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Pakkumuste avamise protokoll
 

 

 
Pakkumuste avajad: JOHANNES PALDROK

Pakkumused avatud: 03.11.2014 11:00

Õigeaegselt esitatud pakkumuste arv: 4

 
Andmed pakkujate ja pakkumuste kohta

 

Pakkujate poolt esitatud dokumentide vastavust hanketeates ja hankedokumentides nõutud loetelule vaata pakkujate

kaupa protokolli lisadest 1-4.

Koostatud e-riigihangete keskkonnas: 03.11.2014 11:01
Koostaja: JOHANNES PALDROK

Hankija: Mittetulundusühing Harjumaa Ühisteenuste Keskus
Hankemenetluse liik: Avatud hankemenetlus
Hanke nimetus: Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumisvahendite tühjendamise ja

jäätmete transportimise teenuse osutamine
Hanke viitenumber: 152042

Jrk
nr

Nimi Registrikood Pakkumuse ID Maksumus

1 RAGN-SELLS AS 10306958 30268 1,38

2 Osaühing EKOVIR 11003148 30577 1,80

3 RADIX HOOLDUSE OÜ 10540200 40855 0,48

4 OÜ ATKO Liinid 10878583 41067 6,78
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Lisa 1. Pakkujate poolt esitatud pakkumuste dokumendid

 
Pakkumus 30268

Pakkuja: RAGN-SELLS AS (10306958)

 
Kvalifitseerimise dokumendid

Hankemenetlusest kõrvaldamise alused

 

 

 

Nr Tingimus

1 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkujat või tema seaduslikku esindajat on 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 tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt
kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. Pakkujal tuleb esitada
käesolevas punktis  nimetatud asjaolude puudumise kohta HD lisa 1 vormi 4 punkti 1 kohane kirjalik
kinnitus (RHS § 38 lg 1 p 1 ja lg 3 p 1).

Dokumendi esitaja RAGN-SELLS AS

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkuja on pankrotis või likvideerimisel, tema
äritegevus on peatatud või ta on muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduse kohaselt.
Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta HD lisa 1 vormi 4 punkti
2 kohane kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1 p 2 ja lg 3 p 1).

Dokumendi esitaja RAGN-SELLS AS

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkuja suhtes on algatatud sundlikvideerimine või
muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis
nimetatud asjaolude puudumise kohta HD lisa 1 vormi 4 punkti 3 kohane kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1
p 3 ja lg 3 p 1).

Dokumendi esitaja RAGN-SELLS AS

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus



3/21

 

 

 
Majanduslik- ja finantsseisund

 

4 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkujal on hankemenetluse algamise päeva seisuga
(hanketeate avaldamise kuupäev) õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike
maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud
intress (edaspidi  maksuvõlg) või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud
arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies
ulatuses tagatud. Riigihangete seaduses loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks
pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks
tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot (RHS § 38 lg 1 p 4).
1)	Hankija kontrollib ise riigihangete registri kaudu Eestis asuva pakkuja RHS § 38 lõike 1 punktis 4
sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist.
2)	Pakkujal tuleb esitada tema elu- või asukoha kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi
vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta
hankemenetluse algamise päeva seisuga.
3)	Kui pakkuja ei asu Eestis tuleb pakkujal esitada pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse
tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva
seisuga.
4)	Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit RHS § 38 lõike 1 punktis 4
nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise
kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga (RHS § 38 lg 3 p 2).

Dokumendi esitaja RAGN-SELLS AS

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

5 Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kes on jätnud hankija teavitamata RHS § 38 lõikes 1
nimetatud asjaolude olulisest muutumisest (RHS § 38 lg 2 p 3).

Dokumendi esitaja RAGN-SELLS AS

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

6 Ühispakkujad peavad arvestama RHS § 12 lõigetes 4–5 ja § 38 lõikes 6 esitatud nõudeid, mh tuleb koos
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega esitada ühispakkujate esindajale antud HD lisa 1 vormi 5
kohane volikiri ja HD lisa 1 vormi 3 kohane kinnitus ühispakkujate solidaarse vastutuse kohta.

Dokumendi esitaja RAGN-SELLS AS

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkuja kahe viimase majandusaasta (2012, 2013) keskmine netokäive veoteenuse osutamise osas peab
olema vähemalt 60 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada andmed enda kahe viimase majandusaasta (2012,
2013) veoteenuse osutamise netokäibe kohta vastavalt HD lisa 1 vormile 6 (RHS § 40 lg 1 p 3).

