VÄRSKA VALLAVALITSUS

LIHTHANGE
KÜTTEPUUDE MÜÜJA LEIDMINE
AASTATEKS 2017-2018

HANKEDOKUMENDID

Värska Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Küttepuude müüja leidmine aastateks 20172018“.
1. Pakkumuse sisu
1.1. Lõhutud küttepuud. Halu pikkus 40 kuni 50cm Ø 5 kuni 15cm, koos kohale
toimetamisega inimese elukohta Värska valla piires. Eeldatav tarnekohtade arv 40.
1.2. Kogu hanke eeldatav kogus 600rm. Ostjal on õigus koguseid muuta kuni 20%.
1.3. Kvaliteedinäitajad:
1.3.1. Niiskuse sisaldus kuni 22% (õhukuiv).
1.3.2. Küttepuude kogus peab olema üleandmisel mõõdetav.
1.3.3. Pehkinud puit ei ole lubatud.
2. Pakkumuse vormistamine
2.1. Pakkumuse dokumendid tuleb esitada originaaleksemplaris vastavalt lisa 1 ja lisa 2.
2.2. Pakkumust on lubatud esitada ka väiksemas mahus, kuid mitte vähem poole aasta
vajadusest. Seega ei pruugi osutuda kogu aasta vajaduse pakkunu edukaks poole aasta lõikes.
2.3. Pärast pakkumuse lõppu ei ole õigust valikuliselt tarneperioodidest loobuda.
3. Pakkumuse esitamine
3.1. Pakkumus esitatakse hiljemalt 3.oktoobriks 2016,
kell 10.30 elektrooniliselt
digiallkirjastatuna e-posti aadressil vald@verska.ee või kirjalikus vormis, suletud ümbrikus
varustatud pealkirjaga „Küttepuude müüja leidmine aastateks 2017-2018“ ja pakkuja
andmetega (nimi, postiaadress) aadressil Pikk 12, 64001, Värska alevik, Värska vald.
4. Pakkuja kvalifitseerimise majanduslikud ja tehnilised tingimused
4.1. Pakkuja on maksevõimeline, tema vara ja tema suhtes ei ole algatatud
likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
4.2. Pakkuja on täitnud kõik kohustused riiklike maksude osas.
4.3. Pakkuja peab omama registreeringut majandustegevuse registris.
5. Pakkuja poolt esitatavate dokumentide loetelu
5.1. Pakkumuse maksumus eurodes (käibemaksukohuslasel koos käibemaksuga) vastavalt
hankedokumentide lisas 1 toodud pakkumuse vormile.
5.2. Pakkuja kinnitus selle kohta, et pakkumine on jõus 90 päeva alates pakkumuse avamise
kuupäevast (lisa 2).
5.3. Tõend maksuvõlgade puudumise kohta.
6. Pakkumuste avamine
6.1. Pakkumuste avamine 3.oktoobril 2016 kell 10.40 Värska vallavolikogu ruumis.
7. Pakkumuste hindamine
7.1. Pakkumuse põhikriteeriumiks on odavam hind - 90p.
7.2. Täiendavat väärtust annab küttepuu liik:
kask - 10p;
okaspuu - 5p;
segaküttepuu (haab, lepp, remmelgas jms) - 0p.
Näide:
1. pakkumine 30 eurot – segaküttepuu

1. pakkumine 100% - 90p.
2. pakkumine 32eurot - kask
2. pakkumine 84,4p = 90p/(32/30*100)*100
Puu liik: 1. pakkumine segaküttepuu - 0p
2. pakkumine kask - 10 p
Summa: 1. pakkumine 90 p
2. pakkumine 84,4+10=94,4p
Edukas on pakkumine nr 2.
8. Informeerimine
8.1. Lihthanke korraldaja teeb pakkumusmenetluses kvalifitseerimata jäetud taotlejale tema
kvalifitseerimata jätmise põhjuse kirjalikult teatavaks sellekohase otsuse tegemisest kolme
tööpäeva jooksul.
8.2. Kui lihthanke korraldaja poolt tehtud pakkumusmenetlusega seotud otsus või
pakkumusmenetlus on tühistatud, teatab lihthanke korraldaja kolme tööpäeva jooksul
kirjalikult tühistamise otsusest hankedokumendid saanud pakkujatele.
9. Lihthanke korraldaja
9.1. Värska Vallavalitsus, Merike Tein, sotsiaalnõunik. Tel 796 4769, merike@verska.ee
9.2. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul või suulisel pöördumisel hankija
poole aadressil Pikk tn 12, 64001 Värska alevik, Värska vald, faksi numbril +372 796 4660 ja
e-posti aadressil vald@verska.ee.

ruumimeeter - (rumm) on virnastatud puidu mahuühik (tähis: rm), mis on võrdne ühe
kuupmeetri virnastatud halgude mahuga koos virnastamisel jäänud õhuvahede ja enamasti ka
puukoorega.

