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1. Üldandmed 
1.1. Hankija andmed: AS Sillamäe-Veevärk, registrikood 10339515, asukoht Ranna 

5, Sillamäe, telefon 39 71 522, faks 39 71 522, e-post: silveevark@neti.ee. 
1.2. Hanke eest vastutav isik: peainsener Boriss Kossarev. 
1.3. Hankedokumentide (edaspidi HD) sisu kohta saab täiendavat informatsiooni 

AS`st Sillamäe-Veevärk Ranna 5, Sillamäe, telefon 39 24 429, e-post: 
b.kossarev@silveevark.ee. 

1.4. Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui 
õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. 

1.5. Pakkuja saab esitada ainult ühe pakkumuse hanke objekti kohta, 
variantlahenduste esitamine ei ole lubatud. 

 
2. Hanke objekti kirjeldus 

2.1. Eeluuringu teostamine Sillamäe keskpumplas, et tõsta väljuva vee kvaliteeti 
(s.h tegema analüüse, nende tulemusi töötlema, rentima pilootseadme). 

2.2. Välja töötama veetöötluse tehnoloogia projektlahenduse (joonised 
eskiislahendusena) koos seadmete tehniliste parameetrite määramisega ning 
teostama nende valiku vastavalt kehtivatele normidele 

2.3. Veetöötluse tehnoloogia projektlahenduse väljatöötamisel TÖÖVÕTJA lähtub 
tööst „Sillamäe puurkaevude vete töötlemise tulemused pilootseadmel 
puurkaevu vee kvaliteedi tõstmisel vastavalt kehtivatele piirmääradele“, mille 
TÖÖVÕTJA koostab ise. 

2.4. Objekti töö koosneb vähemalt 20-ne veeproovi võtmisest, laborianalüüside 
teostamisest, pilootseadme ettevalmistusest/paigaldusest, olemasoleva 
filtrimaterjali analüüsimisest, puurkaevude töökindluse kontrollimisest 
(sügavuse mõõtmine, ummistunud osa hindamine), abinõude plaani 
koostamisest veekvaliteedi tõstmiseks võttes aluseks teostatavaid analüüse ja 
muid tööks vajalikke andmeid.  

 
3. Hindamiskriteeriumid ja pakkumuse maksumus 

3.1. Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on madalaim hind. 
3.2. Pakkuja esitab kogumaksumuse hinnapakkumuse. Pakkumuse kogumaksumus 

tuleb väljendada nii ilma käibemaksuta kui ka käibemaksuga. Pakkumuse 
maksumus esitada eurodes. 

3.3. Pakkumuse kogumaksumus peab sisaldama hanke objekti kirjelduses märgitud 
kõikide tingimuste täitmist. 

 
4. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine 

4.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt seaduse ja 
hankedokumentide sätetele. 

4.1.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga, kellel on õigusaktidest tulenevate 
riiklike või kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või 
tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress 
hankemenetluse algatamise päeva seisuga või maksuvõlga tasumine on 
ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse 
algatamise päevast. Maksude puudumise kinnitus on toodud ära lisas 1 vorm 
II. 

4.1.2. Hankija ei sõlmi hankelepingut pakkujaga, kelle esindajat on kriminaal- või 
väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või 
riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste 
või maksualaste süütegude toimepanemise eest. Hankija ei sõlmi 
hankelepingut pakkujaga, kes on pankrotis või likvideerimisel või kelle 
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äritegevus on peatatud või kelle suhtes on alustatud sundlikvideerimist. 
Pakkuja kinnitus vastavate asjaolude puudumise kohta on toodud ära lisas 1 
vorm III. 

4.1.3. Pakkujal peab olema spetsialist(id) käesoleva hanke läbiviimiseks ja nende 
CV`d tuleb täita etteantud vormil, kus on välja toodud haridustase ja 
vähemalt kahe veetöötlusjaama töökogemus (1000 m3/d). CV on toodud ära 
lisas 1 vorm IV. 

4.1.4. Pakkuja peab kinnitama hankedokumentidest arusaamist ja töö täitmist. 
Pakkuja sellekohane kinnitus on toodud ära lisas 1 vorm V. 

4.2. Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele 
hindamisele. 
 