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkujal peab olema tehtud kutsealane vastutuskindlustus summas 30 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada
kutsealase vastutuskindlustuse tõend või muu asjakohane ja hankija poolt vastavaks tunnistatud dokument,
mis näitab, et pakkujal on hankelepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju hüvitamiseks
vajalikud vahendid või tal on võimalus neid saada (RHS § 40 lg 2).
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Tehniline ja kutsealane pädevus

 

 

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Kui pakkuja peab seda enda kvalifitseerimistingimustele vastavuse tõendamiseks vajalikuks ja
asjakohaseks, võib ta konkreetse hankelepingu täitmise raames lisaks enda näitajatele tõendada oma
vastavust ka teise isiku vahendite alusel. Pakkuja tõendab hankijale vastuvõetaval viisil, et sellel isikul on
hankelepingu täitmiseks vajalikud ja hankelepingu esemele vastavad vahendid olemas ning pakkujal on
võimalik neid vajaduse korral hankelepingu täitmiseks kasutada (RHS § 40 lg 3).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

4 Ühispakkujad võivad enda majandusliku ja finantsseisundi kvalifitseerimistingimustele vastavuse
tõendamiseks summeeritavate näitajate puhul summeerida kõigi ühispakkujate vastavad näitajad (RHS §
40 lg 4).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkujal peab kahe viimase aasta (2012, 2013) jooksul olema täidetud vähemalt 2 veoteenuse osutamise
lepingut maksumusega alates 15 000 EUR (käibemaksuta). Pakkujal tuleb esitada HD lisa 1 vormi 7
kohane kahe viimase aasta (2012, 2013) jooksul täidetud olulisemate veoteenuse osutamise lepingute
nimekiri. Nimekirjas tuleb loetleda lepingud, mille maksumus on vähemalt 15 000 EUR (käibemaksuta),
ja nimetada nende lepingute lühikirjeldus, maksumus, sõlmimise kuupäevad ja info teiste lepingupoolte
kohta (riigihangete korral näidata viitenumbrid) (RHS § 41 lg 1 p 2).

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkujal peab olema, HD lisas 2 toodud nõuetele vastav, veoteenuse osutamiseks vajalik tehnika olemas
või tal peab olema võimalus neid omandada või kasutusse võtta. Pakkujal tuleb esitada HD lisa 1 vorm 8
kohane kirjalik kinnitus jäätmeveokite olemasolu kohta või kirjalik kokkulepe hankelepingu täitmiseks
vajalike jäätmeveokite omandamiseks või kasutusse võtmiseks, mida pakkuja saab hankelepingu täitmisel
kasutada (RHS § 41 lg 1 p 8).

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Kui pakkuja peab seda enda kvalifitseerimistingimustele vastavuse tõendamiseks vajalikuks ja
asjakohaseks, võib ta konkreetse hankelepingu täitmise raames lisaks enda näitajatele tõendada oma
vastavust ka teise isiku vahendite ja meetmete või spetsialistide näitajate alusel, sõltumata tema
õigussuhetest selle isikuga. Pakkuja tõendab hankijale vastuvõetaval viisil, et sellel isikul on vajalikud
vahendid või meetmed või spetsialistid olemas ning pakkujal on võimalik neid vajaduse korral
hankelepingu täitmiseks kasutada (RHS § 41 lg 6).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei
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Pakkumuse dokumendid

Vastavustingimused

 

 

Nr Tingimus

4 Et tõendada oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimistingimustele, võivad
ühispakkujad tugineda teiste ühispakkujate pädevusele, kui see on asjaomase kriteeriumi olemusest
tulenevalt võimalik (RHS § 41 lg 7).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

5 Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa vastavas registris. Hankija kontrollib
Eestis asuva pakkuja registreeritust (tõendit ei pea esitama). Välisriigis registreeritud pakkuja peab esitama
registreeringu nõude täitmise kohta asjakohase tõendi (RHS § 41 lg 3).

Dokumendi esitaja RAGN-SELLS AS

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja hankedokumentide (HD) lisa 1
Vormi 1 kohast  taotlust riigihankes osalemiseks.  Taotlus peab sisaldama pakkuja nime, registrikoodi ja
kontaktandmeid; pakkuja kinnitust hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud tingimuste
ülevõtmise kohta; pakkuja kinnitust, et ta tagab hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud
nõuetele vastava teenuse osutamise; pakkuja kinnitust lepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi
õiguste olemasolu kohta; pakkuja kinnitust pakkumuse jõusoleku kestuse kohta.  Kui taotlusele kirjutab
alla pakkuja volitatud esindaja, siis peab pakkumus sisaldama esindaja esindusõigust tõendavat volikirja.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkumus peab sisaldama hankedokumentide lisa 1 Vormi 2 kohast pakkumuse maksumust ning vastama
alljärgnevatele tingimustele. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust eurodes käibemaksuta ja
käibemaksuga.  Pakkumuse maksumus esitatakse ja arvestatakse järgmise valemi alusel: Pakkumuse
maksumus = ühe kogumisvahendi, mida on võimalik tõstemehhanismi abil või mehhaaniliselt
jäätmeveokisse tühjendada, tühjendamise maksumus. Pakkumuse maksumus sisaldab jäätmete vedu
hankedokumentides määratud jäätmekäitluskohta.  Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse eurodes ilma
käibemaksuta kaks kohta pärast koma.  Pakkuja esitatud pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki
riigihanke hankedokumentides ja selles viidatud dokumentides ning õigusaktides ettenähtud nõuetele
vastava teenuse osutamiseks tehtavaid kulutusi. Erinevuse puhul numbrites ja sõnades väljendatud
pakkumuse maksumuse puhul loetakse õigeks sõnades väljendatud pakkumuse maksumus. Pakkumuse
maksumus on lõplik, see on riigihanke lepingu maksumuseks. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki
lõive, makse ning kulutusi.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Pakkumus peab sisaldama pakkumuse tagatist summas 2500 (kaks tuhat viissada) eurot. Pakkuja tõendab
tagatise olemasolu krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või nimetatud
rahasumma deponeerimisega MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse arvele  SEB pangas, arveldusarve nr
EE021010220210893220. Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja
lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata pakkujale, kui ta võtab pakkumuse selle jõusoleku
tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 4 ja 5 ja § 53 lg 4).

