ENAMPAKKUMISE TEADE ASV0107
ASV0107-2020
Eesti Andmesidevõrk MTÜ, registrikood 80361841 (edaspidi ASV) soovib leida
parima pakkuja, kes rajab juurdepääsuvõrgud ASV baasvõrgule.
1.
2.
3.

Enampakkumise avaldamise kuupäev: 31.07.2020
Enampakkumise nimetus: ASV0107-2020
Enampakkumise lühiiseloomustus:

Enampakkumisega
nampakkumisega soovib ASV leida parima pakkumise ASV baasvõrguressursi
sihtotstarbeliseks kasutusse andmiseks eesmärgiga rajada juurdepääsuvõrgud. Kasutusse
antav ASV baasvõrguressurss on baasvõrgu valguskaabli kiud. Enampakkumine hõlmab
pakkuja poolt lõppkliendi ühendus
ühenduste ja võrgusõlmede rajamist sideoperaatoritele
sideoperaator
võrdsetel
tingimustel juurdepääsuvõrgu pakkumis
pakkumise eesmärgil hulgimüügitasandil.
4.

Pakkumise esitamise tähtaeg
tähtaeg:

Pakkumine peab olema laekunu
laekunud
d enampakkumises väljatoodud ASV elektronposti aadressile
ning digiallkirjastatud
allkirjastatud hiljemalt 18.08.2020 kell 14.00. Pärast pakkumise
se esitamise tähtaega
laekunud pakkumisi ei avata.
5.

Enampakkumise tingimuste ja dokumentide väljastamine:
5.1. Pakkumise esitamise tingimused ja pakkumise koostamiseks vajalikud dokumendid
väljastatakse pakkujale ajavahemikul 31.07.2020 kuni 11.08.2020 ASV e-posti
aadressilt info@eestiandmeside.ee sinna saadetud avalduse alusel.
5.2. Punktis 5.1. mainitud avaldus peab:
5.2.1. olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja juhatuse liikme või juhatuse liikme
poolt volitatud esindaja poolt ajavahemikul 31.07.2020 kuni 11.08.2020;
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5.2.2. sisaldama pakkuja juriidilist nime, registrikoodi ja aadressi (kui juriidiline ja
tegevusaadress on erinevad, siis mõlemat);
5.2.3. sisaldama kontaktisiku nime ja kontaktandmeid (vähemalt ee--posti aadress ja
telefoni number);;
5.2.4. juhul kui alla kirjutanud isik pole pakkuja juhatuse liige ning ta tegutseb
volikirja alusel, peab olema avaldusele lisatud pakkuja juhatuse liikme poolt
digitaalselt allkirjastatud antud isiku esindusõigust tõendav dokument;
5.2.5. avaldusele
valdusele peab olema lisatud digitaalse pangatempliga maksekorral
aksekorraldus
punktis 5.3 sätestatud tasu maksmise kohta
kohta,, mille ülekande kuupäev on hiljemalt
11.08.2020.
5.3. Enampakkumise dokumentide väljastustasu on 11
1100
00 eurot (väljastustasule lisandub
käibemaks), mis tuleb tasuda MTÜ Eesti Andmesidevõrk arveldussarvele nnr
EE951700017003910180 Luminor pangas. ASV väljastab avalduse esitanud ja
väljastustasu maksnud isikutele enampakkumise dokumendid
d ja dokumentide
väljastustasu arve.
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5.4. ASV arvestab ainult pakkumistega, mille on esitanud pakkujad, kes on esitanud
õigeaegselt punktis 5.1 nimetatud avalduse ning on tasunud õigeaeegselt dokumentide
väljastustasu.
6. Kvalifitseerimisnõuded:
6.1. Pakkuja peab olema juriidiline isik, kes on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna
liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus samaväärses registris;
6.2. Pakkuja ega temaga seotud isikud ei tohi omada riikliku maksu, makse või
keskkonnatasu maksuvõlg
maksuvõlgaa maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu-,
maksu
keskkonnatasu või sotsiaalkindlustusmaksete võlga tema asukohariigi õigusaktide
kohaselt;
6.3. Pakkuja ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis
likvideerimis- ega
pankrotimenetlust.

Hanna Kaplan
MTÜ Eesti Andmesidevõrk
Juhatuse liige
/ Allkirjastatud digitaalselt /
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