Riigihanke „Põlva Kultuurikeskuse treppide parendamise ja valgustuse rajamise projekteerimistööd“

Hankedokument
Põlva Vallavalitsus korraldab riigihangete seaduse ja Põlva Vallavalitsuse 01. veebruari 2019 määruse
nr 2 „Hankekord“ alusel alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Põlva Kultuurikeskuse treppide
parendamise ja valgustuse rajamise projekteerimistööd“ ning teeb ettepaneku esitada
hinnapakkumus.
Hankija teeb ettepaneku esitada pakkumus vastavalt riigihanke alusdokumentides sisalduvatele
tingimustele.
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti teel hankedokumentides märgitud pakkumuste
esitamise tähtaja jooksul.
Hankija aktsepteerib elektrooniliselt esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud
dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .rtf (RichTextFormat), .odt (Open
Office) ning ka MS Office formaate.
Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.
Hankemenetluses osalevatele pakkujatele tehakse teatavaks läbi Põlva
dokumendisüsteemi DELTA pakkujate nimed ja esitatud pakkumuste maksumused.

Vallavalitsuse

1 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:

Põlva Vallavalitsus
75038581
Kesk 15, 63308 Põlva linn
Ehitus-ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala
e-post mihkel.kala@polva.ee
„Põlva Kultuurikeskuse treppide parendamise ja valgustuse
rajamise projekteerimistööd“
alla lihthanke piirmäära
info@polva.ee
30.06.2021

Riigihanke alusdokumentide (edaspidi ka alusdokumentide) koostamisel on hankija lähtunud
riigihangete seadusest (edaspidi RHS) ja sellega seonduvatest õigusaktidest ning Põlva vallas
kehtestatud õigusaktidest.

2 RIIGIHANKE ESE
2.1 Riigihanke esemeks on Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse treppide parendamise ja valgustuse
rajamise projekteerimise tööd. Teenuse osutamise tehniline kirjeldus on esitatud alusdokumentide
lisas 1 Tehniline kirjeldus.
2.2 Pakkumuse esitamine riigihanke üksikutele osadele ei ole lubatud. Hankija ei ole riigihanget
osadeks jaganud, sest hankelepingu jagamine võib ohustada selle nõuetekohast täitmist seoses
erinevate osade täitjate tegevuse kooskõlastamisega (RHS § 27 lg 2).
2.3 Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
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2.4 Teenuse osutamise aluseks on Eesti Vabariigis ja Põlva vallas kehtivad õigusaktid. Eesti Vabariigis
kehtivate vastavate normide, standardite ja õigusaktide puudumisel tugineda Euroopa Liidu
direktiividele või liikmesriikide vastavatele normidele ja standarditele, viidates nendele projektis.

3 PAKKUMUS
3.1 Pakkumus peab vastama riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele, sisaldama nõutud
dokumente ning olema vormistatud nõuetekohaselt. Pakkumuses esitatud andmed peavad olema
esitatud viisil, mis võimaldavad hankijal kontrollida nende vastavust riigihanke alusdokumentides
toodud tingimustele.
3.2 Pakkumuse maksumus tuleb esitada ettevõtte vormil.
3.2.1 Pakkuja esitatud ühikuhinnad ja maksumus peavad sisaldama kõiki alusdokumentides ja selle
lisades kirjeldatud teenuse osutamiseks tehtavaid kulutusi.
3.2.2 Pakkumuse ühikuhinnad ja maksumus on lõplikud ja kehtivad kogu lepinguperioodi jooksul.
3.3 Ehitise visioonikavand koos seletuskirjaga
Pakkumus peab sisaldama vastavalt tehnilisele kirjeldusele kinnistule rajatavate elementide
visioonikavandit koos seletuskirjaga. Seletuskiri peab sisaldama parendatavate ja perspektiivsete
treppide maastikuarhitektuuri (asendiplaan, haljastus, juurdepääsud) lahendust. Ala valgustuse
ideekavand peab olema esitatud graafiliselt, et oleks võimalik visuaalselt hinnata esitatud ideed.
Hankelepingu eseme visioonikavand peab andma ülevaate pakkuja kavandatud tegevustest,
arusaamast ning lähenemisest hanke objektiks olevale projekteerimistööle. Visioonikavand peab
sisaldama hankelepingu eseme kontseptsiooni, mis peab olema koostatud vastavalt
alusdokumentide lisas 1 toodud lähteülesandele ning esitatakse seletuskiri koos graafilise
materjaliga. Lisaks on visioonikavandi juurde nõutud ligikaudne ehitusmaksumus.
Esitatud visioonikavandi lahendust koos seletuskirjaga kasutatakse pakkumuste edukuse hindamisel.
Pakkuja esitab elektroonselt e-posti kaudu pakkumuse kirjelduse. Esitatavatel materjalidel ei tohi olla
kirjanurgas, päises, jaluses, pealkirjas või muul viisil välja toodud pakkuja andmeid või ei tohi esitatud
visioonikavandil või seletuskirjas muul viisil olla autor äratuntav. Visioonile antud nimi ei tohi viidata
pakkuja ettevõtte nimele.
4 PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE
4.1 Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta alusdokumentides esitatud tingimustele.
Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud
tingimustest.
4.2 Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi lükata, kui hankija leiab
pärast pakkujalt nõutud selgituse saamist ja tõendite hindamist, et pakkumuse maksumus on
põhjendamatult madal või pakkuja ei ole tähtajaks esitanud nõutud selgitust (RHS § 115).
4.3 Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata järgmistel juhtudel:
4.3.1 kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad lepingu
eeldatavat maksumust (RHS § 116 lg 1 p 1);
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4.3.2 riigihanke korraldamiseks vajalikud tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad riigihanke
realiseerimise võimatuks;
4.3.3 on aset leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on asjaolu,
mida hankija ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt hankijalt
eeldada, et ta hankemenetluse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või
selle tagajärje ületaks.
5 PAKKUMUSTE HINDAMINE
5.1 Eduka pakkumuse valiku aluseks on majanduslikult soodsaim pakkumus alltoodud hindamise
kriteeriumidest lähtuvalt 100 väärtuspunkti skaalal:
Pos