Esitatud elektrooniliselt Jah



6/21

 

 
Pakkuja poolt vabalt lisatud dokumendid

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

4 Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vandetõlgi või
notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke, originaal ja tõlge peavad olema ühendatud. Erandiks on
reklaamprospektid ja muud reklaamdokumendid, mis võivad olla võõrkeelsed.

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Kommentaar Esitatud elektrooniliselt

1 volikiri Jah
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Lisa 2. Pakkujate poolt esitatud pakkumuste dokumendid

 
Pakkumus 30577

Pakkuja: Osaühing EKOVIR (11003148)

 
Kvalifitseerimise dokumendid

Hankemenetlusest kõrvaldamise alused

 

 

 

Nr Tingimus

1 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkujat või tema seaduslikku esindajat on 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 tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt
kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. Pakkujal tuleb esitada
käesolevas punktis  nimetatud asjaolude puudumise kohta HD lisa 1 vormi 4 punkti 1 kohane kirjalik
kinnitus (RHS § 38 lg 1 p 1 ja lg 3 p 1).

Dokumendi esitaja Osaühing EKOVIR

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkuja on pankrotis või likvideerimisel, tema
äritegevus on peatatud või ta on muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduse kohaselt.
Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta HD lisa 1 vormi 4 punkti
2 kohane kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1 p 2 ja lg 3 p 1).

Dokumendi esitaja Osaühing EKOVIR

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkuja suhtes on algatatud sundlikvideerimine või
muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis
nimetatud asjaolude puudumise kohta HD lisa 1 vormi 4 punkti 3 kohane kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1
p 3 ja lg 3 p 1).

Dokumendi esitaja Osaühing EKOVIR

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus
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Majanduslik- ja finantsseisund

 

4 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkujal on hankemenetluse algamise päeva seisuga
(hanketeate avaldamise kuupäev) õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike
maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud
intress (edaspidi  maksuvõlg) või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud
arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies
ulatuses tagatud. Riigihangete seaduses loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks
pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks
tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot (RHS § 38 lg 1 p 4).
1)	Hankija kontrollib ise riigihangete registri kaudu Eestis asuva pakkuja RHS § 38 lõike 1 punktis 4
sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist.
2)	Pakkujal tuleb esitada tema elu- või asukoha kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi
vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta
hankemenetluse algamise päeva seisuga.
3)	Kui pakkuja ei asu Eestis tuleb pakkujal esitada pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse
tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva
seisuga.
4)	Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit RHS § 38 lõike 1 punktis 4
nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise
kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga (RHS § 38 lg 3 p 2).

Dokumendi esitaja Osaühing EKOVIR

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

5 Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kes on jätnud hankija teavitamata RHS § 38 lõikes 1
nimetatud asjaolude olulisest muutumisest (RHS § 38 lg 2 p 3).

Dokumendi esitaja Osaühing EKOVIR

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

6 Ühispakkujad peavad arvestama RHS § 12 lõigetes 4–5 ja § 38 lõikes 6 esitatud nõudeid, mh tuleb koos
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega esitada ühispakkujate esindajale antud HD lisa 1 vormi 5
kohane volikiri ja HD lisa 1 vormi 3 kohane kinnitus ühispakkujate solidaarse vastutuse kohta.

Dokumendi esitaja Osaühing EKOVIR

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkuja kahe viimase majandusaasta (2012, 2013) keskmine netokäive veoteenuse osutamise osas peab
olema vähemalt 60 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada andmed enda kahe viimase majandusaasta (2012,
2013) veoteenuse osutamise netokäibe kohta vastavalt HD lisa 1 vormile 6 (RHS § 40 lg 1 p 3).

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkujal peab olema tehtud kutsealane vastutuskindlustus summas 30 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada
kutsealase vastutuskindlustuse tõend või muu asjakohane ja hankija poolt vastavaks tunnistatud dokument,
mis näitab, et pakkujal on hankelepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju hüvitamiseks
vajalikud vahendid või tal on võimalus neid saada (RHS § 40 lg 2).
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Tehniline ja kutsealane pädevus

 

 

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Kui pakkuja peab seda enda kvalifitseerimistingimustele vastavuse tõendamiseks vajalikuks ja
asjakohaseks, võib ta konkreetse hankelepingu täitmise raames lisaks enda näitajatele tõendada oma
vastavust ka teise isiku vahendite alusel. Pakkuja tõendab hankijale vastuvõetaval viisil, et sellel isikul on
hankelepingu täitmiseks vajalikud ja hankelepingu esemele vastavad vahendid olemas ning pakkujal on
võimalik neid vajaduse korral hankelepingu täitmiseks kasutada (RHS § 40 lg 3).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

