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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Üldandmed
Hankija nimi ja andmed: Kuusalu Vallavalitsus, Mõisa tee 17, Kiiu alevik.
Riigihanke eest vastutav isik: Kalev Kulpson.
Riigihanke nimetus: Kuusalu valla avalike teede talihooldustööde teostamine.
Hanketeate registreerimisnumber: 120936
Pakkumusmenetluse liik: avatud hankemenetlus.
Rahastamisallikas: Kuusalu Vallavalitsus.

2.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning märge informatsiooni ja dokumentide
kohta, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks
2.1.
Pakkujatele esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid:
2.1.1. Pakkuja on maksevõimeline ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega
tehtud pankrotiotsust. Pakkuja esitab hankedokumentide (edaspidi HD) lisas 2 toodud
vormi IV kohase kinnituse.
2.1.2. Pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas. Pakkuja esitab
Maksu- ja Tolliameti tõendi riiklike maksude tasumise kohta, HD lisa 2 vormi V kohase
kinnituse kohalike maksude tasumise kohta ning kirjaliku nõusoleku vastava järelepärimise
tegemiseks Maksu- ja Tolliametile ja muule õiguspädevale institutsioonile.
2.1.3. Pakkuja on viimase kahe aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete
teostamiseks sõlmitud hankelepingud. Pakkuja esitab HD lisa 2 vormi VI kohase kinnituse.
2.2.
Pakkuja majanduslikule seisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid:
2.2.1 Pakkuja peab viimase majandusaasta jooksul, mille majandusaasta aruanded on kinnitatud,
olema teostanud teehooldustöid. Pakkuja esitab majandusaasta aruannete väljavõtted oma
viimase majandusaasta netokäibe kohta teehooldustööde teostamise osas ning HD lisa 2
vormi VII kohase osutatud teenuste loetelu.
2.3
Pakkuja tehnilisele kompetentsusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid:
2.3.1 Pakkujal peavad olema hankelepingu täitmiseks vajalik personal ning seadmete ja
masinate kasutamise võimalus. Pakkujal peab olema vähemalt üks lumesaha-masina
kasutamise võimalus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse hankelepingu täitmiseks vajaliku
personali ning seadmete ja masinate kasutamise võimaluse kohta.
2.3.2 Pakkuja, kes kavatseb teenuse osutamiseks kasutada allhankijaid, esitab allhankijate
nimed ja registrikoodid, näidates ära allhankija osutatavad teenused.
2.4.
Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal
pakkuja, keda või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses
karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete
nõuete rikkumise või kelmuse või ametialase või rahapesualaste süütegude toimepanemise
eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt
kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus
sellesarnases seisundis tema asukohamaa seaduste kohaselt;
kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema
asukohamaa seaduste kohaselt;
kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude
või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt täidetud;
kes on esitanud valeandmeid hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.
2.5

Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed.

3.

Tehniline kirjeldus

3.1.
3.2.
3.2.1

Riigihanke tehniline kirjeldus ja hanke jagamine on toodud HD lisas 1.
Riigihanke jaotamine osadeks:
Hankija on jaotanud hanke osadeks. Pakkuja võib esitada pakkumuse ühe või mitme osa
kohta. Pakkumusi võrreldakse ja hinnatakse osade kaupa eraldi. Ühe osa

hindamistulemused ei mõjuta teiste osade hindamistulemusi. Iga osa raames sõlmitakse
eraldi hankeleping.
4.

Hankelepingu tingimused

4.1.
4.2.

Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga HD lisas 3 sätestatud tingimustel.
Hankeleping sõlmitakse avalike teede talihooldustööde tegemiseks ajavahemikul
01.11.2010 – 30.04.2013.

5.

Maksetingimused

5.1.

