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1. ÜLDINE TEAVE 

 

1.1 Ostu nimetus 

Hakkepuidu ostmine Vaida katlamajale. 

1.1.1. Tarnitud kauba eest tasumise aluseks on kütuses sisalduv primaarenergia arvestuslik 

kogus (MWh). Arvestuse aluseks on  hakkepuidukatlaga toodetud ja arvestiga mõõdetud  

soojusenergia kogus (sekundaarenergia), mis jagatakse koefitsiendiga 0,83. Koefitsient 

0,83 tuleneb katelseadmete minimaalsest arvestuslikust kasutegurist 83 %. 

 

1.2.  Ostumenetluse lühiiseloomustus 

Ostu eesmärgiks on ettevõttele (AS ELVESO) kuuluvale Vaida katlamajale hakkepuidu 

ostmine vastavalt HD-s „III Osa. Tehniline kirjeldus“ ning „II Osa. Leping“ toodud 

tingimustele. 

 

1.3. Ostja nimi ja andmed 

Nimi: AS ELVESO  

Aadress: Ehituse tn 9, Jüri, 75301 Harjumaa 

 

1.4. Vastutav isik 

Ain Saagim 

Soojusteenistuse juht  

Tel: 51 14 997  

 

1.5.      Ostudokumentides kasutatavad olulisemad terminid 

Ostja – ettevõte, kes on ostu menetluse välja kuulutanud; 

Pakkuja – isik, kes on pakkumuse esitanud; 

Leping  – ostumenetluse tulemusel ostja ja pakkuja vahel sõlmitud leping, mille 

eesmärgiks on ettevõttele (AS ELVESO) kuuluvale Vaida katlamajale hakkepuidu 

ostmine;  

 

2. PAKKUJALE ESITATAVAD NÕUDED 

2.1. Pakkuja ega tema seaduslik esindaja ei tohi olla kriminaal- ega väärteomenetluses 

karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete 

nõuete rikkumise või kelmuste või ametialaste või rahapesualaste süütegude 

toimepanemise eest välja arvatud juhul, kui tema karistusandmed on karistusregistrist 

karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või kui karistus ei ole tema elu- või 

asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv.  

Pakkuja ei tohi olla pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ja 

ta ei tohi olla muus sellesarnases seisundis oma asukohamaa seaduse kohaselt ning tema 

suhtes ei tohi olla algatatud sundlikvideerimist ega muud selle sarnast menetlust tema 

asukohamaa seaduste kohaselt.  

2.2. Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud kõik oma õigusaktidest tulenevad kohustused 

riiklike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete ning kohalike maksude tasumise osas.  

2.3. Pakkuja kolme viimase majandusaasta keskmine netokäive peab olema vähemalt 100 

000,00 EUR.  

Pakkuja esitab andmed kolme viimase majandusaasta netokäibe kohta (Vorm 3).  

 

2.4. Pakkujal peab olema hakkepuidu müügi kogemus vähemalt kolm aastat.  



 

3 

Pakkuja esitab andmed selle kohta, et ta on viimase kolme aasta jooksul tarninud 

hakkepuitu vastavalt sõlmitud lepingule ja heale tavale vähemalt kolmele katlamajale   

(pakkuja esitab loetelu, millest nähtuks puiduhakke ostja, tehingu aeg ja  tarnitud kogus, 

Vorm 4).  

2.5.      Muu pakkuja poolt esitatav informatsioon 

 

 

3 JUHISED PAKKUMUSE ESITAMISEKS JA KOOSTAMISEKS 

 

3.1 Ostudokumentide koosseis 

Ostudokumendid koosnevad järgmistest osadest: 

- Ostuteade 

- I Osa. Juhised pakkujale (sh vormid) 

- II Osa. Leping 

- III Osa. Tehniline kirjeldus  

 

3.2. Lisateabe küsimine 

Pakkujad võivad esitada küsimusi ja lisateabe taotlusi e-posti aadressile info@elveso.ee. 

Ostja vastab pakkujate küsimustele ja lisateabe taotlustele e-posti kaudu hiljemalt 3 

tööpäeva jooksul vastava küsimuse või taotluse saamisest.     

 

3.4. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg 

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva jooksul alates pakkumuste esitamise 

tähtpäevast. Hiljemalt kümme päeva enne pakkumuse jõusoleku tähtaja lõppemist võib 

hankija teha Pakkuja(te)le kirjaliku ettepaneku pakkumuse pikendamiseks. Pakkuja 

teavitab Ostjat pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamisest või sellest keeldumisest viie 

tööpäeva jooksul vastava ettepaneku saamisest arvates. 