4 Ühispakkujad võivad enda majandusliku ja finantsseisundi kvalifitseerimistingimustele vastavuse
tõendamiseks summeeritavate näitajate puhul summeerida kõigi ühispakkujate vastavad näitajad (RHS §
40 lg 4).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkujal peab kahe viimase aasta (2012, 2013) jooksul olema täidetud vähemalt 2 veoteenuse osutamise
lepingut maksumusega alates 15 000 EUR (käibemaksuta). Pakkujal tuleb esitada HD lisa 1 vormi 7
kohane kahe viimase aasta (2012, 2013) jooksul täidetud olulisemate veoteenuse osutamise lepingute
nimekiri. Nimekirjas tuleb loetleda lepingud, mille maksumus on vähemalt 15 000 EUR (käibemaksuta),
ja nimetada nende lepingute lühikirjeldus, maksumus, sõlmimise kuupäevad ja info teiste lepingupoolte
kohta (riigihangete korral näidata viitenumbrid) (RHS § 41 lg 1 p 2).

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkujal peab olema, HD lisas 2 toodud nõuetele vastav, veoteenuse osutamiseks vajalik tehnika olemas
või tal peab olema võimalus neid omandada või kasutusse võtta. Pakkujal tuleb esitada HD lisa 1 vorm 8
kohane kirjalik kinnitus jäätmeveokite olemasolu kohta või kirjalik kokkulepe hankelepingu täitmiseks
vajalike jäätmeveokite omandamiseks või kasutusse võtmiseks, mida pakkuja saab hankelepingu täitmisel
kasutada (RHS § 41 lg 1 p 8).

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Kui pakkuja peab seda enda kvalifitseerimistingimustele vastavuse tõendamiseks vajalikuks ja
asjakohaseks, võib ta konkreetse hankelepingu täitmise raames lisaks enda näitajatele tõendada oma
vastavust ka teise isiku vahendite ja meetmete või spetsialistide näitajate alusel, sõltumata tema
õigussuhetest selle isikuga. Pakkuja tõendab hankijale vastuvõetaval viisil, et sellel isikul on vajalikud
vahendid või meetmed või spetsialistid olemas ning pakkujal on võimalik neid vajaduse korral
hankelepingu täitmiseks kasutada (RHS § 41 lg 6).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei
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Pakkumuse dokumendid

Vastavustingimused

 

 

Nr Tingimus

4 Et tõendada oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimistingimustele, võivad
ühispakkujad tugineda teiste ühispakkujate pädevusele, kui see on asjaomase kriteeriumi olemusest
tulenevalt võimalik (RHS § 41 lg 7).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

5 Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa vastavas registris. Hankija kontrollib
Eestis asuva pakkuja registreeritust (tõendit ei pea esitama). Välisriigis registreeritud pakkuja peab esitama
registreeringu nõude täitmise kohta asjakohase tõendi (RHS § 41 lg 3).

Dokumendi esitaja Osaühing EKOVIR

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja hankedokumentide (HD) lisa 1
Vormi 1 kohast  taotlust riigihankes osalemiseks.  Taotlus peab sisaldama pakkuja nime, registrikoodi ja
kontaktandmeid; pakkuja kinnitust hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud tingimuste
ülevõtmise kohta; pakkuja kinnitust, et ta tagab hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud
nõuetele vastava teenuse osutamise; pakkuja kinnitust lepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi
õiguste olemasolu kohta; pakkuja kinnitust pakkumuse jõusoleku kestuse kohta.  Kui taotlusele kirjutab
alla pakkuja volitatud esindaja, siis peab pakkumus sisaldama esindaja esindusõigust tõendavat volikirja.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkumus peab sisaldama hankedokumentide lisa 1 Vormi 2 kohast pakkumuse maksumust ning vastama
alljärgnevatele tingimustele. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust eurodes käibemaksuta ja
käibemaksuga.  Pakkumuse maksumus esitatakse ja arvestatakse järgmise valemi alusel: Pakkumuse
maksumus = ühe kogumisvahendi, mida on võimalik tõstemehhanismi abil või mehhaaniliselt
jäätmeveokisse tühjendada, tühjendamise maksumus. Pakkumuse maksumus sisaldab jäätmete vedu
hankedokumentides määratud jäätmekäitluskohta.  Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse eurodes ilma
käibemaksuta kaks kohta pärast koma.  Pakkuja esitatud pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki
riigihanke hankedokumentides ja selles viidatud dokumentides ning õigusaktides ettenähtud nõuetele
vastava teenuse osutamiseks tehtavaid kulutusi. Erinevuse puhul numbrites ja sõnades väljendatud
pakkumuse maksumuse puhul loetakse õigeks sõnades väljendatud pakkumuse maksumus. Pakkumuse
maksumus on lõplik, see on riigihanke lepingu maksumuseks. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki
lõive, makse ning kulutusi.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Pakkumus peab sisaldama pakkumuse tagatist summas 2500 (kaks tuhat viissada) eurot. Pakkuja tõendab
tagatise olemasolu krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või nimetatud
rahasumma deponeerimisega MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse arvele  SEB pangas, arveldusarve nr
EE021010220210893220. Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja
lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata pakkujale, kui ta võtab pakkumuse selle jõusoleku
tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 4 ja 5 ja § 53 lg 4).

