LISA
Kinnitatud
Väike-Maarja Vallavalitsuse
06.09.2017 korraldusega nr 468
„Lihtmenetlusega hanke väljakuulutamine“

Väike-Maarja Vallavalitsuse hange: "Väike-Maarja valla investeerimislaen 2017"
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Üldandmed:
Hankija: Väike-Maarja Vallavalitsus, registrikood 75011694, aadress Pikk 7, Väike-Maarja
alevik, Väike-Maarja vald, 46202 Lääne-Virumaa, telefon 329 5750, e-post: vv@vmaarja.ee, koduleht www.v-maarja.ee
Esemeks on laen, millega finantseeritakse Väike-Maarja valla arengukavas ja eelarves
ettenähtud investeeringuid.
Hankedokumentides kasutatakse termineid ja lühendeid järgmistes tähendustes:
Hankija – Väike-Maarja Vallavalitsus.
Pakkuja – isik, kes on esitanud (või kavatseb esitada) hankemenetluses pakkumuse;
Hankeleping (edaspidi Leping) – hanke tulemusena hankija ja edukaks tunnistatud
pakkumuse esitanud Pakkuja vahel sõlmitud kirjalik vastastikuste varaliste kohustustega
Leping, mille esemeks on finantsteenus ehk investeerimislaenu andmine;
HD – hankedokumendid.
Tingimused:
Laenu summa 880 000 (kaheksasada kaheksakümmend tuhat) (edaspidi Laen) eurot;
Laenu valuuta on euro;
Intressimäär koosneb kahe komponendi summast: baasmäärast (kuue kuu EURIBOR) (%) ja
Pakkuja riskimarginaalist kalendriaastas (arvestuses 360-päevane aasta) (%).
Laenu väljavõtmine periood on järgnev tööpäev alates laenulepingu sõlmimisest kuni
28.02.2018. a. Laenu võib Hankija välja võtta ühe summana või osade kaupa (3-tööpäevase
etteteatamisega Hankija kirjaliku taotluse alusel), kusjuures välja võetava laenu ühe osa
miinimumsuuruseks on 100 000 eurot;
Laenu tagasimaksmine Pakkujale toimub igakuuliste annuiteetmaksetena (laenu põhiosa
koos lisanduvate intressidega). Hankija poolt väljavõetud laenusumma tagasimakse
jagatakse 120 kuu peale (esimene makse 25.09.2018 ja viimane makse 25.08.2028);
Intressiperiood algab Laenu või Laenu osa Hankijale väljamaksmise päeval ja lõppeb intressi
maksmise tähtpäevale eelneval päeval;
Tagasimaksete sagedus on vastavalt graafikule üks kord kalendrikuus 15-dal kuupäeval;
Hankija võib laenusumma koos tagasimakse hetkeks kogunenud intressisummadega
kolmekuulise kirjaliku etteteatamisega ennetähtaegselt Pakkujale tagastada ilma lisatasu
maksmata;
Lepingu sõlmimine ja lepingu tingimuste muutmine toimub poolte kokkuleppel ja on tasuta,
kõik laenuga seotud Hankija tasud peavad sisalduma riskimarginaalis (%) v.a. Hankija poolt
Pakkujale laenusummade tagasimaksetähtaegade ületamisega seotud viivistasud;
Laenu tagasimakseid teenindatakse eelarvelistest laekumistest. Hankija lisatagatise kohustusi
ei esitata;
Laenuga ei kaasne Hankijale kohustust hoida oma rahalisi vahendeid pakkumuse esitaja
pangas, va käesoleva laenuga otseselt seotud arveldused;
Hankijal puudub kohustus küsida Pakkuja nõusolekut olemasoleva või tulevikus omandatava
vara koormamisel pandiõiguste ja/või muude asjaõiguslike – ja/või võlaõiguslike õigustega
kolmandate isikute kasuks;
Pakkuja kohustuseks on ette valmistada Lepingu projekt ja maksegraafik, mille koostamisel
on lähtutud HD esitatud tingimustest ning esitama need pakkumise koosseisus. Pakkumus
peab sisaldama kõiki lõplikke kulusid Pakkuja suhtes. Pakkuja peab arvestama kõigi
hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks kaasnevate tööde, toimingute ja kulutustega, ka