5. Pakkumuste vastavuse kontroll ja vastavaks tunnistamine 
5.1. Pakkuja esitab töö teostamise metoodika üksikasjaliku kirjelduse. Tehniline 

kirjeldus tuuakse ära lisas1 vorm VI. 
5.2. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud 

tingimustele. 
5.3. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide 

hankedokumentides esitatud tingimustega. 
5.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides 

esitatud tingimustele. 
 
6. Pakkumuse võrdlemine ja edukaks tunnistamine ning hankelepingu sõlmimine 

6.1. Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse eurodes käibemaksuta ja käibemaksuga 
ning täidab selleks vastava vormi. Pakkumuse maksumus on toodud ära lisas 1 
vorm VII.  

6.2. Hankija võrdleb ja hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi. Edukaks 
tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus on madalaim 

6.3. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga. Lepingu projekt on 
toodud ära lisas 2 vorm 1. 
 

7. Kõigi pakkumuste tagasilükkamine 
Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõigi vastavaks tunnistatud 
pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust. 

 
8. Pakkumuse vormid ja tähtajad 

8.1. Pakkumus esitada eesti keeles, kirjalikus vormis. 
8.2. Kõik lehed, peavad olema kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga. 
8.3. Pakkumine peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt: 
8.3.1. Tiitelleht (lisa 1 vorm Ia); 
8.3.2. Informatsioon pakkuja kohta (lisa 1 vorm Ib); 
8.3.3. Pakkuja kinnitused (lisa 1 vorm II, vorm III, vorm V, ); 
8.3.4. Pakkuja spetsialisti(de) CV ( lisa 1vorm IV) 
8.3.5. Pakkuja töö teostamise metoodika üksikasjalik kirjeldus (lisa 1 vorm VI); 
8.3.6. Pakkumuse maksumus (lisa 1 vorm VII); 
8.4. Pakkumuse lepingu projekt on hankedokumendi osa (lisas 2 vorm1);  
8.5. Pakkumused tuleb saata või tuua aadressil: Ranna tn. 5, 40231 Sillamäe,  
8.6. Pakkumuste esitamise tähtpäev ja kellaaeg on 13.01.2012.a. kell 14.00. 
8.7. Igal pakkujal on isiklikult või volitatud esindaja kaudu õigus osaleda 

pakkumuste avamisel. 
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Lisa 1. Vorm Ia. Pakkumuse tiitelleht 
 

 
 
 
 
 

Hankija: 
 

AS SILLAMÄE-VEEVÄRK  
 

 
 
 
 
 
 

 
Hanke nimetus: 

 
„Vee kvaliteedi tõstmine“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakkuja täielik ametlik nimi:  

Pakkuja äriregistri registrikood:  
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Lisa 1. Vorm Ib. Pakkuja üldandmed 
 
1. Andmed 
1.1. Üldandmed pakkuja kohta 
 Juriidilise isiku nimi, kes esitab pakkumuse 

Pakkuja /  
Ühise pakkumuse 
volitatud esindaja 
(juhtpartner) 

 

Ühise pakkumuse 
partner 1* 

 

Ühise pakkumuse 
partner 2* 

 

*kustutada või lisada vajalikud read ühispakkumuse korral kõikide partnerite 
näitamiseks. 
 
1.2. Detailne informatsioon pakkuja kohta (ühise pakkumuse korral täidab volitatud 
esindaja) 
Täielik ametlik nimi  
(ärinimi)/Pakkuja nimi : 

 

Omandivorm/Õiguslik staatus:  

Registrikood/Isikukood:  

Juriidiline aadress:  

Postiaadress:  

Kontaktisik pakkumusel:  

Telefon:  

Faks:  

Elektronposti aadress:  

Kodulehekülg:  

 
2. Pangaandmed 

Konto omanik:  

Pangakonto number:  

Panga nimi:  

Panga aadress:  

Allakirjutanu/allakirjutanute 
nimi/nimed: 

 

Allakirjutanu/allakirjutanute 
ametikoht/ametikohad: 

 



 6

Lisa 1. Vorm II. Pakkuja kinnitus maksude tasumise kohta 
 
 
Hankija nimi: AS Sillamäe-Veevärk 
Hanke nimetus: „Vee kvaliteedi tõstmine” 
 

 

 

 

Käesolevaga kinnitame, et oleme täitnud kõik õigusaktidest tulenevad kohustused 
riiklike maksude, asukoha kohalike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise 
osas. 
 