Tasumine teenuste eest toimub ükskord kuus tegelikult teostatud tööde akti alusel.
Töötundide arvestamiseks peab pakkuja talihooldetööde päevikut, mida täidetakse
igapäevaselt ja mille kinnitab hankija iga kuu kohta eraldi. Kütusehindade muutumisel on
võimalik pakutud töötunni ühikhinda hankelepingu kehtivusajal, kahepoolsel kokkuleppel,
muuta üks kord aastas ja mitte rohkem kui 5 % esialgselt pakutud ühikhinnast.
Maksetingimused fikseeritakse hankelepingus.

6.

Pakkumuse maksumus

6.1
6.2
6.3

Pakkuda lumesahk – masina 1 töötunni maksumus.
Pakkuda aeg, mis kulub ühe osa ühekordseks tööde teostamiseks.
Pakkumise osa ühekordse töö teostamise kogumaksumus kokku (töötunni maksumus
korda kulutatud aeg).
Hinnapakkumine esitatakse eesti kroonides koos käibemaksuga. 01.01.2011 alates
arvestatakse hinnad eurodes. Arvestuskursiks on 15.646.
Pakkuja esitab HD lisa 2 vormi III kohase hinnapakkumuse. Pakkumise vormil täidetakse
ainult need osad, milles soovitakse pakkumine esitada.

6.4
6.5

7.

Pakkumuse vormistamise keel
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

8.
8.1

Pakkuja esitatav lisainformatsioon ja -dokumendid
Juriidilisest isikust pakkuja esitab koos kvalifitseerimise dokumentidega HD lisa 2 vormi
VIII kohase volikirja tema esindamiseks juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla
kirjutanud isik või isikud ei ole äriregistri B-kaardile kantud juhatuse liikmed, kes omavad
juriidilise isiku esindamise õigust.
Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
Pakkumus peab olema jõus 45 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.

9.

10.

Pakkumuse tagatis
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav.

11.
11.1
11.2.
11.3.
11.4.

Pakkumuse vormistamine, esitamine ja muutmine
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna.
Kõik lehed, va reklaammaterjalid, peavad olema kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga.
Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumusdokumentides ei ole lubatud.
Pakkumus peab olema koostatud järgmise struktuuri kohaselt:
 tiitelleht;
 sisukord;
 HD p 8.1 nimetatud volikiri HD lisas 2 toodud vorm VIII (vajadusel);
 HD lisa 2 vormi II kohane riigihanke hankemenetlusel osalemise avaldus;
 HD p 2 nimetatud dokumendid nende nimetamise järjekorras;







a) HD lisas 2 toodud vorm IV
b) HD lisas 2 toodud vorm V
c) HD lisas 2 toodud vorm VI
d) HD lisas 2 toodud vorm VII
e) Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse hankelepingu täitmiseks vajaliku personali ning
seadmete ja masinate kasutamise võimaluse kohta
 f) Allhankijate nimed, registrikoodid ja nende poolt osutatavad teenused ning
alltöövõtjatel puuduvad riigihangete seaduse paragrahvi 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud
alused. Vaata HD punkti 14.2
 g) Vastutavate isikute nimed ja kvalifikatsioon
 HD lisas 1 toodud tehnilisele kirjeldusele ja hanke osadele vastav HD lisa 2 vormi III
kohane hinnapakkumus.
11.5. Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes eksemplaris.
11.6. Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:
 hankija nimi: Kuusalu Vallavalitsus
 hankija aadress; Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald, 74604
 riigihanke nimetus: „Kuusalu valla avalike teede talihooldustööde teostamine“
 riigihanke registreerimisnumber:
 PAKKUMUS;
 pakkuja nimi, registrikood ja aadress;
 Mitte avada enne 26.10.2010 a. kella 09.00
11.7. Pakkumus tuleb esitada Kuusalu Vallavalitsusse, aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik,
Kuusalu vald, 74604 hiljemalt 26.10.2010 kell 08.30
11.8. Hankija väljastab, pakkuja soovil, pakkumuse kättesaamisel pakkujale kirjaliku tõendi,
milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning
pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke
registreerimisnumber, ning märgib pakkumuse pakendile pakkumuse kättesaamise kuupäeva
ja kellaaja.
11.9. HD p 11.7 nimetatud tähtajast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta. Nende kohta
väljastatakse tõend vastavalt HD p 11.8 ning pakkumus tagastatakse pakkujale avamata
kujul.
11.10.Pakkuja võib oma pakkumust muuta kuni HD p 11.7 nimetatud tähtajani, esitades uue
pakkumuse, mille pakendile on märgitud lisaks HD p 11.6 nimetatule märge ”Muutmine”.
11.11.Hankija annab muudetud pakkumuse kättesaamisel pakkujale HD p 11.8 nimetatud tõendi,
mida on täiendatud märkega ”MUUTMINE” ning märgib pakkumuse pakendile pakkumuse
kättesaamise kuupäeva ja kellaaja.
11.12.Hankija võib esitatud pakkumuse tagasi võtta, kusjuures sellekohane kirjalik teade tuleb
esitada hankijale enne HD p 11.7 nimetatud tähtpäeva.
11.13.Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.
11.14.Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa
arvatud vääramatu jõu (force majeure) toime võimaluse.
11.15.Osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatud.
11.16.Variantide esitamine ei ole lubatud.
11.17.Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku
sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
12.
12.1.
13.
13.1.