Esitatud elektrooniliselt Jah
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Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

4 Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vandetõlgi või
notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke, originaal ja tõlge peavad olema ühendatud. Erandiks on
reklaamprospektid ja muud reklaamdokumendid, mis võivad olla võõrkeelsed.

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei
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Lisa 3. Pakkujate poolt esitatud pakkumuste dokumendid

 
Pakkumus 40855

Pakkuja: RADIX HOOLDUSE OÜ (10540200)

 
Kvalifitseerimise dokumendid

Hankemenetlusest kõrvaldamise alused

 

 

 

Nr Tingimus

1 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkujat või tema seaduslikku esindajat on 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 tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt
kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. Pakkujal tuleb esitada
käesolevas punktis  nimetatud asjaolude puudumise kohta HD lisa 1 vormi 4 punkti 1 kohane kirjalik
kinnitus (RHS § 38 lg 1 p 1 ja lg 3 p 1).

Dokumendi esitaja RADIX HOOLDUSE OÜ

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkuja on pankrotis või likvideerimisel, tema
äritegevus on peatatud või ta on muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduse kohaselt.
Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta HD lisa 1 vormi 4 punkti
2 kohane kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1 p 2 ja lg 3 p 1).

Dokumendi esitaja RADIX HOOLDUSE OÜ

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkuja suhtes on algatatud sundlikvideerimine või
muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis
nimetatud asjaolude puudumise kohta HD lisa 1 vormi 4 punkti 3 kohane kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1
p 3 ja lg 3 p 1).

Dokumendi esitaja RADIX HOOLDUSE OÜ

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus
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Majanduslik- ja finantsseisund

 

4 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkujal on hankemenetluse algamise päeva seisuga
(hanketeate avaldamise kuupäev) õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike
maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud
intress (edaspidi  maksuvõlg) või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud
arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies
ulatuses tagatud. Riigihangete seaduses loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks
pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks
tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot (RHS § 38 lg 1 p 4).
1)	Hankija kontrollib ise riigihangete registri kaudu Eestis asuva pakkuja RHS § 38 lõike 1 punktis 4
sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist.
2)	Pakkujal tuleb esitada tema elu- või asukoha kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi
vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta
hankemenetluse algamise päeva seisuga.
3)	Kui pakkuja ei asu Eestis tuleb pakkujal esitada pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse
tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva
seisuga.
4)	Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit RHS § 38 lõike 1 punktis 4
nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise
kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga (RHS § 38 lg 3 p 2).

Dokumendi esitaja RADIX HOOLDUSE OÜ

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

5 Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kes on jätnud hankija teavitamata RHS § 38 lõikes 1
nimetatud asjaolude olulisest muutumisest (RHS § 38 lg 2 p 3).

Dokumendi esitaja RADIX HOOLDUSE OÜ

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

6 Ühispakkujad peavad arvestama RHS § 12 lõigetes 4–5 ja § 38 lõikes 6 esitatud nõudeid, mh tuleb koos
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega esitada ühispakkujate esindajale antud HD lisa 1 vormi 5
kohane volikiri ja HD lisa 1 vormi 3 kohane kinnitus ühispakkujate solidaarse vastutuse kohta.

Dokumendi esitaja RADIX HOOLDUSE OÜ

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkuja kahe viimase majandusaasta (2012, 2013) keskmine netokäive veoteenuse osutamise osas peab
olema vähemalt 60 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada andmed enda kahe viimase majandusaasta (2012,
2013) veoteenuse osutamise netokäibe kohta vastavalt HD lisa 1 vormile 6 (RHS § 40 lg 1 p 3).

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkujal peab olema tehtud kutsealane vastutuskindlustus summas 30 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada
kutsealase vastutuskindlustuse tõend või muu asjakohane ja hankija poolt vastavaks tunnistatud dokument,
mis näitab, et pakkujal on hankelepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju hüvitamiseks
vajalikud vahendid või tal on võimalus neid saada (RHS § 40 lg 2).
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Tehniline ja kutsealane pädevus

 

 

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Kui pakkuja peab seda enda kvalifitseerimistingimustele vastavuse tõendamiseks vajalikuks ja
asjakohaseks, võib ta konkreetse hankelepingu täitmise raames lisaks enda näitajatele tõendada oma
vastavust ka teise isiku vahendite alusel. Pakkuja tõendab hankijale vastuvõetaval viisil, et sellel isikul on
hankelepingu täitmiseks vajalikud ja hankelepingu esemele vastavad vahendid olemas ning pakkujal on
võimalik neid vajaduse korral hankelepingu täitmiseks kasutada (RHS § 40 lg 3).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

4 Ühispakkujad võivad enda majandusliku ja finantsseisundi kvalifitseerimistingimustele vastavuse
tõendamiseks summeeritavate näitajate puhul summeerida kõigi ühispakkujate vastavad näitajad (RHS §
40 lg 4).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkujal peab kahe viimase aasta (2012, 2013) jooksul olema täidetud vähemalt 2 veoteenuse osutamise
lepingut maksumusega alates 15 000 EUR (käibemaksuta). Pakkujal tuleb esitada HD lisa 1 vormi 7
kohane kahe viimase aasta (2012, 2013) jooksul täidetud olulisemate veoteenuse osutamise lepingute
nimekiri. Nimekirjas tuleb loetleda lepingud, mille maksumus on vähemalt 15 000 EUR (käibemaksuta),
ja nimetada nende lepingute lühikirjeldus, maksumus, sõlmimise kuupäevad ja info teiste lepingupoolte
kohta (riigihangete korral näidata viitenumbrid) (RHS § 41 lg 1 p 2).

