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Pakkumuste avamise protokoll
 

 

 
Pakkumuste avajad: Veiko Faster

Pakkumused avatud: 29.05.2017 12:06

Õigeaegselt esitatud pakkumuste arv: 3

 
Andmed pakkujate ja pakkumuste kohta

 

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

kaupa protokolli lisadest 1-3.

Koostatud e-riigihangete keskkonnas: 29.05.2017 12:15
Koostaja: Veiko Faster

Hankija: Õru Vallavalitsus
Hankemenetluse liik: Lihthange
Hanke nimetus: Valga maakonna Õru valla Õru aleviku korruselamute katuste renoveerimise

projekteerimis- ja ehituse peatöövõtt
Hanke viitenumber: 186839

Jrk
nr

Nimi Registrikood Pakkumuse ID Maksumus

1 OÜ A.K.Montage 10911493 141637 158 895,00

2 JB EHITUSE OÜ 10171932 141915 173 094,60

3 ERLEKS Ehitus OÜ 11191463 142482 140 253,75
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Lisa 1. Pakkujate poolt esitatud pakkumuste dokumendid

 
Pakkumus 141637

Pakkuja: OÜ A.K.Montage (10911493)

 
Kvalifitseerimise dokumendid

Hankemenetlusest kõrvaldamise alused

 

 

 
Majanduslik- ja finantsseisund

Nr Tingimus

1 Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1) keda on või kelle 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 kelle karistusandmed ei
ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi
õigusaktide alusel kehtiv;
2)  keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1
alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, välja
arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär või kui
hankemenetlus viiakse läbi võrgustikega seotud valdkonnas või kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas;
3) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases
seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;
4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse
kohaselt.

Pakkuja või taotleja esitab  kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Dokumendi esitaja OÜ A.K.Montage

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest
tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud
maksusummalt arvestatud intress (edaspidi  maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga 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.

Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks
tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.

Hankija kontrollib maksuvõla andmeid andmekogus olevate avalike andmete põhjal.

Dokumendi esitaja OÜ A.K.Montage

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega
seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja.
Ühispakkujad või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali.

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei
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Tehniline ja kutsealane pädevus

 

 

 
Pakkumuse dokumendid

Vastavustingimused

 

Nr Tingimus

1 Pakkuja 2016. majandusaasta netokäive peab olema vähemalt 100 000 EUR. Pakkuja esitab vastava
kinnituse.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul teostanud vähemalt kolm sarnast (katuste) ehitustööd.
Pakkuja esitab viimase kolme aasta jooksul tehtud vähemalt kolme sarnase ehitustöö nimekirja, milles
kajastub ehitustööde maksumus, tegemise aeg ja koht. Lisada objektide ehitisregistri koodid.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkuja peab omama majandustegevuse registris registreeringut valdkonnas ehitus - üldehituslik
ehitamine.
Hankija kontrollib registreeringu olemasolu MTRist.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Pakkuja peab omama vähemalt ühte sarnaste objektide (katuste) projekteerimise kogemust viimase kolme
aasta jooksul.
Pakkuja esitab info viimase kolme aasta jooksul tehtud vähemalt ühe sarnase projekteerimistöö kohta.
Lisada objekti(de) ehitisregistri koodid.

Pakkuja võib tugineda alltöövõtja kogemusele.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkuja peab tasuma pakkumuse tagatise summas 1000 EUR.

Pakkuja esitab pakkumuse tagatise krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või
rahasumma deponeerimisena hankija arvelduskontole: SEB EE371010202000581003

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus
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2 Pakkuja kinnitab pakkumuses kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist ja
esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
Pakkuja kinnitab, et on saanud pakkumuse koostamiseks kogu vajaliku informatsiooni sh tutvunud
hanketeate, hankedokumentide ja selle lisadega, tutvunud kohapeal objektiga ja  teostanud kõik vajalikud
täiendavad uuringud käesoleva pakkumuse koostamiseks.
Pakkuja kinnitab, et on pakkumuse koostamisel, tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, võtnud
arvesse kõik tööd ja teenused, kaasa arvatud ka need tööd ja teenused, mida ei ole kirjeldatud
hankedokumentides ja selle lisades, kuid mis on vajalikud hankedokumentides kirjeldatud tööde
nõuetekohaseks teostamiseks ja pakkumuse objektiks oleva hooneosa täielikult kasutusvalmis ehitamiseks
arvestades hankelepingu eesmärki.
Pakkuja kinnitab, et , nõustub täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega ja on valmis teostama
pakkumuse sisuks oleva töö tähtaegselt Pakkumustabelis esitatud lõpliku, siduva hinnaga.
Pakkuja kinnitab hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu.
Pakkuja kinnitab, et pakkumus on jõus vähemalt 60 päeva.