Selgitused
Täiendavate selgituste saamiseks riigihanke ja HD sisu kohta pöörduda Mõisa tee 17, Kiiu
alevik, 74604, Kalev Kulpson (5166331 6066376, e-post kalev.kulpson@kuusalu.ee).
Pakkumuste avamine
Pakkumuste avamine toimub 26.10.2010 Kuusalu Vallavalitsuses, aadressil Mõisa tee. 17,
Kiiu alevik, Kuusalu vald, kell 9.00.

13.2.

Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi
võetud ja mida ei ole avatud enne HD p 13.1 nimetatud tähtaega (puuduvad eelnevad
avamisjäljed), nende esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust.
13.2.1. Juhul, kui pakkuja on muutnud oma pakkumust, esitades uue pakkumuse, mille pakendile
on
kantud märge ”MUUTMINE”, avatakse pakkumus, mille pakendil on kantud märge
”MUUTMINE”.
13.3. Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab
olema võimeline tõendama esindusõigust.
13.4. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja pakkujate poolt
esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust
hankedokumentides nõutud loetelule. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste
avamise protokoll.
13.5. Pakkumusi, mis on avatud enne HD p 13.1 nimetatud tähtaega (avamisjälgedega
pakkumused), pakkumusi, mida ei avatud HD p 13.2.1 sätestatud korras, ja pakkumusi,
mis on tagasi võetud, ei võeta arvesse ning nende kohta tehakse protokolli vastav märge.
13.6. Pakkumused, mida ei võetud arvesse, tagastatakse pakkujatele.
14.
14.1.
14.2.

Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine
Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt HD p 2 ja hanketeates toodud
tingimustele.
Hankija jätab pakkuja kvalifitseerimata, kui:

14.2.1. Pakkuja on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud
kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete
rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja
kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud
või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv.
14.2.2. Pakkuja on pankrotis, likvideerimisel või tema äritegevus on peatatud;
14.2.3. pakkuja suhtes on algatatud sundlikvideerimine;
14.2.4. pakkuja ei ole täitnud riiklike ja kohalike maksude tasumise kohustusi;
14.2.5. jõustunud kohtuotsusega on tõendatud, et pakkuja on viimase kahe aasta jooksul jätnud
nõuetekohaselt täitmata hankemenetluse tulemusena temaga sõlmitud hankelepingu;
14.2.6. pakkuja ei ole esitanud andmeid või dokumente, mida hankija on riigihangete seaduse
alusel käesolevas HD-s nõudnud;
14.2.7. pakkuja ei vasta tegutsemiseks vastavas valdkonnas õigusaktidega ettenähtud nõuetele või
tema majanduslik seisund või tehniline kompetentsus ei vasta hankija esitatud tingimustele.
14.3. Hankija võib HD punktides 14.2.5 ja 14.2.6 nimetatud juhtudel pakkuja kvalifitseerida, kui
esitamata andmed või dokumendid on hankijale oluliste kulutusteta avaliku registri kaudu
kättesaadavad või kui esitatud tingimustele mittevastavus on otsuse tegemisel väheoluline.
14.4. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.
14.5. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid
või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
16.