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkujal peab olema, HD lisas 2 toodud nõuetele vastav, veoteenuse osutamiseks vajalik tehnika olemas
või tal peab olema võimalus neid omandada või kasutusse võtta. Pakkujal tuleb esitada HD lisa 1 vorm 8
kohane kirjalik kinnitus jäätmeveokite olemasolu kohta või kirjalik kokkulepe hankelepingu täitmiseks
vajalike jäätmeveokite omandamiseks või kasutusse võtmiseks, mida pakkuja saab hankelepingu täitmisel
kasutada (RHS § 41 lg 1 p 8).

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Kui pakkuja peab seda enda kvalifitseerimistingimustele vastavuse tõendamiseks vajalikuks ja
asjakohaseks, võib ta konkreetse hankelepingu täitmise raames lisaks enda näitajatele tõendada oma
vastavust ka teise isiku vahendite ja meetmete või spetsialistide näitajate alusel, sõltumata tema
õigussuhetest selle isikuga. Pakkuja tõendab hankijale vastuvõetaval viisil, et sellel isikul on vajalikud
vahendid või meetmed või spetsialistid olemas ning pakkujal on võimalik neid vajaduse korral
hankelepingu täitmiseks kasutada (RHS § 41 lg 6).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei
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Pakkumuse dokumendid

Vastavustingimused

 

 

Nr Tingimus

4 Et tõendada oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimistingimustele, võivad
ühispakkujad tugineda teiste ühispakkujate pädevusele, kui see on asjaomase kriteeriumi olemusest
tulenevalt võimalik (RHS § 41 lg 7).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

5 Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa vastavas registris. Hankija kontrollib
Eestis asuva pakkuja registreeritust (tõendit ei pea esitama). Välisriigis registreeritud pakkuja peab esitama
registreeringu nõude täitmise kohta asjakohase tõendi (RHS § 41 lg 3).

Dokumendi esitaja RADIX HOOLDUSE OÜ

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja hankedokumentide (HD) lisa 1
Vormi 1 kohast  taotlust riigihankes osalemiseks.  Taotlus peab sisaldama pakkuja nime, registrikoodi ja
kontaktandmeid; pakkuja kinnitust hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud tingimuste
ülevõtmise kohta; pakkuja kinnitust, et ta tagab hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud
nõuetele vastava teenuse osutamise; pakkuja kinnitust lepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi
õiguste olemasolu kohta; pakkuja kinnitust pakkumuse jõusoleku kestuse kohta.  Kui taotlusele kirjutab
alla pakkuja volitatud esindaja, siis peab pakkumus sisaldama esindaja esindusõigust tõendavat volikirja.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkumus peab sisaldama hankedokumentide lisa 1 Vormi 2 kohast pakkumuse maksumust ning vastama
alljärgnevatele tingimustele. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust eurodes käibemaksuta ja
käibemaksuga.  Pakkumuse maksumus esitatakse ja arvestatakse järgmise valemi alusel: Pakkumuse
maksumus = ühe kogumisvahendi, mida on võimalik tõstemehhanismi abil või mehhaaniliselt
jäätmeveokisse tühjendada, tühjendamise maksumus. Pakkumuse maksumus sisaldab jäätmete vedu
hankedokumentides määratud jäätmekäitluskohta.  Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse eurodes ilma
käibemaksuta kaks kohta pärast koma.  Pakkuja esitatud pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki
riigihanke hankedokumentides ja selles viidatud dokumentides ning õigusaktides ettenähtud nõuetele
vastava teenuse osutamiseks tehtavaid kulutusi. Erinevuse puhul numbrites ja sõnades väljendatud
pakkumuse maksumuse puhul loetakse õigeks sõnades väljendatud pakkumuse maksumus. Pakkumuse
maksumus on lõplik, see on riigihanke lepingu maksumuseks. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki
lõive, makse ning kulutusi.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Pakkumus peab sisaldama pakkumuse tagatist summas 2500 (kaks tuhat viissada) eurot. Pakkuja tõendab
tagatise olemasolu krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või nimetatud
rahasumma deponeerimisega MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse arvele  SEB pangas, arveldusarve nr
EE021010220210893220. Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja
lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata pakkujale, kui ta võtab pakkumuse selle jõusoleku
tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 4 ja 5 ja § 53 lg 4).

