HANKETEADE EST-MIIL-4 (Uniküla)

Eesti Andmesidevõrgu AS, registrikood 14539659 (edaspidi Hankija või
ASV) soovib leida parima pakkuja peatöövõtu raames viimase miili
ühenduste projekteerimiseks ja ehitamiseks.

1. Hankekuulutuse avaldamise kuupäev: 20.07.2020
2. Hanke nimetus: EST-MIIL-4 (Uniküla)
3. Hankemenetlus: Lihthange
4. Hanke lühiiseloomustus: Käesoleva hankega soovib Hankija leida parima tervikpakkumuse
viimase miili ühenduste projekteerimiseks ja ehitamiseks. Hange hõlmab liitujatele valguskaabli
ühenduse ja võrgusõlmede rajamiseks tehnilise projekti koostamist, projekti kooskõlastamist ja
maakasutuse seadustamist nõutavas ulatuses, materjalide hankimist ning ehitustööde teostamist.
Hankepiirkonnaks on Uniküla, Kastre vald, Tartumaa. Hanke hinnapakkumise tegemisel peab
Pakkuja arvesse võtma ASV ja Kastre vallavalitsuse vahel sõlmitud koostöömemorandumit
(leitav hankedokumentidest), mis lihtsustab käesoleva hanke ehitusprotsessi, vähendab
ehituskulusid ning tõstab ehituse efektiivsust.
5. Hankelepingu täitmise tähtaeg: Tööde teostamise tähtaeg projektile EST-MIIL-4 (Uniküla) on
hiljemalt 30.november.2020 ja garantiiperiood vähemalt 2 aastat.
6. Hankedokumentide väljastamine: Pakkumuse koostamiseks vajalikud hankedokumendid
väljastatakse pakkujale ajavahemikul 20.07.2020 kuni 04.08.2020 Hankija e-posti aadressilt
internetkojuhange@eestiandmeside.ee sinna saadetud vabas vormis avalduse alusel.
Hankedokumendid on tasulised. Nende hind 120 eurot (sisaldab käibemaksu), tuleb tasuda Eesti
Andmesidevõrgu AS arveldusarvele nr EE277700771003148298 LHV pank. Hankija väljastab
avalduse esitanud isikutele vastava arve. Hankedokumentide kättesaamiseks tuleb lisaks avaldusele
esitada digitaalse pangatempliga maksekorralduse koopia.
Hankedokumendid väljastatakse üksnes ehitajatele, kes on allkirjastanud ASV-ga Andmetöötlus- ja
konfidentsiaalsuslepingu ning koostööpartneri raamlepingu. Hankedokumendid väljastatakse ehitajale,
kes vastab kvalifitseerimisnõuetele ja on esitanud vastavad dokumendid.
7. Pakkumuse esitamise tähtaeg: Pakkumus peab olema laekunud allkirjastatult Hankija
elektronposti aadressile internetkojuhange@eestiandmeside.ee hiljemalt 14.08.2020 kell 14.00. Pärast
pakkumuse esitamise tähtaega laekunud pakkumisi ei avata v.a. kui ei ole eelnevalt pikendatud
pakkumise esitamise tähtaega.
8.Kvalifitseerimisnõuded:
8.1 Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja
asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema
registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia
vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris
registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.
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Pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik peab omama pakkuja esindamise õigust.
Pakkuja, kelle pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei oma pakkuja
esindamise õigust seadusest tulenevalt (nt juriidilise isiku poolt esitatud pakkumusele kirjutab
alla keegi teine kui äriregistri registreerimistunnistusele kantud juhatuse liige, kes omab
juriidilise isiku esindamise õigust), esitab volikirja dokumentide allkirjastamiseks, millega
pakkuja volitab pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isikut või isikuid olema
pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama suurhanke pakkumust ning kvalifitseerimise
tingimustele vastavuse tõendamiseks esitatavaid dokumente.
8.3 Pakkuja ega pakkuja seaduslik esindaja ei või olla kriminaal- või väärteomenetluses karistatud
kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete
rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude
toimepanemise eest tingimusel, et vastavad karistusandmed ei ole karistusregistrist
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on vastava isiku elu- või asukohariigi
õigusaktide alusel kehtiv.
8.4 Pakkuja ei või olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei või olla peatatud ja ta ei või
olla muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduste kohaselt.
8.5 Pakkuja suhtes ei või olla algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust tema
asukohamaa seaduste kohaselt.
8.6 Pakkuja ega pakkuja esindaja suhtes ei või olla kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul
sellesarnasel alusel tõendatud rasket süülist eksimust kutse- või ametialaste käitumisreeglite
vastu. Pakkuja esitab Hanketeate (HT) lisa 1 vormi 1 kohase vastavasisulise kinnituse.
8.7 Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tuleneva pakkuja enda elu- või
asukoha riiklike maksude ning sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse käesoleva hanke
hanketeate avaldamise kuupäeva seisuga. Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti või pakkuja
asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta
käesoleva hanke hanketeate avaldamise kuupäeva seisuga. Eesti Vabariigis registreeritud
pakkuja puhul ei ole dokumendi esitamine vajalik ja nõude täitmist kontrollib hankija avaliku
registri kaudu.
8.8 Pakkuja peab viimase kolme aasta (2017-2019) jooksul olema täitnud liinirajatiste
paigaldustööde teostamise lepingut, mille lepingute rahaline maksumus kokku on vähemalt
500 000 eurot. Pakkuja esitab HT lisa 1 vormi 2 kohase loetelu pakkuja poolt viimase
kolme aasta (2017-2019) jooksul täidetud liinirajatiste paigaldustööde teostamise
lepingutest koos nende objektide ja täitmise perioodiga.
8.9 Pakkuja viimase 3 majandusaasta (2017 - 2019) netokäive peab olema olnud kokku vähemalt
1 000 000 eurot. Pakkuja esitab HT Lisa 1 vormi 3 kohaselt andmed pakkuja viimase kolme
majandusaasta (2017-2019) netokäibe kohta.
8.10 Pakkuja peab tööde teostamisel kaasama tööde projektijuhi, kellel on vähemalt kolme viimase
aasta pikkune töökogemus kaablitööde tegemisel/juhtimisel. Pakkuja esitab projektijuhi
CV, tuues selgelt välja töökogemuse kaablitööde tegemisel/juhtimisel.
8.11 Pakkuja peab tööde teostamisel kaasama omanikujärelvalve, kellel on vähemalt kolme viimase
aasta pikkune töökogemus kaablitööde tegemisel/juhtimisel ja kes ei tööta Pakkuja alluvuses.
Pakkuja esitab omanikujärelvalve CV, tuues selgelt välja töökogemuse kaablitööde
tegemisel/juhtimisel.
8.12 Pakkuja peab omama kehtivaid kvaliteedijuhtimise sertifikaate ISO 9001 ja ISO 14001 või
samaväärseid kvaliteedisertifikaate. Pakkuja esitab sertifikaatide koopiad.
8.2
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9.