 
 
 
 
Märkused: ______________________________________________________ 
 
Kuupäev: _______________________________________________________ 
 
Pakkuja nimi:____________________________________________________ 
 
 
Esindaja allkiri: ____________________ 
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Lisa 1. Vorm III. Pakkuja kinnitus rikkumiste, likvideerimis- ja 
pankrotimenetluse puudumise kohta 
 
Hankija: AS Sillamäe-Veevärk 
Hanke nimetus: „Vee kvaliteedi tõstmine” 
 
Käesolevaga kinnitame, et: 

1) Pakkujat ega pakkuja seaduslikku esindajat pole kriminaal- või 
väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või 
sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või 
ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest või pakkuja 
ega pakkuja seadusliku esindaja karistusandmed on karistusregistrist 
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus pole pakkuja või 
tema seadusliku esindaja elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. 

2) Pakkuja ei ole pankrotis ega likvideerimisel, pakkuja äritegevus ei ole 
peatatud ning pakkuja ei ole ka muus seesuguses seisukorras oma 
asukohamaa seaduste kohaselt. 

3) Pakkuja vara ei ole sekvestreeritud ning meie vastu ei ole algatatud 
likvideerimismenetlust või muud sellesarnast menetlust asukohamaa 
seaduste kohaselt ega tehtud pankrotiotsust asukohamaa seaduste kohaselt. 

 
 
 
 
Märkused: ______________________________________________________ 
 
Kuupäev: _______________________________________________________ 
 
Pakkuja nimi:____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Esindaja allkiri: ____________________ 
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Lisa 1. Vorm IV. Spetsialisti CV 
 
1. NIMI: 

2. VANUS: 

3. SÜNNIKUUPÄEV: 

4. HARIDUS: 

Õppeasutus:  
Eriala:  
Algus:  
Lõpp:  
Kraad, diplom:  
5. KEELED: (5  väga hea; 1  tagasihoidlik) 

 Arusaamine Kirjutamine Rääkimine 
Eesti keel    
Inglise keel    
Vene keel    
6. KUULUMINE ERIALA ORGANISATSIOONIDESSE: 

7. MUUD OSKUSED (ARVUTI jms): 

8. POSITSIOON PRAEGU: 

9. AASTAID ETTEVÕTTES: 

10. PÕHIOSKUSED (Vajalikud antud projektis): 

11. TÖÖKOGEMUS: 

Aeg: (kuu.aasta – kuu.aasta)  

Firma nimi ja aadress:  

Ametikoht:  

Töökohustuste lühikirjeldus: 

 

 

12. REFERENTSTÖÖDES OSALEMINE 

Töö nimi (lühikirjeldus)  
Töö teostamise aeg: (kuu.aasta –  
kuu.aasta) 

 

Töö teostamise koht (linn, riik):  
Tellija nimi ja aadress  
Töö maksumus, EUR  
Positsioon töös:  
Vastutusvaldkonnad töös:  
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Lisa 1. Vorm V. Pakkuja kinnitus 
 
Hankija: AS Sillamäe-Veevärk 
Hanke nimetus: „Vee kvaliteedi tõstmine” 
 
1 Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning sellele väljastatud 

lisadega eelpoolnimetatud hankemenetluse teostamiseks ja kinnitame, et nõustume 
täielikult Hankija poolt esitatud tingimustega. 
 

2 Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud 
kvalifitseerimistingimustele ning omame kõiki võimalusi ja vahendeid 
eelpoolnimetatud hankemenetluse teostamiseks. 

 
 

3 Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad 
meie pakkumuse osa. 
 

4 Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile 
siduv kuni lepingu sõlmimiseni. 