Esitatud elektrooniliselt Jah
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Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

4 Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vandetõlgi või
notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke, originaal ja tõlge peavad olema ühendatud. Erandiks on
reklaamprospektid ja muud reklaamdokumendid, mis võivad olla võõrkeelsed.

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei



17/21

Lisa 4. Pakkujate poolt esitatud pakkumuste dokumendid

 
Pakkumus 41067

Pakkuja: OÜ ATKO Liinid (10878583)

 
Kvalifitseerimise dokumendid

Hankemenetlusest kõrvaldamise alused

 

 

 

Nr Tingimus

1 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkujat või tema seaduslikku esindajat on 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 tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt
kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. Pakkujal tuleb esitada
käesolevas punktis  nimetatud asjaolude puudumise kohta HD lisa 1 vormi 4 punkti 1 kohane kirjalik
kinnitus (RHS § 38 lg 1 p 1 ja lg 3 p 1).

Dokumendi esitaja OÜ ATKO Liinid

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkuja on pankrotis või likvideerimisel, tema
äritegevus on peatatud või ta on muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduse kohaselt.
Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis nimetatud asjaolude puudumise kohta HD lisa 1 vormi 4 punkti
2 kohane kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1 p 2 ja lg 3 p 1).

Dokumendi esitaja OÜ ATKO Liinid

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkuja suhtes on algatatud sundlikvideerimine või
muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt. Pakkujal tuleb esitada käesolevas punktis
nimetatud asjaolude puudumise kohta HD lisa 1 vormi 4 punkti 3 kohane kirjalik kinnitus (RHS § 38 lg 1
p 3 ja lg 3 p 1).

Dokumendi esitaja OÜ ATKO Liinid

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus
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4 Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kui Pakkujal on hankemenetluse algamise päeva seisuga
(hanketeate avaldamise kuupäev) õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike
maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud
intress (edaspidi  maksuvõlg) või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud
arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies
ulatuses tagatud. Riigihangete seaduses loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks
pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks
tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot (RHS § 38 lg 1 p 4).
1)	Hankija kontrollib ise riigihangete registri kaudu Eestis asuva pakkuja RHS § 38 lõike 1 punktis 4
sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist.
2)	Pakkujal tuleb esitada tema elu- või asukoha kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi
vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta
hankemenetluse algamise päeva seisuga.
3)	Kui pakkuja ei asu Eestis tuleb pakkujal esitada pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse
tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta hankemenetluse algamise päeva
seisuga.
4)	Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit RHS § 38 lõike 1 punktis 4
nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise
kohta hankemenetluse algamise päeva seisuga (RHS § 38 lg 3 p 2).

Dokumendi esitaja OÜ ATKO Liinid

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

5 Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kes on jätnud hankija teavitamata RHS § 38 lõikes 1
nimetatud asjaolude olulisest muutumisest (RHS § 38 lg 2 p 3).

Dokumendi esitaja OÜ ATKO Liinid

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

6 Ühispakkujad peavad arvestama RHS § 12 lõigetes 4–5 ja § 38 lõikes 6 esitatud nõudeid, mh tuleb koos
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega esitada ühispakkujate esindajale antud HD lisa 1 vormi 5
kohane volikiri ja HD lisa 1 vormi 3 kohane kinnitus ühispakkujate solidaarse vastutuse kohta.

Dokumendi esitaja OÜ ATKO Liinid

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkuja kahe viimase majandusaasta (2012, 2013) keskmine netokäive veoteenuse osutamise osas peab
olema vähemalt 60 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada andmed enda kahe viimase majandusaasta (2012,
2013) veoteenuse osutamise netokäibe kohta vastavalt HD lisa 1 vormile 6 (RHS § 40 lg 1 p 3).

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkujal peab olema tehtud kutsealane vastutuskindlustus summas 30 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada
kutsealase vastutuskindlustuse tõend või muu asjakohane ja hankija poolt vastavaks tunnistatud dokument,
mis näitab, et pakkujal on hankelepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju hüvitamiseks
vajalikud vahendid või tal on võimalus neid saada (RHS § 40 lg 2).
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Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Kui pakkuja peab seda enda kvalifitseerimistingimustele vastavuse tõendamiseks vajalikuks ja
asjakohaseks, võib ta konkreetse hankelepingu täitmise raames lisaks enda näitajatele tõendada oma
vastavust ka teise isiku vahendite alusel. Pakkuja tõendab hankijale vastuvõetaval viisil, et sellel isikul on
hankelepingu täitmiseks vajalikud ja hankelepingu esemele vastavad vahendid olemas ning pakkujal on
võimalik neid vajaduse korral hankelepingu täitmiseks kasutada (RHS § 40 lg 3).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

4 Ühispakkujad võivad enda majandusliku ja finantsseisundi kvalifitseerimistingimustele vastavuse
tõendamiseks summeeritavate näitajate puhul summeerida kõigi ühispakkujate vastavad näitajad (RHS §
40 lg 4).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkujal peab kahe viimase aasta (2012, 2013) jooksul olema täidetud vähemalt 2 veoteenuse osutamise
lepingut maksumusega alates 15 000 EUR (käibemaksuta). Pakkujal tuleb esitada HD lisa 1 vormi 7
kohane kahe viimase aasta (2012, 2013) jooksul täidetud olulisemate veoteenuse osutamise lepingute
nimekiri. Nimekirjas tuleb loetleda lepingud, mille maksumus on vähemalt 15 000 EUR (käibemaksuta),
ja nimetada nende lepingute lühikirjeldus, maksumus, sõlmimise kuupäevad ja info teiste lepingupoolte
kohta (riigihangete korral näidata viitenumbrid) (RHS § 41 lg 1 p 2).

