Hankija: PÕLVA VALLAVALITSUS

Riigihanke nimetus:
Transporditeenuse osutamine
RIIGIHANKE ALUSDOKUMENT

Pakkumuse koostamise juhend
Alla riigihanke piirmäära jääva teenuse tellimise hange

Põlva Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust riigihankes "Transportteenuse
osutamine".
Riigihange viiakse läbi vastavalt Põlva Vallavalitsuse 01.02.2019 määruse nr 2-2/2
Hankekord §-le 17 ja riigihanke alusdokumentides esitatud nõuetele.
Riigihanke alusdokumentide kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume
pöörduda hanke eest vastutava isiku poole.
1.Hanke iseloomustus
1.1. Hankija nimi ja andmed:
Põlva Vallavalitsus, registrikood 75038581, aadress Kesk tn 15 Põlva, 63308 Põlva
maakond; telefon 799 9470; e-post info@polva.ee.
1.2. Riigihanke eest vastutav ametiisik ja tema kontaktandmed:
Põlva Vallavalitsuse arendusspetsialist Aivar Roop, tel. 797 9371, e-post
aivar.roop@polva.ee.
1.3. Riigihanke esemeks on Põlva linnas 18.-22.07.2019 toimuva Euroopa
maapiirkondade Hartal osalejatele transportteenuse pakkumine.
1.4. Teenust osutatakse ajavahemikul 18.-22.07.2019.
1.5. Käesoleva riigihanke eesmärk on leida Põlva linnas ajavahemikul 18.-22.07.2019
toimuva Euroopa maapiirkondade Hartal osalejatele transportteenuse osutaja
(edaspidi teenuse osutaja).
1.6. Teenuse eesmärk on korraldada ja pakkuda transportteenust Euroopa maapiirkondade
Hartal osalejatele vastavalt hankedokumendis toodud kirjeldusele.
2.Teenuse kirjeldus
2.1. Teenust osutatakse perioodil 18.-22.07.2019 Euroopa maapiirkondade Hartal osalejatele,
kuni 230 inimest.
2.2. Teenuse osutamine:
18.07.- Bussitransport Tallinna Lennujaam- Põlva, kuni 230 inimest. Busside väljumine
Tallinnast ajavahemikul kell 17-19.
19.07.- Väljumisega Põlva Kultuurikeskuse parklast kell 14.00 ringsõit Põlvamaal
(ettevõtete külastamine, ca 100 km, koos peatustega orienteeruvalt 3 tundi), 3
gruppi, kokku kuni 95 inimest:
ringsõit 1 – Põlva linn,
ringsõit 2 – Põlva- Karilatsi- Põlva,
ringsõit 3 – Põlva- Mooste- Põlva;
19.07.- kell 18.00 Põlva- Mooste (ca 20 km, kuni 150 inimest), üks reis, min.3 bussi;
- alates kell 23.00 Mooste- Põlva (150 inimest), üks buss, kolm reisi kuni 01.00.
20.07.- kell 9.30- väljasõit Põlva Kultuurikeskuse parklast Maanteemuuseumisse
Varbusel;
- kell 12.00-14.00 Maanteemuuseum Varbusel- Valgesoo- Põlva, (2 bussi, kuni 50
inimest),
- kell 12.00- 14.00 Maanteemuuseum Varbusel- Taevaskoda- Põlva, (3 bussi, kuni
65 inimest).
21.07.- kell 10.00- 15.00 suunal Põlva- Tartu- Põlva, 230 inimest;
22.07.- alates väljasõiduga kell 03.00 (täpsemad kellaajad selguvad) Põlva- Tallinna
Lennujaam, 230 inimest.
2.3. Teenuse osutaja tagab mugavustega reisibussid (turismibuss) sõidul Põlva- Tallinn-

Põlva 18. ja 22.07. ning marsruudil Põlva- Tartu- Põlva 21.07.
2.4. Teenuse hind peab sisaldama kõiki teenuse osutamiseks vajalikke kulusid, sh sõidukilomeetri hinda, ooteaja hinda.
2.5. Teenuse osutaja võib esitada pakkumuse teenuse osaliseks täitmiseks.
3. Nõuded pakkujale
3.1. Pakkujal peab olema Majandustegevuse registris registreering tegevusalal sõitjatevedu
tegevusluba. Hankija kontrollib nimetatud tingimuse täitmist Majandustegevuse registrist.
4. Pakkumuse struktuur
4.1. Pakkumus peab vastama riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele ega või olla
mis tahes viisil eksitav.
4.2. Pakkumuse tähtaegsel esitamisel kinnitab pakkuja täielikku nõustumist kõigi
hankedokumentides esitatud tingimustega.
4.3. Pakkumus peab olema vormistatud eesti keeles.
4.4. Pakkumus peab sisaldama alljärgnevaid dokumente:
4.4.1. volikiri juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei
ole äriregistri registrikaardile või muu vastava registri tunnistusele kantud isikud, kes
omavad juriidilise isiku esindamise õigust;
4.4.2. pakkuja kinnitused – vorm 1;
4.4.3. hinnapakkumus – vorm 2.
5. Pakkumuse esitamise viis ja tähtaeg
5.1. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 24.05.2019 kell 16:00, elektroonilisel kujul
digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@polva.ee varustatud märksõnaga
"Transportteenuse osutamine".
5.2. Pakkumuse kättesaamise kohta väljastab hankija e-posti teel kinnituse, milles on
märgitud pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg. Hankija kinnitus tõendab
pakkumuse esitamist.
5.3. Pakkumus tuleb esitada hanke alusdokumentides välja toodud tingimuste alusel, lisana
esitatud vormidel ning vajadusel täiendatakse lisadokumentidega.
5.4. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse õigeaegse esitamise ning hankija ei võta
arvesse mittetähtaegselt laekunud pakkumusi.
6. Pakkumuste hindamine
6.1. Pakkumusi hindab riigihanke eest vastutav isik.
6.2. Hankijal on õigus lükata pakkumus tagasi, kui see ei vasta riigihanke alusdokumendis
esitatud tingimustele.
6.4. Edukaks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus.
6.5. Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui:
6.5.1. kõigi pakkumuste maksumused ületavad eeldatavat maksumust;
6.5.2. kui langeb ära vajadus teenuse tellimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast
või põhjusel, mis sõltub või tuleneb seadusandluse muutumisest.
7. Lepingu sõlmimine
7.1. Eduka pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

7.2. Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub lepingu digitaalselt allkirjastama hankija
antud tähtajal.
7.3. Kui edukas pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi,
ei allkirjasta hankija antud tähtajal hankelepingut või ei asu nõustumuse andmisega
sõlmitud hankelepingut pakkujast tulenevatel põhjustel täitma, tunnistab hankija
edukaks esialgsel hindamisel leitud järjestuselt teise pakkumuse.

Lisad:
1. Vorm 1
2. Vorm 2

