Riigihange „Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade mürakaardi koostamine“

RIIGIHANKE ALUSDOKUMENT
HINNAPÄRING

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 01. veebruari 2019 määruse nr 2
„Hankekord“ alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke „Põlva linna,
lähiala ja probleemsete kohtade mürakaardi koostamine“ ning teeb ettepaneku esitada
hinnapakkumus.

ÜLDOSA
Hankija nimi:
Hankija registrikood:
Hankija kontaktandmed:
Hankija esindaja, hanke eest
vastutav isik ja täiendav info:
Riigihanke nimetus:
Hankemenetluse liik:
Pakkumuse esitamise koht:
Pakkumuse esitamise tähtpäev:
Hankelepingu täitmise aeg:
Pakkumuse eeldatav maksumus:

Põlva Vallavalitsus
75038581
Kesk 15, 63308 Põlva linn
Reelika Raig, keskkonnaspetsialist
telefon 5332 3061, e-post reelika.raig@polva.ee
Põlva linna, lähiala ja probleemsete kohtade
mürakaardi koostamine
Alla lihthanke piirmäära
e-posti teel info@polva.ee
27.11.2020
01.08.2021.
14 500.- eurot ilma käibemaksuta

1.
ÜLDIST
Hanke eesmärgiks on Põlva linna, selle lähiala ja probleemsete kohtade mürakaardi
koostamine vastavalt Keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määrusele nr 39 „Välisõhu
mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad
tehnilised nõuded ja koostamise kord“.
Projekti kaasrahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 17443 ,, Põlva linna,
lähiala ja probleemsete kohtade mürakaardi koostamine".
2. TÖÖ KIRJELDUS
2.1. Mürakaardi ja vormistamise nõuded on toodud lisas 1 „Lähteülesanne“.
2.2. Kutsealane pädevus:
2.2.1. Pakkuja peab olema vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 62 lõige 2 pädev
mõõtja mõõteseaduse tähenduses. Mõõtmise teostajal peab olema Eesti
Akrediteerimiskeskuse või mõne muu pädeva akrediteerimisasutuse poolt välja
antud erialast kompetentsust kinnitav tunnistus või akrediteerimistunnistus.
2.2.2. Pakkuja peab olema koostanud viimase viie aasta jooksul vähemalt ühe
kohaliku omavalitsuse mürakaardi atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63 või 64
alusel.
2.2.3. Mürataseme mõõtmisel peavad mõõtetulemused olema tõendatult jälgitavad
mõõteseaduse tähenduses.
2.3. Pakkuja peab valmistama ette materjalid ja osalema avalikul arutelul ning tutvustama
valminud mürakaarti volikogule.
3. NÕUDMISED PAKKUMUSELE
3.1. Esitatav pakkumus peab vastama hankes esitatud tingimustele ja nõuetele. Alternatiivsete
pakkumuste esitamine ei ole lubatud.
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3.2. Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 90 päeva alates pakkumuse esitamise
tähtpäevast.
3.3. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles.
3.4. Elektrooniliselt esitatud pakkumus (e-posti teel) peab olema digitaalselt allkirjastatud
pakkuja juriidilise esindaja, volitatud isiku või pakkumuse eest vastutava isiku poolt.

4. PAKKUMUSTE HINDAMINE JA EDUKAKS TUNNISTAMINE
4.1. Pakkumusi hinnatakse kogumaksumusena, st pakkumuse maksumus koos käibemaksuga.
4.2. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.
5. HANKELEPINGU TINGIMUSED
5.1. Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu.
5.2. Hankelepingu sõlmimisel on aluseks riigihanke alusdokumendid ja pakkumus.
5.3. Müraallikate vastutajatega suhtlemine ja nendelt informatsiooni saamine ning
mõõtmiseks sobilike aegade valimine (nt et mõõtmise alal oleks tagatud maksimaalne ala
kasutuskoormus) on töövõtja ülesanne ja suhtlus toimub otse müraallikate vastutajatega.
Põlva Vallavalitsus teavitab töö koostamise alguses omalt poolt kõiki osapooli
kavandatavast tegevusest.
5.4. Mürakaart peab olema valmis hiljemalt 1. augustiks 2021.a.
5.5. Lepingu valmistab ette edukas pakkuja ja selle projekt esitatakse
hankijale
kooskõlastamiseks 5 tööpäeva jooksul pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse
pakkujatele teatavakstegemisest arvates. Osalised peavad lepingu koostamisel ja
sõlmimisel tegema koostööd arvestades tingimusega, et leping saaks sõlmitud 16
tööpäeva
jooksul
pakkumuse
edukaks
tunnistamise
otsuse
pakkujatele
teatavakstegemisest arvates. Lepingus kajastatakse töö ajakava.
6. PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLLIMINE
6.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust riigihanke alusdokumentides esitatud
tingimustele.
6.2. Hankijal on õigus küsida pakkujalt esitatud pakkumuse kohta täpsustavaid andmeid ja
täiendavaid selgitusi.
6.3. Hankija tunnistab pakkumuse vastavaks, kui see vastab riigihanke alusdokumentides
sätestatud nõuetele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine
sisulisi kõrvalekaldeid riigihanke alusdokumentides nimetatud tingimustest.
6.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta riigihanke alusdokumentides
seatud nõuetele või kui pakkuja ei esita tähtajaks hankija nõutud selgitusi või kui pakkuja
selgituste põhjal ei ole võimalik üheselt hinnata pakkumuse vastavust riigihanke
alusdokumentides esitatud tingimustele.
7. LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMINE JA KÕIGI PAKKUMUSTE
TAGASILÜKKAMINE
7.1. Hankija lükkab tagasi kõik pakkumused, mis ei vasta riigihanke alusdokumendis ja selle
lisades nõutud tingimustele.
7.2. Hankija võib tagasi lükata kõik pakkumused, kui pakkumuste maksumused ületavad
eeldatavat maksumust või muutuvad asjaolud mis muudavad lepingu sõlmimise
võimatuks.
7.3. Hankijal on õigus pidada hanketingimustele vastavate pakkumuste esitanud pakkujatega,
läbirääkimisi esitatud pakkumuse sisu ja maksumuse ning hankelepingu tingimuste üle
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osas, mida hankija ei ole pakkumuse esitamise ettepanekus ja selle lisades määranud
kohustuslike nõuetena (nö mittesiduvad tingimused).

8. ESITATAVAD DOKUMENDID
Pakkuja peab esitama alljärgnevad dokumendid:
- hinnapakkumus vastavalt pakkumuse maksumuse vormile (vorm lisatud);
- vajadusel volikiri pakkumuse esitamiseks;
- pakkuja atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel nõutava pädevust kinnitava dokumendi
koopia;
- viide pakkuja atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63 alusel koostatud kohaliku omavalitsuse
mürakaardile.
9. LISAD
- VORM 1 Pakkumuse maksumuse vorm.
- LISA 1 Lähteülesanne
- LISA 2 Uurimist vajavate piirkondade joonis.

