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Lp pakkuja!
Tori
Vallavalitsus
palub
osaleda
väikehankel
pakkumuse
esitamisega
omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke „ Sindi kergliiklusteede võrgustiku
ehitamine ja renoveerimine I etapp“ (viitenumber 196835) ehitustöödele. Sindi
kergliiklusteede ehitus on rahastavav Euroopa Liidu regionaalarengu Fondi vahenditest
meetmest „Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku
linnaruumi arendamine“.
Riigihanke tulemusena sõlmitakse leping:
 Sindi kergliiklusteede I etapi ehitamiseks, mille Tellijaks on Tori Vallavalitsus;
Käesolev kutse on Sindi kergliiklusteede
omanikujärelevalve teenuse osutamine.

ehitamise

I

etapi

lepingu

üle

Pakkumused esitada tori@torivald.ee märksõnaga „Sindi teede OJV väikehanke
pakkumus“ hiljemalt 26.06.2018 kell 11.00.
Pakkumus sisaldab:
 Teenuse ühe kuu maksumust arvestades hanke dokumendis ja selle lisades toodud
tingimusi. Pakkuja poolt esitatud teenuse maksumus peab sisaldama kõiki
kulutusi, mis on vajalikud teenuse osutamiseks koos kõikide maksude, lõivude,
üldkulude ja kasumiga. Insener kohustub teostama töid käsunduslepingu
sõlmimisest kuni ehitustööde vastuvõtuakti vormistamiseni.
 Vormi 3 kohane informatsioon isiku kohta keda pakkuja kasutab hanke objektil
omanikujärelevalve vastutava insenerina.
1. Informatsioon
1.1. Hankija: Tori Vallavalitsus; registreerimisnumber 77000341; aadress Pärnu mnt 12.
Sindi linn, Tori vald, 86705 Pärnu maakond, Eesti; telefon: (+372) 520 6932; e-post:
toomas.parm@torivald.ee
1.2. Väikehanke tulemusena sõlmitava käsunduslepingu objekt on omanikujärelevalve
osutamine Sindi kergliiklustee rajamisel riigihanke „Sindi kergliiklusteede võrgustiku
ehitamine ja renoveerimine I etapp“ (viitenumber 196835) tulemusena sõlmitud
töövõtulepingu üle vastavalt lisas toodud tingimustele ja nõuetele.
1.3. Väikehanke eest vastutava isiku nimi ja andmed : Ester Märss; telefon: (+372)503 4679;
e-post: ester.marss@torivald.ee
1.4. Hankelepingu rahastamisallikateks on EAS.
1.5. Hankija kasutab väikehanke pakkumuste hindamisel madalaima hinna kriteeriumi ning
vajadusel küsib parima pakkuja käest lisainformatsiooni või lisadokumente.
1.6. Alusdokumendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.6.1. terminiga Insener tähistatakse hanke tulemusel Käsunduslepingu sõlminud pakkujat;
1.6.2. terminiga Käsundusleping tähistatakse hanke tulemusena Hankija ja Inseneri vahel
sõlmitavat käsunduslepingut.
1.6.3. terminiga Töövõtja tähistatakse riigihanke „Sindi kergliiklusteede võrgustiku ehitamine
ja renoveerimine I etapp“ tulemusel Töövõtulepingu sõlminud pakkujat;
1.6.4. terminiga Töövõtuleping tähistatakse riigihanke „Sindi kergliiklusteede võrgustiku
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ehitamine ja renoveerimine I etapp“ tulemusena hankija ja Töövõtja vahel sõlmitavaid
hankelepinguid. Töövõtulepingu tingimused on toodud alusdokumentide koosseisus.
1.7. Pakkumussoov koosneb:
1.7.1. Käsunduslepingu tingimused;
1.7.2. Töövõtulepingute tingimused (riigihange nr196835 ), leitavad RHR-is;
1.7.3. Projektdokumentatsioon.
Dokumendid
asuvad
aadressil:
https://drive.google.com/open?id=1CeCc9uRFkTYyAMlcDq7sEeOmAjl7vitD
2. Täiendavad tingimused
2.1.Pakkuja peab tööde täitmiseks omama Vastutavat järelevalve inseneri. Nimetatud isik peab
hanketeate avaldamisest eelneva kolme aasta jooksul olema osalenud vähemalt kahes tee
ehituse või remondi projektis, ehitus/remonditööde maksumusega vähemalt 50 000 eurot
käibemaksuta, omanikujärelevalve vastutava insenerina või projektijuhina. Pakkuja esitab
vormi 3 kohase informatsiooni koos informatsiooniga referentsobjekti kohta, ära tuues
objekti nime, tööde teostamise perioodi, ehitusobjekti maksumuse, vastutava isiku
positsiooni lepingu täitmisel ja info tellija kohta (koos kontaktandmetega).
2.2.Pakkuja esitab koos pakkumusega dokumendi, mis tõendab vastutava isiku õigust osutada
tee - ehituse omanikujärelevalve teenust. Tellija ei aktsepteeri vastutava isikuna isikut, kellel
on Eesti Vabariigis väljastatud teedeinseneri tase 7 (esmane) kutsetunnistus.
2.3.Pakkuja esitab p 2.1 tõenduseks kinnituse, et vastutav isik on osalenud käsunduslepingu
täitmisel omanikujärelevalve vastutava isikuna või projektijuhina ja käsundusleping on
täidetud nõuetekohaselt, sh informatsioon lepinguobjekti, ehitusobjekti maksumuse km-ta,
tööde teostamise perioodi kohta.
2.4.Vastavalt RHS § 111 märgib pakkuja vajadusel pakkumuses, milline teave on pakkuja
ärisaladus ning põhjendab teabe ärisaladuseks määramist.
2.5.Pakkumus palume allkirjastada volitusi omava isiku poolt.
3. Pakkumuste kontrollimine, võrdlemine ja hindamine
3.1 Vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima teenuse ühe
kuu summeeritud maksumusega pakkumus.
4. Käsunduslepingu sõlmimine
4.1.Käsunduslepingu põhitingimused on esitatud lisana.
4.2.Insener kohustub teostama töid käsunduslepingu sõlmimisest kuni ehitustööde vastuvõtuakti
vormistamiseni. Kui ehitustööd peatatakse (näit tehnoloogiline paus) ei toimu ka
omanikujärelevalve teenuse osutamist ja tasu nimetatud perioodi eest ei maksta.