LISA 1 - PAKKUMUSE VORM

Pakkuja nimi:
(ettevõtte puhul ka
esindaja)
Aadress:
Kontaktandmed:
(tel, faks, e-mail)

Vajalik
kogus
rm
300
300
Kokku:

Tarneperiood vahemikus
01.01.2017
kuni
31.12.2017
01.01.2018
kuni
31.12.2018

Puidu liik

1rm hind kohale
toimetamisega

600
Allkiri:

__.___ 2016

LISA 2 - PAKKUJA KINNITUS
Hankija: VÄRSKA VALLAVALITSUS (registrikood 75025041)
Lihthanke nimetus: „ Küttepuude müüja leidmine aastaks 2017“
1. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ja nende lisadega.
2. Kinnitame, et oleme tutvunud kõikide tingimustega ning nõustume täielikult Hankija
poolt esitatud tingimustega.
3. Kinnitame, et omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud lihthanke
teostamiseks.
4. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv
kuni hankelepingu sõlmimiseni.
5. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
6. Mõistame, et Hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima
hinnaga pakkumust - aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused, kui
need ei vasta kvalifitseerimise tingimustele.
7. Täidame tellimuse tähtaegselt tellija poolt nõutud koguses pakkumuse vormis (Lisa 1)
kajastatud tarneperioodil.

Allkiri:

Hankeleping nr
oktoober 2016
................................registrikood
või
isikukood,..................................,
asukoht..........................(edaspidi teenuse osutaja) ja Värska Vallavalitsus, registrikood
75025041, asukoht Pikk tn 12, Värska alevik, Värska vald, 64001 Põlvamaa (edaspidi tellija),
keda põhimääruse alusel esindab vallavanem Raul Kudre, keda edaspidi nimetatakse eraldi
Pool või koos Pooled, leppisid kokku alljärgnevas:
1. LEPINGU TÄHTAEG
1.1. Käesoleva lepinguga on sätestatud teenuse osutamise tingimused aastateks 2017-2018.
2. LEPINGU SISU
2.1. Teenuse osutaja müüb ja tellija tellib lõhutud küttepuud (edaspidi kaup) koos kohale
toimetamisega inimese elukohta Värska valla piires.
3. KOGUSED JA KVALITEEDINÄITAJAD
3.1. Tarneperioodil tellitava ja müüdava kauba eeldatav kogus on 600rm.
3.2. Teenuse tellijal on õigus hankekoguseid muuta kuni 20%.
3.3. Eeldatav tarnekohtade arv 40.
3.4. Halu pikkus 40 kuni 50cm Ø 5 kuni 15cm.
3.5. Niiskuse sisaldus kuni 22% (õhukuiv).
3.6. Kauba kogus peab olema mõõdetav.
3.7. Pehkinud puit ei ole lubatud.
4. KAUBA BAASHIND
4.1.Teenuse hind vastab käesoleva lepingu lisas nr. 1 pakkumuse vormis toodule.
4.2. Hind sisaldab 20% käibemaksu.
4.3. Kauba müügihind on lõplik, mis sisaldab transpordi hinda kuni tarnetingimustega
määratud üleandmiskohta ja on määratud koguse hinnana.
4.4. Kauba hind ei sisalda kauba kvaliteedi ja kvantiteedi määramiseks tehtavaid kulutusi.
4.5. Kauba hind sisaldab kauba transportimiseks ja mahalaadimiseks tehtavaid kulutusi.
5. ARVELDAMISE KORD