Pakkumuste vastavuse kontroll ja vastavaks tunnistamine
Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust HD-s esitatud tingimustele.
Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide HD-s esitatud
tingimustega.
Pakkumuse võib tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi HD-s
esitatud tingimustest.
Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta HD-s esitatud tingimustele.
Kõikide pakkumuste tagasilükkamine
Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks
tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

17.
17.1.
17.2.

17.3.

Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
Hankija võrdleb ja hindab pakkumusi HD p 6 nimetatud maksumuste alusel.
Edukaks tunnistatakse osa pakkumine, milles pakutud HD p-ti 6.3 pakkumuse maksumus
ühekordse töö teostamiseks on madalaim.
Kui kaks või enam pakkumust on võrdväärse maksumusega, tunnistatakse edukaks
pakkumus, mille tunni ühikuhind on väikseim.

Lisa 1. Riigihanke tehniline kirjeldus ja hanke osad:
1.Kuusalu valla avalike teede, tänavate ja kõnniteede talihooldustööde hanke OSAD:
1.1. OSA I ( üks)
Kosu, Aru, Kursi, Rehatse ja Ilmastalu külad. Ligikaudne kogupikkus 35 km.
1.2. OSA II ( kaks )
Kolga-Aabla, Kiiu-Aabla, Pedaspea, Leesi, Tammistu, Juminda, Tapurla ja Virve küla.
Ligikaudne kogupikkus 30 km.
1.3. OSA III ( kolm )
Nõmmeveski ja Joaveski küla. Ligikaudne kogupikkus 15 km.
1.4. OSA IV ( neli )
Kasispea, Turbuneeme, Viinistu, Pärispea ja Suurpea küla. Ligikaudne kogupikkus 35 km.
1.5. OSA V ( viis )
Kuusalu aleviku ja Kuusalu küla teed, tänavad ja kõnniteed. Ligikaudne kogupikkus 20 km.
Teostatakse ka libedusetõrjet vastavalt tellimusele.
1.6. OSA VI ( kuus )
Murksi, Kalme, Kõnnu, Kemba ja Suru küla. Ligikaudne kogupikkus 55 km.
1.7. OSA VII ( seitse )
Parksi, Vanaküla ja Valgejõe küla. Ligikaudne kogupikkus 35 km.
1.8. OSA VIII ( kaheksa )
Kolgaküla, Hara ja Kotka küla. Ligikaudne kogupikkus 45 km.
1.9. OSA IX ( üheksa )
Saunja, Külmaallika, Kodasoo ja Rummu küla. Ligikaudne kogupikkus 30 km.
1.10. OSA X ( kümme )
Vihasoo, Tammispea ja Loksa küla. Ligikaudne kogupikkus 35 km.
1.11. OSA XI ( üksteist )
Kiiu aleviku Narva maanteest põhjapoolne osa, Mäepea, Põhja, Allika, Kupu, Sõitme,
Andineeme ja Salmistu küla. Ligikaudne kogupikkus 65 km.
1.12. OSA XII ( kaksteist )
Kolga alevik, Uuri, Muuksi, Pudisoo, Tsitre, Soorinna, Hirvli, Sigula, Mustametsa, Vahastu,
Kahala ja Liiapeksi küla. Ligikaudne kogupikkus 105 km.
1.13. OSA XIII ( kolmteist )
Kiiu aleviku Narva maanteest lõunapoolne osa, Valkla, Haavakannu ja Kaberla küla.
Ligikaudne kogupikkus 30 km.

