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1.  Juhised pakkujale 
 

1.1. Mõisted: 
 
Hankija: 

AS Sillamäe -Veevärk, Ranna 5, 40231 Sillamäe, reg.kood 10339515. 

 

Hanke nimetus: 

Küttetrassi soojustamine 

 

Pakkuja/Töövõtja: 

Pakkuja on juriidiline isik, kelle poole Hankija on pöördunud pakkumuse tegemiseks. 

Töövõtja on Pakkuja, kellega Tellija on sõlminud lepingu. 

 

Hankedokumentatsioon: 

Käesolev dokument ja hankeprotsessis liikunud kirjalik dokumentatsioon (sh kirjavahetus), 

mida on nimetatud hankedokumentatsiooni juurde kuuluvaks (taasesitamist võimaldav 

jälg). 

 

Pakkumus:  

Pakkuja poolt Hankijale esitatud dokumentatsioon. 

 

 

1.2. Hankeprotsessis osalemise ja Pakkumuse esitamise kord 

 

Hankija esindajaks hankeprotsessis on AS Sillamäe-Veevärk juhatuse liige Viktor Rodkin 

v.rodkin@neti.ee,  mob: +372 511 77 41. 

Selgitavad küsimused enne Pakkumuse esitamist tuleb saata e-posti aadressile 

v.rodkin@neti.ee.  

Enne Pakkumuste esitamist Pakkujate poolt kirjalikult esitatud küsimused ja Hankija 

vastused tehakse teatavaks kõigile Pakkujatele, samuti ka lähteülesandes Hankija poolt 

tehtavad muudatused. 

Kõik hankeprotsessiga seotud Pakkuja kulud on Pakkuja kanda ja Hankija ei võta sellega 

seoses kohustusi. Hankija ei võta kohustust lepingu sõlmimiseks ja Hankijal on õigus 

tagasi lükata kõik Pakkumused. Hankeprotsess lõpeb lepingu sõlmimisega või kõigi 

Pakkumuste tagasilükkamisega ja hanke tühistamisega. 
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1.2.1. Läbirääkimiste kord 

 

Peale Pakkumuste esitamist Hankija võib aga ei pea kutsuma Pakkujad läbirääkimistele. 

Hankija võib läbirääkimistele kutsuda üksnes tema poolt väljavalitud Pakkujad. 

 

Läbirääkimiste käigus selgitatakse ja täpsustatakse läbirääkimistele kutsutud Pakkuja 

poolt esitatud Pakkumust ja Hankija poolt esitatud lähteülesannet. Vajadusel Hankija 

täpsustab lähteülesannet ja/või Pakkuja teeb uue Pakkumuse. 

 

Läbirääkimisi ei protokollita. Läbirääkimiste tulemused kajastuvad muudetud 

lähteülesandes ja/või Pakkumuses ja/või sõlmitava lepingu tingimustes. 

 

Eduka Pakkumuse väljavalimise aluseks on Pakkumuse sisu, paindlikkuse, 

meeskonnatööks sobivate isikute, Pakkuja varasemate kogemuste (saavutuste) ja 

hinnapakkumuse kombinatsioonide vastuvõetavus Hankijale. Juhul, kui on tegemist kahe 

võrdse parima pakkumusega, siis saab hindamise kriteeriumiks madalam hind, 

täpsusklassiga kaks kohta pärast koma. 

 

 

1.2.2. Pakkumuse esitamise kord. Hinnapakkumus  

 

Pakkumus peab sisaldama vähemalt: 

1. Pakkumuse saaja täielik nimetus ja postiaadress. 

2. Pakkumuse esitamise kuupäev. 

3. Hanke nimetus: Küttetrassi soojustamine 

4. Pakkumuse esitaja täielik nimetus, äriregistri number ja postiaadress. 

5. Hanke korraldamise tegevuste üksikasjalik lahtikirjutus (tegevuskava ja ajagraafik). 

6. Hinnapakkumus ilma käibemaksuta, käibemaks eraldi ja summa koos 

käibemaksuga. Pakkumushind peab olema väljendatud eurodes ja eurosentides 

(kaks kohta pärast koma). 

7. Töös osaleva(te) spetsialisti(de) CV(d) koos asjakohase töökogemusega. 

8. Pakkumuse kehtivusaeg (pakkumus peab kehtima 90 päeva pärast pakkumuse 

esitamise tähtaega. 

9. Pakkumuse esitaja esindaja nimi, ametikoht, telefoninumber ja e-posti aadress 

ning allkiri. 
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Tööde eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 15000 eurot. Hinnapakkumus tuleb 

esitada Lisas 1 toodud vormil. 

 
Töö teostamiseks vajalikud mahud Hankija ette ei anna. Pakkujatel on kohustus enne 

Pakkumuse esitamist tutvuda hankeobjektiga ja mõõta tööks vajalikud kogused üle.  

 
Pakkumus tuleb esitada elektroonselt aadressile: v.rodkin@neti.ee. 
 
Pakkumuse esitamise tähtaja leiate AS Sillamäe-Veevärk kodulehe 

http://www.silveevark.ee/ rippmenüüst Hanked. 

 
 
2. Lähteülesanne 

2.1 Hanke üldine eesmärk 

 
Pakkuja teeb Hankijale hinnapakkumuse Sillamäe linna DN150 kaugküttetorustiku 

isolatsiooni asendusele, kus on arvestatud alljärgnevaga:  

1. Trassile kasvanud puude/põõsaste väljaraie 

2. Trassi aluse puhastus kividest jm segavast pinnasest 

3. Olemasoleva isolatsiooni eemaldamine 

4. Torude puhastamine tsemendijääkidest 

5. Fooliumkattega LAM50 isolatsiooni paigaldus, katmine pakkekilega, teipimine 

6. Muud objekti teostamiseks vajalikud tööd (objekti eelnev mõõdistus, materjali 

transport, tööriistade rent, jäätmete utiliseerimine jm) 

 
 

2.2 Lepingu maht ja tähtaeg 

 

Leping sõlmitakse Hankija ja Pakkuja vahel. Lepingu raames teostatakse punktis 2.1  

loetletud tööd, mille lõppeesmärgiks on olemasoleva küttetrassi soojustamine. Kõik tööga 

seonduvad kooskõlastused, load, jäätmete utiliseerimine jm töö teostamiseks vajalikud 

tegevused kuuluvad töö ülesannete sisse ja sellega kaasnevad kulud on Pakkuja risk. 

Leping jõustub selle allakirjutamisest ning kehtib 1 (üks) kuu. 
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Küttetrassi iseloomustavad fotod: 
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Küttetrassi asukoha skeem:  

 

 