5.1. Kauba eest tasub tellija jooksval kuul esitatud arvete alusel, jooksval kuul tarnitud kauba
eest järgmise kuu 15-ndaks kuupäevaks.
5.2. Arve loetakse tasutuks hetkel, mil tellija on esitanud maksekorralduse panka.
5.3. Maksetähtaja ületamisel kohustub tellija tasuma töövõtjale viivistena 0,10%
kalendripäevas tasumata summast.
5.4. Tarnitud kauba kvaliteedinäitajate mittevastamisel üleandmise hetkel lepingus toodud
nõuetele loetakse kaup mittekvaliteetseks ja kaupa vastu ei võeta. Erandkorras kokkuleppel
teenuse osutajaga alandatakse selle hinda nii, et mittekvaliteetse kauba üks rm maksab 15
(viisteist) eurot.
6. TARNETINGIMUSED
6.1. Teenuse osutaja on teadlik kaubatarnete operatiivsest iseloomust ning kohustub täitma
talle esitatud vähemalt 3 ööpäevase etteteatamisega kaubatellimused ja tagama tarneperioodi
täitmise (k.a. puhkepäevadel ja riiklikel pühadel).
6.2. Kaup loetakse üleantuks peale arve esitamist Värska Vallavalitsusele. Arvele peab olema
märgitud ostjaks kauba kätte saanud isiku ees- ja perekonnanimi ja elukohaandmed.
6.3. Kauba mahalaadimise juures võib viibida Värska Vallavalitsuse esindaja.
6.4. Kauba vastuvõtuaeg on tööpäeviti kell 8.00 - 16.00.
6.5. Teenuse tellijal on õigus vajadusel piirata või pikendada kauba vastuvõtuaega päevade
või kellaaja lõikes.
6.6. Teenuse osutaja kohustus on tagada tarnekohas transpordivahendiga ohutu liiklemine ja
kauba mahalaadimine oma transpordivahendilt.
7. MÕÕTMISED JA KVALITEEDI KONTROLLIMINE
7.1. Teenuse osutaja on teadlik tema poolt müüdava kauba omadustest ning kohustub müüma
lepingus toodud kvaliteedinäitajatele vastavat kaupa.
7.2. Müüdav kaup ei tohi sisaldada külmunud kauba-, metalli-, lume-, ja jäätükke, kive ning
muid suuremaid võõrkehi.
7.3. Kauba kvaliteedi kontroll võib toimuda kauba üleandmiskohas, kusjuures niiskuseproov
koorma kohta võetakse juhul, kui teenuse tellijal tekib kahtlus ebakvaliteetse kauba osas.
Proovi võtmisel järgitakse mõlema poole poolt aktsepteeritud kvaliteedijuhendit.
7.4. Kauba kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate määramise korraldamine ning
määramine on teenuse tellija kohustus ning näitajate määramisega seotud kulud kannab
teenuse tellija.
7.5. Pretensioonide korral kannab mõõtmiste ja analüüside kulud esialgu pretensiooni esitaja.
Juhul kui täiendavate mõõtmiste ja analüüside tulemusel jääb õigus pretensiooni esitajale,
kannab kulud see osapool, kelle vastu pretensioon esitati.
7.6. Koorma mõõt leitakse vahetult mõõdulindiga mõõtmisel või erandkorras teenuse osutaja
nõusolekul kokkulepitud mõõdu alusel.
8. KATKESTUSED
8.1. Kumbki osapool peab viivitamatult teatama teisele osapoolele katkestusest kauba
tarnimisel. Katkestused tuleb likvideerida nii kiiresti kui võimalik. Etteplaneeritud
katkestustes lepitakse osapoolte vahel eelnevalt kokku.

8.2. Teenuse osutaja ja teenuse tellija ei vastuta katkestuste eest, mis on tekkinud nendest
sõltumatutel asjaoludel või on põhjustatud lepingupartneri lepingutingimustest
mittekinnipidamisest.
8.3. Katkestuse puhul esitatavad pretensioonid peavad olema pretensiooni esitaja poolt üheselt
dokumentaalselt tõestatud. Teisele lepingupoolele peab kättesaadav olema igakülgne
informatsioon katkestusega seotud asjaolude kohta.
9. VÄÄRAMATU JÕUD
9.1. Tingimuste esinemisel, mis on tekkinud vääramatu jõu mõjul ning mis teevad võimatuks
lepingust tulenevaid kohustusi osaliselt või täielikult täita (tulekahju, loodusõnnetus,
sõjaolukord või muud lepingupooltest sõltumatud asjaolud), pikendavad lepingu pooled
lepingus ettenähtud kohustuste täitmise tähtaega selle ajaperioodi võrra, mil toimusid
vääramatu jõu asjaolud.
9.2. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad rohkem kui 3 (kolm) kuud, siis võivad lepingu
pooled keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ning sel juhul ei ole kummalgi
poolel õigust nõuda kahjude hüvitamist, mis tekkisid seoses lepingu lõpetamisega.
9.3. Lepingu täitmise võimatusest peavad pooled teineteist kirjalikult informeerima
viivitamatult vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel.
10. MUUD TINGIMUSED
10.1. Lepingust tulenevate tingimuste mittetäitmisel on selles süüdi olev pool kohustatud
hüvitama teisele poolele tekitatud kahju.
10.2. Lepingu tingimusi võib muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel.
10.3. Kahjude hüvitamise nõuded esitatakse hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul õigustatud poolel
nõudeõiguse tekkimise päevast arvestades.
10.4. Kahjude tekkimisest teatab kahju saaja nii kiiresti kui võimalik peale kahju ilmnemist
võimalikule kahjude tekitajale.
11. VAIDLUSED
11.1. Juhul kui osapooled ei ole kokku leppinud teisiti, lahendatakse lepingu täitmisel
tekkinud lahkarvamused Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.
12. LÕPPSÄTTED
12.1. Käesolev leping on koostatud eesti keeles, kahes identses juriidilist jõudu omavas
eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.
12.2. Leping jõustub mõlema poole poolt allakirjutamise momendist.
12.3. Kõik lepingu lisad on lepingu lahutamatud osad.

Teenuse osutaja:

Teenuse tellija:

