RÕUGE VALLAVALITSUS
VANA-ROOSA KALMISTU VÄRAVATE RESTAUREERIMINE
HANKEDOKUMENDID
VÄIKEHANGE
1. ÜLDANDMED
1.1. Käesoleva hanke eesmärgiks on leida majanduslikult soodsaim pakkumine VanaRoosa kalmistu väravate restaureerimiseks ja tegevuskava koostamiseks,
maksumusega kuni 15 000 eurot koos käibemaksuga.
1.2. Hankija: Rõuge Vallavalitsus, Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa 66201.
1.3. Hanke korraldamise eest vastutab abivallavanem majandusalal Andri Alliksoo (tel
5328 4004, e-mail andri.alliksoo@rauge.ee).
1.4. Pakkumus tuleb esitada elektroonselt e-posti aadressil vald@rauge.ee digitaalselt
allkirjastatuna hiljemalt 4. juulil 2022 kell 09.00.
1.5. Hankemenetluse liik: väikehange.
1.6. Tööd peavad olema Hankijale üle antud hiljemalt 4 kuu möödumisel hankelepingu
sõlmimisest arvates.
2. HANKELEPINGU ESE
2.1. Hankelepingu esemeks on Vana-Roosa kalmistu väravate restaureerimine, sh kõigi
vajalike eeltööde teostamine, tegevuskava koostamine ning Muinsuskaitseametilt
kooskõlastuse saamine käesolevas hankedokumendis ja selle lisades toodud mahus ja
tingimustel.
2.2. Pakkuja peab tagama hankelepingu täitmiseks vajalike vahendite ja tööjõu olemasolu.
2.3. Hankelepingu täitmisel peab lähtuma Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest,
määrustest,valdkondlikest regulatsioonidest ja heast tavast.
3. PAKKUMUSE ESITAMINE
3.1. Pakkuja esitab pakkumuse digiallkirjastatud dokumendina.
3.2. Pakkumus peab olema jõus 3 kuud pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.
3.3. Kui pakkuja peab esitama teiste isikute poolt allkirjastatud originaaldokumente,
peavad need olema vastavate isikute poolt allkirjastatud.
3.4. Pakkumus on konfidentsiaalne. Pakkumuses sisalduvat teavet võib avalikustada
riigihangete seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses ning teave võib kuuluda
avaldamisele hanke läbiviimise üle kontrolli teostavatele üksustele.
3.5. Pakkumuse maksumus peab olema lõplik ja sisaldama kõiki kulutusi, mis on
vajalikud kogu hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks. Pakkumuse maksumuse
arvestamisel peab pakkuja arvesse võtma kõiki hankelepingu täitmiseks vajalikke töid
ja tegevusi, sh tegevusi, mis ei ole otseselt hanke alusdokumentides kirjeldatud, kuid
on vajalikud hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks. Pakkuja on objekti
olemasoleva olukorraga tutvunud ning tugineb tööde vajaduse ja hinna määramisel
oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele.
3.6. Hankija ei vastuta pakkumuse esitamisel esineda võivate elektrooniliste süsteemide
tõrgete eest.
3.7. Hankija ei kompenseeri Pakkujale pakkumuse ettevalmistamisega ega hankes
osalemisega seotud kulutusi.
4. SELGITUSTE SAAMISE KORD
4.1. Pakkujal on õigus saada selgitusi ja lisateavet hanke dokumentide kohta.
4.2. Hankija vastused edastatakse pakkujale 3 tööpäeva jooksul sellekohase taotluse
saamisest arvates. Kontaktisik: projektispetsialist Kariina Nesenko (tel 520
6945, e-mail projektispetsialist@rauge.ee).

5. PAKKUJATE MENETLUSEST KÕRVALDAMINE JA KVALIFITSEERIMINE
5.1. Hankija kontrollib pakkuja kvalifitseerimistingimustele vastavust ning kõrvaldamise
aluste puudumist hankedokumendis esitatud tingimustele. Kui pakkuja ei vasta
kvalifitseerimistingimustele, jäetakse pakkuja kvalifitseerimata. Kui pakkuja puhul
esinevad kõrvaldamise alused, on hankijal õigus pakkuja hankest kõrvaldada.
5.2. Kvalifitseerimata jäetud või kõrvaldatud pakkuja ei osale edasises
hankemenetluses.
6.3.Vastavustingimused:
6.3.1. pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Hankija kontrollib Eestis asuva
pakkuja registreeritust (tõendit ei pea esitama). Välisriigis registreeritud pakkuja
peab (kui see on tema asukohamaal nõutav) esitama registreeringu nõude täitmise
kohta õiguspädeva institutsiooni tõendi või registreeringu koopia;
6.3.2. pakkuja peab olema viimase viie aasta jooksul teostanud vähemalt ühe sarnase
muinsuskaitselise objekti restaureerimistöö. Pakkuja esitab vabas vormis
nimekirja tehtud sarnastest töödest ning teise poole kontaktandmed.
6.3.3. pakkujal ei ole riiklike maksude maksuvõlga või on see täies mahus ajatatud.
Kui pakkujal esineb maksuvõlg, annab hankija pakkujale 3 tööpäeva aega
maksude tasumiseks või täies mahus ajatamiseks.
5.3. Kui pakkuja on jätnud esitamata nõutud kvalifikatsiooni või vastavust tõendava
dokumendi või pakkuja ei esita hankija nõudmisel kvalifikatsiooni tõendamiseks
esitatud dokumentide sisu kohta selgitust või selgitamist võimaldavaid andmeid või
dokumenti ja need andmed või dokumendid ei ole hankijale oluliste kulutusteta
andmekogus olevate avalike andmete põhjal kättesaadavad, jätab hankija pakkuja
kvalifitseerimata.
6. PAKKUMUSTE HINDAMINE JA HANKELEPINGU SÕLMIMINE
6.1. Pakkumuse hindamise kriteerium on pakkumuse kogumaksumuse madalaim hind
(koos käibemaksuga).
6.2. Juhul, kui kahe või enama pakkumuse maksumus on võrdne, otsustatakse edukas
Pakkuja liisuheitmise teel. Liisuheitmise korra määrab hankija. Võrdväärse pakkumuse
esitanud pakkujatel on õigus viibida liisuheitmise juures.
6.3. Kui edukas pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi,
ei allkirjasta hankija antud tähtaja (7 päeva) jooksul hankelepingut või ei asu
nõustumuse andmisega sõlmitud hankelepingut pakkujast tulenevatel põhjustel
hankija määratud aja jooksul täitma, siis tunnistab hankija edukaks esialgsel
hindamisel leitud järjestuselt järgmise pakkumuse.
6.4. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga vastavalt hankedokumendi
lisas 3 sätestatud tingimustele.
6.5. Juhul, kui eduka pakkuja pakkumus ületab hanke eeldatavat maksumust, on hankijal
on õigus asuda eduka pakkujaga läbirääkimistesse hanke mahu vähendamiseks, et
mahtuda hanke eeldatava maksumuse piiridesse.
7. PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMISE ALUSED
7.1. Hankijal on õigus lükata tagasi pakkumused igal ajal enne lepingu sõlmimist:
7.1.1. kui kõik vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad lepingu
eeldatavat maksumust või hankija reaalseid rahalisi võimalusi;
7.1.2. kui hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks uued
asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks
hankemenetluse lõpule viimise hankedokumentides esitatud tingimustel;
7.1.3. on õigus tagasi lükata põhjendamatult madala maksumusega pakkumus
vastavalt riigihangete seaduse § 115 lg 1 sätestatud tingimustele.

8. PAKKUJA KINNITUS
9.1 Pakkumuse esitamise faktiga kinnitab pakkuja, et on teadlik kõikidest hanketeates ja
hankedokumentides esitatud tingimustest, võtnud täitmiseks kõik eelmainitud.
9.2 Kui Pakkuja ei ole esitanud hankemenetluse käigus õigeaegselt kirjalikke küsimusi
selgituste ja täiendava informatsiooni saamiseks, ei aktsepteeri hankija ühtegi Pakkuja
hilisemat pretensiooni või lisanõuet (sh rahalist), mis tuleneb sellest, et Pakkuja hinnangul
on hankedokumendid vastuolulised või Pakkuja ei ole saanud hankijalt pakkumuse
koostamiseks vajalikku selgitavat või täiendavat informatsiooni.
Hankedokumendi lisad
Lisa 1. Objekti hetkeolukorda kirjeldav foto
Lisa 2. Foto objekti algupärasest
väljanägemisest
Lisa 3. Hankelepingu projekt