2.Kuusalu valla avalike teede talihoolde seisundinõuded:
2.1.Pakkuja tagab teede seisunditaseme 2 - lumetõrje on tehtud 5 tunni jooksul alates lumesaju
või tuisu lõpust.
Alus:Tee seisundinõuded (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002 määrus nr 45)
3.Lumetõrjetöödega alustatakse kui sadanud lumekihi paksus on 10 cm. Kuusalu, Kiiu ja Kolga
alevikes alustatakse tänavate ja kõnniteede lumetõrjetöödega, kui lumekihi paksus on 5 cm.
Libedusetõrjet teostatakse Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikes nii tänavatel kui kõnniteedel, muudel
juhtudel hankija poolt määratud isiku ( Kalev Kulpson ) tellimusel.
Lisa 2. Vormid.

Vorm I – Hankedokumentide kättesaamise kinnitus

KUUSALU VALLAVALITSUS 75033496
..........................................................................................................................................
/hankija nimi, registrikood/

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuuslau vald, 74604
..........................................................................................................................................
/aadress/

Tel. 6066370, fax, 6066371, e-post vallavalitsus@kuusalu.ee
..........................................................................................................................................
/telefon, faks, e-post/

kinnitab käesolevaga, et on saanud hankedokumendid riigihankes:

Kuusalu valla avalike teede talihooldustööd
/hanke nimetus/

..........................................................................................................................................
/pakkuja nimi, registrikood/

.........................................................
/kuupäev/

.................................................................
/allkiri/

Hankedokumendid väljastas...............................................................................
/nimi, allkiri/

Vorm II – Riigihanke hankemenetlusel osalemise avaldus

Pakkuja nimi: ______________________________________________________
Riigihanke „Kuusalu valla avalike teede talihooldustööd“ registreerimisnumber:
1
2
3
4
5

6
7

Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentide ja nende lisadega ning et nõustume täielikult
Hankija esitatud tingimustega.
Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning
meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.
Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused
nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.
Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumisvormile lisatud dokumendid moodustavad meie
pakkumise osa.
Kinnitame, et
lisatud hinnapakkumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et
hinnapakkumuse mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui
pakkumise kutse dokumentidele mittevastav.
Käesolev pakkumus on jõus 45 päeva alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud
juhtudel.

____________________________________________________________________
(nimi)

_______________________
(allkiri)

_________________________________
(kuupäev)

volitatud sellele pakkumisele alla kirjutama _________________________ nimel.

Vorm III. Hinnapakkumus
Pakkuja nimi: ________________________________________________________
Riigihanke „Kuusalu valla avalike teede talihooldustööd“ registreerimisnumber:
OSA

OSA tööpiirkond

Kosu, Aru, Kursi, Rehatse ja
Ilmastalu
Kolga-Aabla, Kiiu-Aabla,
II Pedaspea, Leesi, Tammistu,
Juminda, Tapurla ja Virve
III Nõmmeveski ja Joaveski
Kasispea, Turbuneeme,
IV Viinistu, Pärispea ja Suurpea
Kuusalu aleviku ja Kuusalu
V küla teed, tänavad ja kõnniteed
Murksi, Kalme, Kõnnu, Kemba
VI ja Suru
VII Parksi, Vanaküla ja Valgejõe
VIII Kolgaküla, Hara ja Kotka
I

Saunja, Külmaallika, Kodasoo
IX ja Rummu
X Vihasoo, Tammispea ja Loksa
Kiiu alevik, Mäepea, Põhja,
XI Allika, Kupu, Sõitme,
Andineeme ja Salmistu
Kolga alevik, Uuri, Muuksi,
Pudisoo, Tsitre, Soorinna,
XII Hirvli, Sigula, Mustametsa,
Vahastu, Kahala ja Liiapeksi
XIII Kiiu aleviku Narva mnt
lõunapoolne osa, Haavakannu,
Valkla, Kaberla