Esitada vastav kinnituste leht.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Pakkuja peab esitama hankedokumentide rubriigist leitava "Pakkumustabeli". Pakkuja täidab selles
mahtude ning ühikuhindade lahtrid.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

4 Objektiga tutvumine pakkumuse esitamise eelselt on kohustuslik. Tutvumine leppida kokku
kontaktisikuga Andres Saarep´iga andres.saarep@oeruvv.ee, tel 52 71 474

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei
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Lisa 2. Pakkujate poolt esitatud pakkumuste dokumendid

 
Pakkumus 141915

Pakkuja: JB EHITUSE OÜ (10171932)

 
Kvalifitseerimise dokumendid

Hankemenetlusest kõrvaldamise alused

 

 

 
Majanduslik- ja finantsseisund

Nr Tingimus

1 Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1) keda on või kelle 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 kelle karistusandmed ei
ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi
õigusaktide alusel kehtiv;
2)  keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1
alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, välja
arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär või kui
hankemenetlus viiakse läbi võrgustikega seotud valdkonnas või kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas;
3) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases
seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;
4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse
kohaselt.

Pakkuja või taotleja esitab  kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Dokumendi esitaja JB EHITUSE OÜ

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest
tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud
maksusummalt arvestatud intress (edaspidi  maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga 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.

Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks
tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.

Hankija kontrollib maksuvõla andmeid andmekogus olevate avalike andmete põhjal.

Dokumendi esitaja JB EHITUSE OÜ

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega
seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja.
Ühispakkujad või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali.

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei
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Tehniline ja kutsealane pädevus

 

 

 
Pakkumuse dokumendid

Vastavustingimused

 

Nr Tingimus

1 Pakkuja 2016. majandusaasta netokäive peab olema vähemalt 100 000 EUR. Pakkuja esitab vastava
kinnituse.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul teostanud vähemalt kolm sarnast (katuste) ehitustööd.
Pakkuja esitab viimase kolme aasta jooksul tehtud vähemalt kolme sarnase ehitustöö nimekirja, milles
kajastub ehitustööde maksumus, tegemise aeg ja koht. Lisada objektide ehitisregistri koodid.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkuja peab omama majandustegevuse registris registreeringut valdkonnas ehitus - üldehituslik
ehitamine.
Hankija kontrollib registreeringu olemasolu MTRist.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Pakkuja peab omama vähemalt ühte sarnaste objektide (katuste) projekteerimise kogemust viimase kolme
aasta jooksul.
Pakkuja esitab info viimase kolme aasta jooksul tehtud vähemalt ühe sarnase projekteerimistöö kohta.
Lisada objekti(de) ehitisregistri koodid.

Pakkuja võib tugineda alltöövõtja kogemusele.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkuja peab tasuma pakkumuse tagatise summas 1000 EUR.

Pakkuja esitab pakkumuse tagatise krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või
rahasumma deponeerimisena hankija arvelduskontole: SEB EE371010202000581003

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus
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Pakkuja poolt vabalt lisatud dokumendid

2 Pakkuja kinnitab pakkumuses kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist ja
esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
Pakkuja kinnitab, et on saanud pakkumuse koostamiseks kogu vajaliku informatsiooni sh tutvunud
hanketeate, hankedokumentide ja selle lisadega, tutvunud kohapeal objektiga ja  teostanud kõik vajalikud
täiendavad uuringud käesoleva pakkumuse koostamiseks.
Pakkuja kinnitab, et on pakkumuse koostamisel, tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, võtnud
arvesse kõik tööd ja teenused, kaasa arvatud ka need tööd ja teenused, mida ei ole kirjeldatud
hankedokumentides ja selle lisades, kuid mis on vajalikud hankedokumentides kirjeldatud tööde
nõuetekohaseks teostamiseks ja pakkumuse objektiks oleva hooneosa täielikult kasutusvalmis ehitamiseks
arvestades hankelepingu eesmärki.
Pakkuja kinnitab, et , nõustub täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega ja on valmis teostama
pakkumuse sisuks oleva töö tähtaegselt Pakkumustabelis esitatud lõpliku, siduva hinnaga.
Pakkuja kinnitab hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu.
Pakkuja kinnitab, et pakkumus on jõus vähemalt 60 päeva.