Pakkuja poolt esitatavad dokumendid ja andmed, mis on vajalikud hankedokumentide
väljastamiseks
9.1 Pakkuja üldandmed;
9.2 Kehtiv äriregistri registritunnistus või kehtiv koopia vastavast registritunnistusest (vajadusel):
9.3 Volikiri dokumentide allkirjastamiseks (vajadusel);
9.4 Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend (vajadusel);
9.5 Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi
vastava pädevusega ametiasutuse tõend;
9.6 Pakkuja kinnitused (lisa 1 vormil 1);
9.7 Pakkuja poolt viimase kolme aasta (2017-2019) jooksul täidetud liinirajatiste paigaldustööde
teostamise lepingute loetelu (lisa 1 vormil 2);
9.8 Pakkuja viimase 3 majandusaasta (2017-2019) netokäivete (lisa 1 vormil 3);
9.9 Projektijuhi CV;
9.10 Omanikujärelvalve CV:
9.11 Kvaliteedisertifikaatide koopiad.
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Lisa 1 - Vormid (1, 2, 3)
Vorm 1 – Kinnitused
Hankija: Eesti Andmesidevõrgu AS
Hanke nimetus: EST-MIIl-4 (Uniküla)
Pakkuja ärinimi:
Pakkuja registrikood:

1. Käesolevaga kinnitame, et meid ja meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või
väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või
riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste
süütegude toimepanemise eest ja meie karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri
seaduse kohaselt kustutatud ning meil puudub kehtiv karistus oma elu- või asukohariigi õigusaktide
alusel (RHS § 38 lg 1 p 1).
2. Käesolevaga kinnitame, et me ei ole pankrotis ega likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud
ning me ei ole muus sellesarnases seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt (RHS § 38 lg 1
p 2 ).
3. Käesolevaga kinnitame, et meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast
menetlust meie asukohamaa seaduse kohaselt (RHS § 38 lg 1 p 3).
4. Kinnitame, et meie ega meie esindaja suhtes ei ole kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul
sellesarnasel alusel tõendatud rasket süülist eksimust kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu.
5. Kinnitame, et meie pakkumus on jõus 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja:

nimi:______________________

ametinimetus: ______________________
allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/
kuupäev: /kuupäev digiallkirjas/
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Vorm 2 – Täidetud liinirajatiste paigaldustööde lepingud 2017-2019

Hankija: Eesti Andmesidevõrgu AS
Hanke nimetus: EST-MIIL-4 (Uniküla)
Pakkuja ärinimi:
Pakkuja registrikood:

Pakkuja poolt aastatel 2017 -2019 täidetud liinirajatiste paigaldustööde teostamise lepingute loetelu:

Jrk.
Nr.

Tellija nimi,
kontaktandmed

Eesti Andmesidevõrgu AS
Turu põik 1, Kanepi alevik
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Teostatud tööde
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Tööde
teostamise
aasta(d)
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Pakkuja poolt
teostatud tööde
maksumus (ilma
käibemaksuta)
eurodes

Riigihange
(jah/ei)
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Kinnitame, et oleme nimetatud tööd teostanud nõuetekohaselt ja head ehitustava järgides.

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja:

nimi:______________________

ametinimetus: ______________________
allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/
kuupäev: /kuupäev digiallkirjas/
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Vorm 3 – Pakkuja netokäive 2017-2019
Hankija: Eesti Andmesidevõrgu AS
Hanke nimetus: EST-MIIL-4 (Uniküla)
Pakkuja ärinimi:
Pakkuja registrikood:

Pakkuja netokäibe loetelu 2017. - 2019. majandusaastatel:
Majandusaasta

Netokäive eurodes

2017
2018
2019
Kokku

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja:
nimi:______________________
ametinimetus: ______________________
allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/
kuupäev: /kuupäev digiallkirjas/

Hanna Kaplan
Eesti Andmesidevõrgu AS
Juhatuse liige
/ Allkirjastatud digitaalselt /
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