Vähempakkumine „Vaivara Vallavalitsuse munitsipaalvara ja KA Vaiko AS-i vara
kindlustamine 2015 - 2016“ tähtajaga 16.august 2015.a – 15.august 2016.a.

HANKEDOKUMENDID
1.

ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva hanke eesmärk on kõige madalaima hinnaga Pakkuja välja selgitamine
vastavalt hankija poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.
1.2. Hankija: KA Vaiko AS, Aia 1-3, 40101 Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa,
tel 5454 2050, email: info@vaiko.ee.
1.3. Hanke korraldaja: KA Vaiko AS. Hanke eest vastutavaks isikuks on haldusjuht Aare
Objartel, Tel. 517 0120, email: aare.objartel@vaiko.ee.
1.4. Hanke objektid ja tingimused.
Hankija poolt koostatud Lisa 1 „Objektide nimekiri“, Lisa 2 „Tehnika, seadmete ja inventari
nimekiri“.
1.5. Pakkumuse keel: eesti keel.
1.6. Pakkumuse maksumus: hind esitada objekti põhiselt, hind märkida eurodes koos
käibemaksuga. Pakkumuses peab olema eraldi välja toodud hind kokku ja hind objektiti ning
hind objektil paiknevale tehnikale, seadmele/seadmetele ja inventarile perioodiks
16.08.2015.a kuni 15.08.2016.a.
1.7. Pakkumuses alakindlustuse sätteid kohaldada ei tohi.
1.8. Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg:
1.8.1. Pakkumuse Lisa 1 Objektide nimekiri ja tingimused asuvad hanke korraldaja
kodulehel www.vaiko.ee/hanketeated. Lisa 2 nimekirjad saadetakse pakkuja e-posti aadressile
peale kirjaliku taotluse esitamist info@vaiko.ee.
1.8.2. Pakkumus esitada e-postile info@vaiko.ee või tiguposti teel aadressile Aia 1-3,
40101 Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa, hiljemalt 10.08.2015.a kell 12.00-ks.
1.9. Kindlustuslepingu sõlmise aeg:
1.9.1. Kindlustusleping peab olema sõlmitud hiljemalt 15.08.2015.a.
1.9.2. Kindluslepingu sõlmib Vaivara Vallavalitsus registrikoodiga 75010200, Pargi 2,
40101 Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa.
1.10. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg:
1.10.1. Pakkumus peab olema jõus 30 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.
1.11. Muud.
1.11.1. Objektidega on võimalik tutvuda kohapeal.
1.12. Pakkumuste tagasilükkamine:
1.12.1. Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud
pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole
võimalik selle hinnaga. Tagasilükkamise põhjendab hanke eest vastutav isik.
1.12.2. Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud
pakkumushind on võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab

Hankija vahendid ja hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasilükkamise
põhjendab hanke eest vastutav isik.

2.

PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE

2.1. Pakkuja peab olema Eesti Kindlustusseltsi Liidu liige.
2.2. Pakkuja peab omama kehtivat Finantsinspektsiooni tegevusluba kindlustuse valdkonnas.
2.3. Pakkuja peab vastama Riigihangete seaduse § 38 esitatud tingimustele.
2.4. Pakkuja peab olema tegutsenud kindlustusvaldkonnas vähemalt 3 aastat.
2.5. Pakkuja peab esitama kinnituskirjad või tõendid punktides 2.1. – 2.4. esitatud
tingimustele vastavuse kohta.
3.

PAKKUMISE KVALITEEDI JA TEHNILISED NÄITAJAD

3.1. Pakkumuse koostamisel lähtuda hankija poolt koostatud Lisast 1 „Objektide nimekiri“ ja
Lisa 2 „Tehnika, seadmete ja inventari nimekiri“.
4.

PAKKUMUSTE HINDAMINE

4.1. Pakkumuse hindamise viib läbi hanke eest vastutav isik. Eduka pakkumise
väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.
5.

HINDAMISKRITEERIUMID

5.1. Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.
6.

PAKKUMUSE VORMISTAMINE

6.1. Pakkumuses tuleb ära näidata pakkuja ärinimi, äriregistrikood, aadress, kontaktandmed
ning teenuse nimetus, teenuse käibemaksuta maksumus, käibemaks ja käibemaksuga
maksumus pakutavate teenuste osas eraldi ja kokku. Samuti Finantsinspektsiooni poolt
väljastatud tegevusloa number ja väljastamise kuupäev ning kinnitus Eesti Kindlustusseltside
Liidu liikmeks olemise kohta.

