HANKEKUULUTUS

Eesti Andmesidevõrk MTÜ, registrikood 80361841 (edaspidi Hankija) soovib
leida parima pakkuja peatöövõtu raames elektroonilise sidevõrgu
liinirajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks.

1. Hankekuulutuse avaldamise kuupäev: 24.05.2018
2. Hanke nimetus: EST-SIDE_05.18
3. Hankemenetlus: Avalik hange
4. Hanke lühiiseloomustus: Käesoleva hankega soovib Hankija leida parima tervikpakkumuse
avalikkusele kättesaadava elektroonilise sidevõrgu liinirajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks.
Hange hõlmab fiiberoptiliste võrkude ja muude liinirajatiste rajamiseks tehnilise projekti koostamist,
projekti kooskõlastamist ja maakasutuse seadustamist kogu ulatuses, materjalide hankimist ning
ehitustööde teostamist. Hange koosneb 16 geograafiliselt eraldiseisvast projektist. Trasside
nimetused ja planeeritud ligikaudsed pikkused on järgmised:
EST-SIDE-11 (Luunja - (Melliste) - Roiu - (Lootvina) - Tõõraste - Visnapuu) (55 km),
EST-SIDE-12 (Tartu - (Puhja - Leie) - Nõo - Elva - Prangli) (141 km),
EST-SIDE-12_2 (25 km),
EST-SIDE-12_3 (9 km),
EST-SIDE-13 (Elva - Palupera - Rõngu - (Rannu - (Kirepi)) - Puka – Kuigatsi) (70 km),
EST-SIDE-13_2 (12,5 km),
EST-SIDE-13_3 (3,5 km),
EST-SIDE-15 (Väimela - Parksepa - (Võru) - Sõmerpalu - (Haidaku) - (Osula) - Linnamäe Peri - Partsi
Põlgaste) (66 km),
EST-SIDE_16_1 (83 km)
EST-SIDE-20_2 (28 km),
EST-SIDE-24 (Õru – Valga Priipalu – Sangaste Hummuli) (41 km),
EST-SIDE-24_2 (68 km),
EST-SIDE-28_1 (41 km),
EST-SIDE-28_3 (13 km),
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EST-SIDE-29 (50 km) ja
EST-SIDE-30 (43 km).
5. Hankelepingu täitmise tähtaeg: Tööde teostamise tähtaeg projektidele EST-SIDE-11 (Luunja -

(Melliste) - Roiu - (Lootvina) - Tõõraste - Visnapuu) (55 km), EST-SIDE-12 (Tartu - (Puhja Leie) - Nõo - Elva - Prangli) (141 km) ja EST-SIDE-15 (Väimela - Parksepa - (Võru) - Sõmerpalu
- (Haidaku) - (Osula) - Linnamäe Peri - Partsi Põlgaste) (66 km) on hiljemalt 30.05.2019, ESTSIDE-13 (Väimela - Parksepa - (Võru) - Sõmerpalu - (Haidaku) - (Osula) - Linnamäe Peri Partsi Põlgaste) (70 km) on hiljemalt 31.10.2019 ja ülejäänud projektidele hiljemalt
31.12.2021.a., garantiiperiood vähemalt 2 aastat.
6. Hankedokumentide väljastamine: Pakkumuse koostamiseks vajalikud hankedokumendid
väljastatakse pakkujale ajavahemikul 24.05.2018 kuni 06.06.2018 Hankija e-posti aadressilt
info@eestiandmeside.ee sinna saadetud vabas vormis avalduse alusel. Hankedokumendid on
tasulised. Nende hind 120 eurot (sisaldab käibemaksu), tuleb tasuda Mittetulundusühing Eesti
Andmesidevõrk arveldusarvele nr EE951700017003910180 Nordea pangas. Hankija väljastab
avalduse esitanud isikutele vastava arve. Hankedokumentide kättesaamiseks tuleb lisaks avaldusele
esitada digitaalse pangatempliga maksekorralduse koopia.
7. Pakkumuse esitamise tähtaeg: Pakkumus peab olema laekunud Hankija elektronposti aadressile
hanked@eestiandmeside.ee ning olema digitaalselt allkirjastatud hiljemalt 14.06.2018 kell 14:00.
Pärast pakkumuse esitamise tähtaega laekunud pakkumisi ei avata.
Raivo Tammiksaar
Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Juhataja
/ Allkirjastatud digitaalselt /
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