 
 
 
 
 
Märkused: ______________________________________________________ 
 
Kuupäev: _______________________________________________________ 
 
Pakkuja nimi:____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Esindaja allkiri: ____________________ 
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Lisa 1. Vorm VI. Tehniline kirjeldus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuupäev: _______________________________________________________ 
 
Pakkuja nimi:____________________________________________________ 
 
Esindaja allkiri: ____________________ 
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Lisa 1. Vorm VII. Pakkumuse maksumus 
 
Hankija: AS Sillamäe-Veevärk 
Hanke nimetus: „Vee kvaliteedi tõstmine” 
 
 
Olles tutvunud hankedokumentidega esitame pakkumuse maksumusega: 
(Pakkuja võib lisada juurde tööde teostamise ridu) 
 

 
Sõnades:............................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuupäev: _______________________________________________________ 
 
 
Pakkuja nimi:____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Esindaja allkiri: ____________________ 
 
 
 
 

Nimetus Kirjeldus Maksumus 
käibemaksuta 

EUR 

Maksumus 
käibemaksuga 

EUR 
Veeproovide võtmine 

 
   

Veeproovide analüüs 

 
   

Pilootseadme ettevalmistus 
ja paigaldus 

   

Pilootseadme katseperiood 
sobiliku materjali valikuks 

   

Olemas oleva filtrimaterjali 
analüüs 

   

Puurkaevude töökindluse 
kontroll 

   

 Abinõude plaan 
veekvaliteedi 
parendamiseks 

   

    
    

KOKKU   
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Lisa 2. Lepingu projekt 
 
 
Koht.......................................................................    kuupäev................... 
 

1. Lepingu pooled  
Käesolev leping (edaspidi Leping) on sõlmitud ühelt poolt /ETTEVÕTJA NIMI/ 
 reg kood ........ aadress ...... edaspidi nimetatud TELLIJA, keda esindab juhatuse 
liige........................................  ja teiselt poolt /ETTEVÕTJA NIMI/, reg 
kood.................................., aadress.................................., edaspidi nimetatud 
TÖÖVÕTJA, keda esindab juhatuse liige....................................................., edaspidi 
nimetatud Pool või Pooled vahel. 
 
2. Lepingu objekt 
2.1 Eeluuringu teostamine Sillamäe keskpumplas, et tõsta väljuva vee kvaliteeti (s.h 

tegema analüüse, nende tulemusi töötlema, rentima pilootseadme). 
2.2 Välja töötama veetöötluse tehnoloogia projektlahenduse (joonised 

eskiislahendusena) koos seadmete tehniliste parameetrite määramisega ning 
teostama nende valiku vastavalt kehtivatele normidele 

2.3 Veetöötluse tehnoloogia projektlahenduse väljatöötamisel TÖÖVÕTJA lähtub 
tööst „Sillamäe puurkaevude vete töötlemise tulemused pilootseadmel 
puurkaevu vee kvaliteedi tõstmisel vastavalt kehtivatele piirmääradele“, mille 
TÖÖVÕTJA koostab ise. 

2.4 Objekti töö koosneb vähemalt 20-ne veeproovi võtmisest, laborianalüüside 
teostamisest, pilootseadme ettevalmistusest/paigaldusest, olemasoleva 
filtrimaterjali analüüsimisest, puurkaevude töökindluse kontrollimisest 
(sügavuse mõõtmine, ummistunud osa hindamine), abinõude plaani 
koostamisest veekvaliteedi tõstmiseks võttes aluseks teostatavaid analüüse ja 
muid tööks vajalikke andmeid.  
 

3. Lepingupoolte kohustused 
3.1 TÖÖVÕTJA kohustub teostama punktis 2 loetletud tööd hiljemalt nelja (4) kuu 

jooksul alates Lepingu kehtivuse algusest. Lepingu kehtivuse alguseks loetakse 
Lepingu allkirjastamise kuupäeva. 

3.2 TÖÖVÕTJA annab teostatud tööle garantii 24 kuud alates vastuvõtu akti 
allkirjastamisest Poolte poolt. 

3.3 Tööde teostamiseks varustab TELLIJA talle teadaoleva informatsiooniga 
TÖÖVÕTJAT. TELLIJA esindajaks on ................................, 
telefon.........................e-mail:............. TÖÖVÕTJA esindajaks on 
..........................., telefon..........................e-mail:.............................................. 

3.4 TELLIJA kohustub tasuma punktis 2 nimetatud tööde teostamise eest 
................................. (sõnades) eurot koos käibemaksuga TÖÖVÕTJA 
pangaarvele ......................... pärast vastuvõtu akti allkirjastamist ja 
Täitmistagatise esitamist TELLIJALE. 