~km

Töötunni
maksumus
koos
käibemaksuga

Ühe
töötsükli aeg
tundides

Maksumus kokku
koos
käibemaksuga

35
30
15
35
20

55
35
45
30
35
65

105

30

NB: Täita ainult need osad, milles soovitakse pakkumine esitada.
Kuupäev: ____________________
Pakkuja nimi: _______________________________________________________
Esindaja allkiri: ______________________________________________________

Vorm IV - Kinnitus likvideerimis- ja pankrotimenetluste kohta

Pakkuja nimi: ______________________________________________________
Riigihanke „Kuusalu valla avalike teede talihooldustööd“ registreerimisnumber:

Käesolevaga kinnitame, et me ei ole pankrotis ega likvideerimisel, meie äritegevust ei ole
peatatud. Samuti ei ole me makseraskustes ning meie vastu ei ole algatatud likvideerimismenetlust
ega tehtud pankrotiotsust asukohamaa seaduste kohaselt.

Märkused: ________________________________________________________

Kuupäev: __________________________________________________________

Pakkuja nimi: _______________________________________________________

Esindaja allkiri: ______________________________________________________

Vorm V - Kinnitus maksude tasumise kohta

Pakkuja: ________________________________________________________
Riigihanke „Kuusalu valla avalike teede talihooldustööd“ registreerimisnumber:
Käesolevaga kinnitame, et oleme täitnud kõik oma kohustused kohalike maksude osas. Anname
nõusoleku kohalike ja riiklike maksude tasumise kohta järelepärimise tegemiseks Maksu- ja
Tolliametile või muule õiguspädevale institutsioonile.
Meie kahe viimase aasta oma töötajate pealt tasutud sotsiaalmaks oli järgmine:
Aasta

Sotsiaalmaks kroonides

2009
2010

Märkused: ______________________________________________________

Kuupäev: ______________________________________________________

Pakkuja nimi: ___________________________________________________

Esindaja allkiri: _________________________________________________

Vorm VI - Kinnitus riigihangete nõuetekohase teostamise kohta

Pakkuja nimi: ___________________________________________________
Riigihanke „Kuusalu valla avalike teede talihooldustööd“ registreerimisnumber:

Kinnitame, et oleme viimase kahe aasta (2009-2010) jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik
riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud.
(Kui pakkuja ei ole sõlminud riigihangete teostamiseks hankelepinguid:
Kinnitame, et me ei ole viimase kahe aasta ( 2009, 2010) jooksul riigihangete teostamiseks
hankelepinguid sõlminud.

Märkused: ____________________________________________________

Kuupäev: ____________________________________________________

Pakkuja nimi ja andmed: ________________________________________

Esindaja allkiri ________________________________________________

Vorm VII – Osutatud teenuste loetelu
Pakkuja nimi:__________________________________________________

Riigihanke „Kuusalu valla avalike teede talihooldustööd“ registreerimisnumber:

Meie poolt aastatel

Nr.

2009-2010 osutatud teenuste loetelu:

Hankija nimi,
kontaktandmed

Osutatud
teenused

Teenuse
osutamise aeg

Maksumus
(ilma
käibemaksuta)

Märkused: ___________________________________________________

Kuupäev: ___________________________________________________

Pakkuja nimi: ________________________________________________

Esindaja allkiri _______________________________________________

Vorm VIII - Volikiri

Pakkuja: ______________________________________________________
Riigihanke „Kuusalu valla avalike teede talihooldustööd“ registreerimisnumber:

Käesolevaga volitab ___________________________________

(pakkuja nimi)

__________________________________________________

(volitaja nimi ja

ametikoht) isikus _____________________________

(volitatava nimi, ametikoht)

olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama ülalnimetatud riigihanke pakkumust.