Hindamiskriteerium

Väärtuspunktide
osakaal
1
Visioonikavand ja seletuskiri
60
1.1
Kinnisasja maastikuarhitektuuriline (asetus, haljastus, juurdepääsud) 20
lahendus
1.2
Trepistiku valguspargi lahend
30
1.3
I ehitusetapi rajamise kulud
10
2
Pakkumuse maksumus. Madalaima maksumusega pakkumus saab 40
maksimaalsed punktid.
Kokku väärtuspunkte
100
5.1.1 Visioonikavand ja seletuskiri - 60 väärtuspunkti.
Esitatud visioonikavandi ja seletuskirja hindamine toimub hankijapoolse hindamiskomisjoni poolt.
Maksimaalse arvu väärtuspunkte (60) saavad pakkumused, milles esitatud kava vastab täpsemalt
nimetatud punktis esitatud nõuetele
Hindamiskomisjon määrab igale kavandile enamuse otsusega eelpool nimetatud kavandi osadele
punktid skaalas 0-20, 0-30 punkti või 0-10 (skaalal madalaim punktide arv tähendab, et ei vasta
hankija ootustele ja maksimum punktide arv tähendab, et vastab hankija ootustele täielikult), iga
kavandiosa punktide kokku summeerimisel saadakse hindamiskriteeriumi väärtuspunktid.
Punktide andmisel hinnatakse visioonikavandi põhjalikkust ja läbimõeldust, selle vormilist kvaliteeti
ja vastavust alusdokumentides toodud tehnilisele kirjeldusele. Visioonikavandi puhul hinnatakse
eelkõige hanke esemeks oleva territooriumi läbimõeldust ja tööde teostatavust, arhitektuuri ja
asendiplaanilist lahendust, valguslahenduse efektsust. Oluline hindamisel on hankedokumendi Lisa
1_Tehnilise kirjeldus joonisel 2 esitatud ala nr 3 arhitektuuriline idee ning siduvus Võru tänavaga.
5.1.2 Juhul, kui alusdokumendi punktis 5.1.1 kasvõi ühes hinnatava kavandiosa positsioonis saadakse
hindamiskomisjoni enamusotsusega 0 punkti, siis määratakse hindamiskriteeriumile „Ehitise
visioonikavandi ja seletuskiri“ tervikule 0 väärtuspunkti.
5.2 Pakkumuse maksumuse kriteerium eurodes käibemaksuta.
Pakkumuse maksumuse kriteeriumi alusel saab maksimaalse arvu punkte (40) madalaima
maksumusega pakkumus, s.o. vähim on parim. Kõrgema pakkumuse maksumusega pakkumused
saavad proportsionaalselt vähem punkte. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, mis saab
kõigi hindamise kriteeriumide alusel kõige rohkem väärtuspunkte. Kui enim väärtuspunkte saanud
pakkumusi on rohkem kui üks, eelistatakse nende pakkumuste hulgast eduka pakkumuse valimisel
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madalaima maksumusega pakkumust. Juhul, kui enim väärtuspunkte saanud pakkumuste
maksumused on võrdsed, eelistatakse nende hulgast pakkumust, mis on esitatud ajaliselt varem.
6 LISATEAVE
6.1 Hankedokumendi ja lisade sisu kohta saab selgitusi hankijalt kirjaliku pöördumisega Põlva
Vallavalitsuse üld e-posti aadressil info@polva.ee.
6.2 Kui pakkuja soovib tõendada oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuetele
teise ettevõtja vahendite alusel, siis peavad pakkuja ja teine ettevõtja vastutama solidaarselt lepingu
selle osa täitmise eest, mille suhtes teise ettevõtja vahenditele tugineti. Pakkumus peab sisaldama
kinnitust, et pakkuja ja teine ettevõtja vastutavad solidaarselt selle lepingu osa täitmise eest, mille
suhtes teise ettevõtja vahenditele tugineti (RHS § 103 lg 3).
6.3 Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama
vandetõlgi või notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke.
6.4 Läbirääkimiste pidamine
6.4.1. Hankijal on õigus pidada hanketingimustele vastavate pakkumuste esitanud pakkujatega,
läbirääkimisi esitatud pakkumuse sisu ja maksumuse ning hankelepingu tingimuste üle osas, mida
hankija ei ole riigihanke alusdokumentides määranud kohustuslike nõuetena (nö mittesiduvad
tingimused).
6.4.2. Vastavalt läbirääkimiste pidamise vajadusele teatab hankija pakkujatele läbirääkimiste aja.
Iga pakkujaga peetakse läbirääkimisi eraldi. Läbirääkimisi võib pidada kirjalikult või suuliselt. Suuliselt
peetud läbirääkimised protokollitakse. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed. Hankija tagab
läbirääkimiste käigus pakkujate võrdse kohtlemise.
6.4.3 Pärast läbirääkimiste toimumist esitab pakkuja vajadusel uue kohandatud pakkumuse, mis
esitatakse läbirääkimistel kokku lepitud tähtajaks.
6.4.4. Hankija teavitab pakkujaid läbirääkimiste lõppemisest.