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkujal peab olema, HD lisas 2 toodud nõuetele vastav, veoteenuse osutamiseks vajalik tehnika olemas
või tal peab olema võimalus neid omandada või kasutusse võtta. Pakkujal tuleb esitada HD lisa 1 vorm 8
kohane kirjalik kinnitus jäätmeveokite olemasolu kohta või kirjalik kokkulepe hankelepingu täitmiseks
vajalike jäätmeveokite omandamiseks või kasutusse võtmiseks, mida pakkuja saab hankelepingu täitmisel
kasutada (RHS § 41 lg 1 p 8).

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Kui pakkuja peab seda enda kvalifitseerimistingimustele vastavuse tõendamiseks vajalikuks ja
asjakohaseks, võib ta konkreetse hankelepingu täitmise raames lisaks enda näitajatele tõendada oma
vastavust ka teise isiku vahendite ja meetmete või spetsialistide näitajate alusel, sõltumata tema
õigussuhetest selle isikuga. Pakkuja tõendab hankijale vastuvõetaval viisil, et sellel isikul on vajalikud
vahendid või meetmed või spetsialistid olemas ning pakkujal on võimalik neid vajaduse korral
hankelepingu täitmiseks kasutada (RHS § 41 lg 6).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei
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Vastavustingimused

 

 

Nr Tingimus

4 Et tõendada oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimistingimustele, võivad
ühispakkujad tugineda teiste ühispakkujate pädevusele, kui see on asjaomase kriteeriumi olemusest
tulenevalt võimalik (RHS § 41 lg 7).

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

5 Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa vastavas registris. Hankija kontrollib
Eestis asuva pakkuja registreeritust (tõendit ei pea esitama). Välisriigis registreeritud pakkuja peab esitama
registreeringu nõude täitmise kohta asjakohase tõendi (RHS § 41 lg 3).

Dokumendi esitaja OÜ ATKO Liinid

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja hankedokumentide (HD) lisa 1
Vormi 1 kohast  taotlust riigihankes osalemiseks.  Taotlus peab sisaldama pakkuja nime, registrikoodi ja
kontaktandmeid; pakkuja kinnitust hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud tingimuste
ülevõtmise kohta; pakkuja kinnitust, et ta tagab hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud
nõuetele vastava teenuse osutamise; pakkuja kinnitust lepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi
õiguste olemasolu kohta; pakkuja kinnitust pakkumuse jõusoleku kestuse kohta.  Kui taotlusele kirjutab
alla pakkuja volitatud esindaja, siis peab pakkumus sisaldama esindaja esindusõigust tõendavat volikirja.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkumus peab sisaldama hankedokumentide lisa 1 Vormi 2 kohast pakkumuse maksumust ning vastama
alljärgnevatele tingimustele. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust eurodes käibemaksuta ja
käibemaksuga.  Pakkumuse maksumus esitatakse ja arvestatakse järgmise valemi alusel: Pakkumuse
maksumus = ühe kogumisvahendi, mida on võimalik tõstemehhanismi abil või mehhaaniliselt
jäätmeveokisse tühjendada, tühjendamise maksumus. Pakkumuse maksumus sisaldab jäätmete vedu
hankedokumentides määratud jäätmekäitluskohta.  Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse eurodes ilma
käibemaksuta kaks kohta pärast koma.  Pakkuja esitatud pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki
riigihanke hankedokumentides ja selles viidatud dokumentides ning õigusaktides ettenähtud nõuetele
vastava teenuse osutamiseks tehtavaid kulutusi. Erinevuse puhul numbrites ja sõnades väljendatud
pakkumuse maksumuse puhul loetakse õigeks sõnades väljendatud pakkumuse maksumus. Pakkumuse
maksumus on lõplik, see on riigihanke lepingu maksumuseks. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki
lõive, makse ning kulutusi.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Pakkumus peab sisaldama pakkumuse tagatist summas 2500 (kaks tuhat viissada) eurot. Pakkuja tõendab
tagatise olemasolu krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või nimetatud
rahasumma deponeerimisega MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse arvele  SEB pangas, arveldusarve nr
EE021010220210893220. Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja
lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata pakkujale, kui ta võtab pakkumuse selle jõusoleku
tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 4 ja 5 ja § 53 lg 4).

Esitatud elektrooniliselt Jah
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Pakkuja poolt vabalt lisatud dokumendid

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

4 Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vandetõlgi või
notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke, originaal ja tõlge peavad olema ühendatud. Erandiks on
reklaamprospektid ja muud reklaamdokumendid, mis võivad olla võõrkeelsed.

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Kommentaar Esitatud elektrooniliselt

1 Äriregistri väljatrükk (ühinemine) Jah