Volitatava allkirja näidis: _______________________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ___________________________________________

Kuupäev: ___________________________________________________

______________________________________________ (volitaja allkiri)

_____________________________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

Lisa 3 – Hankelepingu vorm
Kuusalu valla avalike teede talihoolduse hankeleping
Kiiu, ................................
Kuusalu Vallavalitsus, registrikood 75033496, asukoht Mõisa tee 17, 74604, Kiiu alevik, Kuusalu
vald keda esindab vallavanem..............................., edaspidi Tellija ja ........................ registrikood
......................., asukohaga ........................., keda esindab .................................................., edaspidi
Töövõtja, keda edaspidi nimetatakse Poolteks, sõlmisid alljärgneva Hankelepingu (edaspidi
Leping)..
1. Lepingu objekt
Lepingu objektiks on Kuusalu valla avalike teede talihooldustööd alljärgnevalt:
.......
1.1 Kuusalu valla avalike teede talihoolde seisundinõuded:
1.1.1. Pakkuja tagab teedel seisunditaseme 2 - lumetõrje on tehtud 5 tunni jooksul alates lumesaju
või tuisu lõpust.
Alus:Tee seisundinõuded (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002 määrus nr 45)
1.2 Talihooldetööde tegemine sõltuvalt ilmastikust:
1.2.1. Lumetõrjetöödega alustatakse kui sadanud lumekihi paksus on 10 cm.
1.2.2. Õhutemperatuuril alla – 10 º C kasutatakse märgsoola asemel soola- liiva segu.
1.2.3. Õhutemperatuuril alla – 18 º C kasutatakse soola-liiva segu asemel kuivatatud liiva
1.2.4. Tellija kohustub kokkulepitud mahus ja nõuete kohaselt teostatud tööde eest tasuma
järgmiselt:
Lumesahk-masina 1 töötunni maksumus ..................
Maksumus kokku:
.................
Hindadele lisandub käibemaks.
.................
Tasumine toimub üks kord kuus, teostatud tööde akti alusel.
1.2.5. Töötundide arvestamiseks seab Töövõtja sisse talihooldetööde päeviku, mida täidetakse
igapäevaselt ja mille kinnitab Tellija iga kuu lõpus.
1.2.6. Kui diiselkütuse turuhinna muutus ületab 10%, siis on Pooltel õigus asuda läbirääkimistesse
punktis 1.8. nimetatud hindade suhtes. Läbirääkimistel on aluseks diiselkütte 1 liitri hind
pakkumise esitamisel 25.10.2010. Diiselkütte hind oli (…………………krooni).
2.

Tööde tegemise aeg

Töövõtja kohustub teostama lepingu punktis 1 nimetatud töid perioodil mille alguseks on
01.11.2010.a. ja lõpuks 30.04.2013.a.
3. Poolte vastutus