3.5 TELLIJA ei maksa ettemaksu. 
3.6 TÖÖVÕTJA esitab hiljemalt vastuvõtu allkirjastamise päevaks Täitmistagatis, 

mille suurus on 10% Lepingu hinnast. Täitmistagatis esitatakse krediidi või 
finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või tagatisraha 
deponeerimisena AS Sillamäe-Veevärk arvelduskontole 10 552 012 383 004.  

3.7 Täitmistagatis peab olema jõus selle allkirjastamise hetkest kuni garantiiaja  
lõpuni.  
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3.8 TÖÖVÕTJA on kohustatud teostama garantii perioodil vajalikke lisatöid (N. 
lisateave, analüüse, abinõude plaane jm), et saavutada nõutud vee kvaliteet. 
Garantiiperioodi lisatööd teostab TÖÖVÕTJA enda kulul. Juhul, kui Töövõtja 
keeldub garantiiperioodi lisatöödest, on TELLIJAL õigus kasutada 
Täitmistagatist. 

3.9 TELLIJAL on õigus kasutada täitmistagatist, kui selgub, et Lepingu objektiks 
tehtud töö ei taga veekvaliteedi parandamise eesmärki. 

3.10 Kumbki Lepingu Pool ei tohi käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja 
kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta. 

 
4. Viivis 
4.1 Juhul, kui TELLIJA viivitab nimetatud summa tasumisega ning TÖÖVÕTJA ei 

aktsepteeri TELLIJA poolt esitatud põhjendusi hilinemise kohta, on 
TÖVÕTJAL õigus nõuda viivist 0,05 (null koma null viis) % päevas iga 
viivitatud päeva eest. 

4.2 Juhul, kui TÖÖVÕTJA ei jõua punktis 2 loetletud töid käesoleva Lepingu 
punktis 3.1 nimetatud tähtajaks valmis ning TELLIJA ei aktsepteeri 
TÖÖVÕTJA poolt esitatud põhjendusi hilinemise kohta, on TELLIJAL õigus 
nõuda TÖÖVÕTJALT viivist ülenadmisega viivitatud tööde maksumusest 0,05  
(null koma null viis) %päevas iga viivitatud päeva eest. 

 
5. Vaidluste lahendamise kord 
5.1 Juhul, kui tööde vastuvõtmisel on TELLIJAL pretensioone kokkulepitud tööde 

kvaliteedi kohta, määrab ta TÖÖVÕTJALE kirjalikult tähtaja puuduste 
kõrvaldamiseks. Määratud tähtaja eest ei ole TÖÖVÕTJA kohustatud tasuma 
punktis 4.2 ettenähtud viivist. 

5.2 Juhul, kui TÖÖVÕTJA ei nõustu TELLIJA pretensioonidega tööde kvaliteedi 
kohta, võib ta nõuda töödele ekspetriisi määramist. Ekspertiisi kulud kannab 
TÖÖVÕTJA. Juhul, kui ekspertiis tõestab TELLIJA pretensioonide alusetust, on 
TÖÖVÕTJAL õigus ekspertiisi kulud TELLIJALT sisse nõuda. 

5.3 Pooltel ei ole õigust lõpetada käesolevat Lepingut (v. Force majure põhjustel) 
ühepoolselt. 

5.4 Käesoleva Lepingu täitmisel tõusvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. 
Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi 
seadustega ettenähtud korras. 

 
6. Tööle esitatavad nõuded 
6.1 Töö peab olema vormistatud eesti keeles 3 (kolmes) originaal ekemplaris 

paberkandjal formaadis A-4 ja word-failina 3 (kolmes) eksemplaris CD-l ning 
joonised AutoCad’is mõõtkavas 1:500. 

 
7. Lepingu jõustuvus ja lepingu muudatused 
7.1 Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ning kehtib kuni Poolte poolt 

oma lepinguliste kohustuste täitmiseni. 
7.2 Kõik käesoleva Lepingu muudatused peavad olema vormistatud kirjalikult ja 

jõustuvad pärast nende allkirjastamist mõlema Poole poolt allakirjutamise 
momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 

7.3 Käesolev Leping on vormistatud eesti keeles kahes identset võrdset juriidilist 
jõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse TÖÖVÕTJALE ja teine 
TELLIJALE. 

TELLIJA      TÖÖVÕTJA 
 