Esitada vastav kinnituste leht.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Pakkuja peab esitama hankedokumentide rubriigist leitava "Pakkumustabeli". Pakkuja täidab selles
mahtude ning ühikuhindade lahtrid.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

4 Objektiga tutvumine pakkumuse esitamise eelselt on kohustuslik. Tutvumine leppida kokku
kontaktisikuga Andres Saarep´iga andres.saarep@oeruvv.ee, tel 52 71 474

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Kommentaar Esitatud elektrooniliselt

1 ISO sertifikaat Jah



8/10

Lisa 3. Pakkujate poolt esitatud pakkumuste dokumendid

 
Pakkumus 142482

Pakkuja: ERLEKS Ehitus OÜ (11191463)

 
Kvalifitseerimise dokumendid

Hankemenetlusest kõrvaldamise alused

 

 

 
Majanduslik- ja finantsseisund

Nr Tingimus

1 Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1) keda on või kelle 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 kelle karistusandmed ei
ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi
õigusaktide alusel kehtiv;
2)  keda või kelle seaduslikku esindajat on karistatud karistusseadustiku §-de 133–133.3, § 175 või 260.1
alusel ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud, välja
arvatud juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui rahvusvaheline piirmäär või kui
hankemenetlus viiakse läbi võrgustikega seotud valdkonnas või kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas;
3) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases
seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;
4) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse
kohaselt.

Pakkuja või taotleja esitab  kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Dokumendi esitaja ERLEKS Ehitus OÜ

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest
tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud
maksusummalt arvestatud intress (edaspidi  maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga 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.

Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks
tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.

Hankija kontrollib maksuvõla andmeid andmekogus olevate avalike andmete põhjal.

Dokumendi esitaja ERLEKS Ehitus OÜ

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Ühispakkujad või ühistaotlejad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega
seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja.
Ühispakkujad või taotlejad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali.

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei
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Tehniline ja kutsealane pädevus

 

 

 
Pakkumuse dokumendid

Vastavustingimused

 

Nr Tingimus

1 Pakkuja 2016. majandusaasta netokäive peab olema vähemalt 100 000 EUR. Pakkuja esitab vastava
kinnituse.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul teostanud vähemalt kolm sarnast (katuste) ehitustööd.
Pakkuja esitab viimase kolme aasta jooksul tehtud vähemalt kolme sarnase ehitustöö nimekirja, milles
kajastub ehitustööde maksumus, tegemise aeg ja koht. Lisada objektide ehitisregistri koodid.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

2 Pakkuja peab omama majandustegevuse registris registreeringut valdkonnas ehitus - üldehituslik
ehitamine.
Hankija kontrollib registreeringu olemasolu MTRist.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Pakkuja peab omama vähemalt ühte sarnaste objektide (katuste) projekteerimise kogemust viimase kolme
aasta jooksul.
Pakkuja esitab info viimase kolme aasta jooksul tehtud vähemalt ühe sarnase projekteerimistöö kohta.
Lisada objekti(de) ehitisregistri koodid.

Pakkuja võib tugineda alltöövõtja kogemusele.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

1 Pakkuja peab tasuma pakkumuse tagatise summas 1000 EUR.

Pakkuja esitab pakkumuse tagatise krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või
rahasumma deponeerimisena hankija arvelduskontole: SEB EE371010202000581003

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus



10/10

 

 

 

2 Pakkuja kinnitab pakkumuses kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist ja
esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
Pakkuja kinnitab, et on saanud pakkumuse koostamiseks kogu vajaliku informatsiooni sh tutvunud
hanketeate, hankedokumentide ja selle lisadega, tutvunud kohapeal objektiga ja  teostanud kõik vajalikud
täiendavad uuringud käesoleva pakkumuse koostamiseks.
Pakkuja kinnitab, et on pakkumuse koostamisel, tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, võtnud
arvesse kõik tööd ja teenused, kaasa arvatud ka need tööd ja teenused, mida ei ole kirjeldatud
hankedokumentides ja selle lisades, kuid mis on vajalikud hankedokumentides kirjeldatud tööde
nõuetekohaseks teostamiseks ja pakkumuse objektiks oleva hooneosa täielikult kasutusvalmis ehitamiseks
arvestades hankelepingu eesmärki.
Pakkuja kinnitab, et , nõustub täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega ja on valmis teostama
pakkumuse sisuks oleva töö tähtaegselt Pakkumustabelis esitatud lõpliku, siduva hinnaga.
Pakkuja kinnitab hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu.
Pakkuja kinnitab, et pakkumus on jõus vähemalt 60 päeva.

Esitada vastav kinnituste leht.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

3 Pakkuja peab esitama hankedokumentide rubriigist leitava "Pakkumustabeli". Pakkuja täidab selles
mahtude ning ühikuhindade lahtrid.

Esitatud elektrooniliselt Jah

Esitatud muul viisil Ei

Nr Tingimus

4 Objektiga tutvumine pakkumuse esitamise eelselt on kohustuslik. Tutvumine leppida kokku
kontaktisikuga Andres Saarep´iga andres.saarep@oeruvv.ee, tel 52 71 474

Esitatud elektrooniliselt Ei

Esitatud muul viisil Ei


