitaja
pakkumuse koosseisus või väljavõtte aastaaruandest netokäibe kinnitamiseks.
6.3. Pakkujate ja taotlejate tehniline ja kutsealane pädevus.
6.3.1. Pakkuja peab olema pädev pakutavate elektritööde teostamiseks. Nõue on täidetud, kui pakkujal on
Majandustegevuse Registris (MTR) registreering elektritööde teostamiseks (Hankija kontrollib nõude
täitmist ka iseseisvalt vastava registri andmebaasist) või pakkuja tööde eest vastutaval isikul on kutseregistris
vähemalt „elektriinsener, tase 6“ või elektritööde kutsetunnistus, pädevus vähemalt „B“. Lisada
pakkumusele vastava dokumendi koopia või link registreeringu andmebaasi ja näidata vastutava isiku seos
pakkujaga.
6.3.2. Pakkuja peab olema teostanud viimase 5 aasta jooksul vähemalt ühe hoone elektritöid (analoogne
objekt) objekti maksumusega vähemalt 10 000 eurot. Näidata objekt.
6.4. Hankijal on õigus kontrollida pakkuja poolt esitatud andmeid ja nõuda täiendavaid dokumente
esitatud andmete tõestamiseks. Nõutud andmete ja dokumentide 3 tööpäeva jooksul mitteesitamisel on
hankijal õigus pakkuja tunnistada kvalifikatsiooninõuetele mittevastavaks
7.
Asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
7.1. Pakkuja esitab hankedokumentide lisa 1 vormikohase pakkumuse.
7.1.1. Pakkumusele lisada kvalifitseerimisnõuete täitmist kinnitavad dokumendid või viited vastavatele
registritele.
7.2. Hindamisele lähevad pakkumused, mis on koostatud kvalifitseerimisnõuetele vastava pakkuja poolt
lähtuvalt hankedokumentides toodud nõuetest.
7.3. Edukaks pakkumusteks tunnistatakse hankijale soodsaim pakkumus lähtuvalt maksumusest, tööde
alustamise ajast, tööde kestvusest, tööde lõpetamise tähtajast, hankija (tellija) muude tegevuste võimalikult
väiksemast segamisest.
7.4. Edukaks tunnistatud pakkuja on kohustatud hankelepingu sõlmima 7 päeva jooksul edukaks
tunnistamise otsuse saamisest. Hankelepingu sõlmimisega viivitamise puhul on hankijal õigus lükata selle
pakkuja pakkumus tagasi ja viia läbi pakkumuste uus hindamine või hankemenetlus tühistada ja viia läbi uus
hange.
8.
Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu ning pakkumuse märgistamise nõuded:
8.1. Lisa 1 vormikohane pakkumus ja sellele lisatud dokumendid saata (pakkuja seadusliku esindaja poolt
digitaalselt allkirjastatult) e-posti aadressile enn.mager@paide.ee hiljemalt 29.06.2022 kella 10.00-ks.
Märgusõnaks „Paide Muusika- ja Teatrimaja elektri pakkumus“.
8.2.
Ühispakkumuse puhul lisada ühispakkujate volikirjad nende esindajale volituste andmise kohta;
9.
9.1.

Pakkumuste jõusoleku tähtaeg.
Pakkumused on jõus 60 päeva.

10.
Pakkumuste avamise täpne koht ja aeg
10.1. Hankija avab pakkumused ilma pakkujate juuresolekuta

10.2. Pakkumuste tagasilükkamine. Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui
10.3. Kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;
10.4. Ükski pakkumus ei vasta hankedokumentides kehtestatud tingimustele.
11.
Täiendava teabe nõudmise õigus.
11.1. Infovahetus hankija ja pakkujate vahel toimub e-posti vahendusel.
11.2. Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkuja kvalifikatsiooni tõendamise kohta täiendavaid selgitusi ja
täiendavate dokumentide esitamist. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3
tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus
pakkuja tunnistada kvalifikatsiooninõuetele mittevastavaks.
11.3. Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkumuse kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate
dokumentide esitamist.. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3 tööpäeva
jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus
pakkumus tunnistada hankedokumentide nõuetele mittevastavaks.
12.
Läbirääkimiste pidamine
12.1. Vajadusel valib hankija välja ühe või mitu pakkujat, kellega pidada läbirääkimisi pakkumuse
maksumuse, tööde koosseisude ja maksumuse, tööde teostamise aja, töökorralduse ja muude sisuliste
küsimuste osas ning anda pakkujatele võimalus pakkumuste korrigeerimiseks.

Lisa 1
Alla lihthanke piirmäära jääv hange
„Paide Muusika- ja Teatrimaja lavaseadmete elektriohutuse parendamine 2022“
PAKKUJA KINNITUSED JA pakkumus
Paide Muusika- ja Teatrimaja (asukoht Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pärnu tn 18, 72712,
Pakkuja:
Nimi
……………………………….
Registrikood ………………………………..
Postiaadress ………………………………..
E-post
……………………………….
Telefon
……………………………….
Pakkuja kontaktisik (esindaja või volitatud esindaja) pakkumuse osas
Nimi ……………………………...
E-post ……………………………….
Telefon……………………………….
Seoses oma pakkumuse esitamisega kinnitame, et (korrigeerida teksti, et väited kehtiksid pakkuja kohta)
1.
Meil puudub 100 eurot ületav riiklike maksude võlg.
2.
Meie tehniline ja kutsealane kvalifikatsioon on tõendatud:
2.1. Omame MTR-s elektritöid kajastavat registreeringut;
2.2. Töid juhtival spetsialistil ………………….. on diplomeeritud elektriinseneri tase …… (dokumendi
koopia lisatud).
2.3. Töid juhtival spetsialistil ………………….. on elektritööde „…… „ pädevus (dokumendi koopia
lisatud).
2.4. Analoogse objektina esitame (objekti nimetus, tellija nimi, objekti rahaline maht, tööde teostamise
aeg) ……………… .
3.
Meie 2020.a. netokäive on ………… eurot.
3.1. Pakkumuse koostamisel ja esitamisel oleme arvestanud kõiki hankedokumendi tingimusi ja nõudeid,
sh oleme põhjalikult tutvunud hankedokumentide ja nende lisadega, oleme põhjalikult tutvunud objektiga
ning sealsete töötingimustega, kontrollinud üle tegemisele tulevate tööde koosseisu ja mahud, ning
arvestanud nendega pakkumuse koostamisel. Me ei eelda, et hankija või kolmas teeb täiendavaid tegevusi
või kannab täiendavaid kulutusi hankedokumentides näidatud, hankija põhjendatud ootustele ja Eestis
kehtivatele normidele vastava tulemuse saavutamiseks
ESITAME OMAPOOLSE PAKKUMUSE
1. Meiepoolne pakkumuse maksumus kogu tööle on ……….. eurot, millele lisandub käibemaks
…………. Eurot.
2. Töödega objektil alustame hiljemalt ………….
Tööpäeva jooksul pakkumuse edukaks
tunnistamisest.
3. Tööd objektil lõpetame hiljemalt ……….. tööpäeva jooksul alustamisest, lõpetatud objekti (sh
dokumenteerimine, mõõdistamine jne) anname üle …………. Tööpäeva jooksul tööde alustamisest.
4. Töökorralduse (hankijat/tellijat puudutav) lühikirjeldus ………………
Meie pakkumus on jõus 60 päeva alates pakkumuste esitamise lõpptähtajast.

Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja nimi:
………………………………….
Esindamise alus
…………………………………

Allkiri:

______________________

Kuupäev:

____________________