3.1. Pooled kannavad täielikku varalist vastutust nende süül Lepingu täitmata jätmise või
mittenõuetekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest.
3.2. Pooled ei kanna vastutust juhul, kui Lepingu tingimuste täitmata jätmine või
mittenõuetekohane täitmine on põhjustatud vääramatust jõust.
3.3. Tellijal on õigus igal ajal sh puhkepäevadel ja riiklikel pühadel, kontrollida kokkulepitud
tööde teostamist. Mittenõuetekohaselt teostatud töö osas esitab Tellija kontaktisik koheselt
Töövõtja kontaktisikule telefoni, e-maili või faksi teel nõude puuduste kõrvaldamiseks. Puudused
tuleb kõrvaldada hiljemalt 4 tunni jooksul. Töövõtja peab tagama selliste teadete vastuvõtmise
võimaluse oma esindaja poolt.
3.4. Juhul, kui Töövõtja punkti 3.3 kohaselt edastatud puudusi tähtaegselt ei kõrvalda või teeb
seda seisunditasemele mittevastavalt, koostab Tellija Töövõtja esindaja juuresolekul puuduse
kohta kirjaliku ülevaatuse akti. Ülevaatuse toimumisest teatakse Töövõtja kontaktisikule telefoni
teel või kirjalikult. Akt koostatakse 2 eksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja teine Töövõtjale.
Aktile kirjutavad alla mõlema Poole esindajad. Kui Töövõtja esindaja keeldub aktile alla
kirjutamast või ei tule ülevaatuse juurde, allkirjastab akti mõlemad eksemplarid Tellija esindaja
ainuisikuliselt. Sellisel juhul saadab Tellija ülevaatuse akti Töövõtjale väljastusteatega tähtkirjaga
hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast akti koostamist.
3.5. Ülevaatuse akti alusel on Tellijal õigus esitada Töövõtjale kirjalik ettekirjutus töö
mittenõuetekohase täitmise kohta ja nõuda selle kohast täitmist. Tellijal on õigus nõuda
mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist. Ettekirjutus esitatakse hiljemalt 3- ndal
tööpäeval pärast ülevaatuse akti koostamist väljastusteatega tähtkirjaga Töövõtja aadressil.
3.6. Tellijal on õigus vähendada igakuist tasumisele tulevat summat 10 % iga vastaval kuul tehtud
kirjaliku ettekirjutuse kohta.
3.7. Tellijal on õigus olulise rikkumise korral leping ennetähtaegselt üles öelda. Lepingu oluliseks
rikkumiseks on kolme järjestikuse ettekirjutuse olemasolu lepinguperioodil. Lepingu
ennetähtaegsel ülesütlemisel käesoleval alusel tasub Töövõtja leppetrahvi 40 000 (nelikümmend
tuhat) krooni.
3.8. Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt iga maksmisega hilinetud päeva eest viivist 0,7% päevas
lepingu punkti 1.8. alusel väljamaksmisele tulevast summast.
4, Lepingu muutmine, lõpetamine ja lõppemine
4.1. Lepingu muutmine toimub ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Kokkulepe lepingu muutmise
kohta jõustub selle allkirjastamisel poolte poolt või kokkuleppes näidatud tähtajal.
4.2. Leping lõpeb tähtaja möödumisel või lepingu ülesütlemisel või lõppemisel muul alusel.
4.3. Töövõtjal on õigus käesolev leping erakorraliselt üles öelda teatades sellest kirjalikult ette
vähemalt 2 (kaks kuud), kuid mitte enne 12 kuu möödumist käesoleva lepingu jõustumisest.
5. Teadete edastamine
5.1. Pooltevahelised käesoleva Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja
arvatud juhtudel, kui pooled on käesolevas lepingu teisiti kokku leppinud või teated on
informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi
6. Kontaktisikud ja informatsioon tööde kohta
6.1. Tellija poolt on kontaktisik Kuusalu Vallavalitsuse majandusteenistuse juhtaja Kalev
Kulpson, tel. 6066387, 5166331, e-mail kalev.kulpson@kuusalu.ee
Kõik kirjalikud teated saadetakse aadressile: Mõisa tee 17, 74604 Kiiu alevik, Kuusalu vald.
6.2. Töövõtja poolt on kontaktisik ................................................................................., kes
Töövõtja poolt korraldab töid objektil, lahendab muid korraldavaid küsimusi.

Kõik kirjalikud teated saadetakse aadressile: ................................................................
6.3. Muudatustest ülalnimetatud kontaktisikute- ja andmete osas teatavad pooled teisele poolele
kirjalikult tähtkirjaga hiljemalt 3 tööpäeval arvates muudatuse toimumisest.
7. Vaidluste lahendamine
7.1. Poolte vahel käesoleva Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste
teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused läbivaatamisele Eesti Vabariigi
seadusandlusega kehtestatud korras.

8. Muu
8.1. Leping on sõlmitud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris millest üks
eksemplar antakse Töövõtjale ja teine Tellijale.
8.2. Käesolev leping jõustub selle allakirjutamisel poolte poolt.

Tellija
Kuusalu Vallavalitsus
Vallavanem
Urmas Kirtsi

Töövõtja

___________________________

__________________________