 

3.5. Pakkumuse esitamine 

3.5.1. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile info@elveso.ee.  

3.5.2.    Pakkumise esitamise tähtaeg 18. 07. 2019 , kell 11.59 

 

3.6. Pakkumuse vormistamine 

3.6.1 Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.  

3.6.2 Pakkumuse struktuur. Pakkumus peab sisaldama järgmisi dokumente: 

 

VAHE

LEHE 

NR 

DOKUMENT VORM 

 PAKKUMUSVORMID  

   

1. Pakkumuse maksumus Vorm 1 

2. Pakkuja esindaja volikiri (kui esindatakse volituse alusel) Vorm 2 

 KVALIFITSEERIMISE VORMID  

   

3. Pakkuja netokäive aastatel 2016-2018  Vorm 3 

4. Pakkuja poolt viimase kahe aasta jooksul osutatud analoogsed 

teenused/tarnitud asjad   

Vorm 4 

 

3.7. Pakkumuse ettevalmistamise kulud 

Ostja ei kompenseeri pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega ning pakkumisel 

osalemisega seotud kulusid. 

 

3.8. Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik 

mailto:info@elveso.ee
mailto:info@elveso.ee
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3.8.1 Pakkumuse maksumuse rahaühikuks ja lepingu rahaühikuks on euro, s.t. pakkumuse hinna 

võib esitada ja pakkumuse hinnatabelis ja loendis ainult eurodes. 

3.8.2 Pakkumuse maksumus tuleb väljendada ühikhinnana ilma käibemaksuta ja koos 

käibemaksuga. Hinnapakkumuseks kasutada pakkumuse maksumuse vormi 2. 

3.8.3 Pakkuja poolt esitatud asjade/teenuste maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi (s.h. 

palgakulusid, puhkusetasusid ja vajalikke komandeeringutasusid; kõiki halduskulusid, 

näit. vajalik transport, majutus, tervisekindlustus jm töötajatele makstavad hüvitised;), mis 

on vajalikud teenuste osutamiseks/asjade tarnimiseks, koos kõikide maksude, lõivude, 

üldkulude ja kasumiga. 

 

3.9. Pakkumuste avamine 

3.9.1. Pakkumuste avamine toimub 18. 07. 2019, kell 12:00. 

3.9.2. Pakkumuste avamise kohta koostab Ostja Pakkumuste avamise protokolli. 

3.9.3. Pärast pakkumuse esitamise tähtpäeva ja kellaaega laekunud pakkumusi arvesse ei võeta. 

 

4 HANKIJA TEGEVUS PEALE PAKKUMUSTE AVAMIST 

 

4.1 Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine 

4.1.1 Ostaja kontrollib pakkujate vastavust hanketeates toodud kvalifitseerimise tingimustele. 

4.1.3 Ostja kõrvaldab Pakkuja hankemenetlusest igal ajal, kui selgub, et Pakkuja on esitanud 

valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava 

tähtsusega, või võltsitud dokumente. 

 

 

4.3. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine 

4.3.1 Ostja jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui: 

- kõikide pakkumuste maksumused ületavad ostulepingu eeldatava maksumuse ning ostja 

ei leia täiendavaid vahendeid ostu elluviimiseks; 

- hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks Ostjast 

sõltumatutel põhjustel.  

4.3.2 Ostja ei ole vastutav kahju eest, mis on seotud ostumenetluse kehtetuks tunnistamisega. 

 

4.4. Pakkumuste hindamine  

4.4.1 Pakkumuste hindamisel arvestab Ostja pakkumuste maksumust ja tunnistab edukaks kõige 

madalama hinnaga pakkumuse. Kui Pakkujad esitavad samahinnalised pakkumused, siis 

Ostja valikul, kas antakse Pakkujale võimalus korrigeerida hinda või selgitatakse edukas 

pakkuja liisuheitmise teel. 

4.4.2 Ostjal on õigus pakkumuse esitanud Pakkujatega pidada läbirääkimisi  pakutust 

soodsaima pakkumuse saamiseks (sh paluda Pakkujatel esitada uus, madalama 

maksumusega pakkumus). 

 

 

4.6. Hankelepingu tingimused ja sõlmimine 

4.6.1 Edukaks tunnistatud Pakkujaga sõlmitakse ostuleping (II Osa. Leping). 

4.6.2 Ostulepingu osad on (prioriteetsuse järjekorras, prioriteetseim esimesena): 

- Lepingutingimused; 

- Tehniline kirjeldus; 

- Pakkuja pakkumus. 

 

 
 
 
 
 