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nendega, mis ei ole käesolevates HD kirjeldatud, kuid mis on vajalikud HD kirjeldatud tööde
nõuetekohaseks teostamiseks;
(14) Pakkumuse esitamisel kinnitab Pakkuja, et ta võtab üle kõik HD esitatud tingimused ning
esitab pakkumuse vaid nende asjaolude kohta, mille kohta hankija on soovinud võistlevaid
pakkumusi;
(15) Pakkuja pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva arvates pakkumuse esitamise
tähtpäevast;
(16) Juhul, kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma seadusest tulenevalt Pakkuja
esindamise õigust (nt juriidilise isiku poolt esitatud pakkumuse allkirjastab keegi teine kui
äriregistri registreerimistunnistusele kantud juhatuse liige, kes omab juriidilise isiku
esindamise õigust), esitab Pakkuja koos pakkumusega volikirja tema esindamiseks (Lisa 1).
3. Pakkumuse maksumus
(1) Pakkuja esitab pakkumuse digitaalselt meiliaadressile vv@v-maarja.ee (Lisa 3).
4. Selgitused
(1) Hanke kohta saab selgitusi või täiendavat teavet meiliaadressilt vv@v-maarja.ee.
(2) Hankija vastab esitatud küsimustele 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
5. Pakkumuste esitamise tähtaeg
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.09.2017 kell 12.00.
6. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine
(1) Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud
toimingute tegemiseks volitatud esindaja ning kinnitavad, et vastutavad solidaarselt hankelepingu
täitmise eest. Ühispakkujad esitavad nende esindajale antud volikirja originaali. (Lisa 1 nõutava
dokumendi vorm).
(2) Pakkuja peab olema Eestis tegutsemise õigust omav krediidiasutus, kes omab krediidiasutuste
seaduse § 13 alusel Finantsinspektsiooni poolt antud tegevusluba või välisriigi krediidiasutuse
filiaal, kellele on Finantsinspektsioon andnud filiaali asutamiseks krediidiasutuste seaduse § 21
kohase loa. Hankija kontrollib nimetatud nõude täitmist iseseisvalt Finantsinspektsiooni kodulehel
olevate avaldatud andmete alusel.
(3) Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.
9. Pakkumuste vastavuse kontroll ja vastavaks tunnistamine
(1) Hankija kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust
hankedokumentides esitatud tingimustele.
(2) Pakkuja peab nõustuma kõikide hankedokumentides esitatud tingimustega. Pakkuja esitab
vormikohase kinnituse, et nõustub kõikide hankedokumentides toodud tingimustega (Lisa
2 nõutava dokumendi vorm).
(3) Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.
10. Kõigi pakkumuste tagasilükkamine
(1) Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakkumuses esitatud
laenuteenindamise kulud, mille moodustavad laenu intressikulu ja laenulepingu tasude
kogusumma, osutuvad oluliselt kõrgemateks kui hankija kehtivate laenuteenindamise
kulud.
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(2) Hankija jätab endale võimaluse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui langeb ära
vajadus laenu võtmise järele põhjusel, mis ei sõltu Hankijast või põhjusel, mis sõltub või
tuleneb seadusandluse muutumisest.
11. Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
(1) Pakkuja hindab kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud vastavaks tunnistatud pakkumusi
riskimarginaali alusel (Lisa 3 – Pakkumus).
(2) Edukaks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud riskimarginaal kalendriaastas (%) on
madalaim.
(3) Kui võrdselt madalama pakkumuse on esitanud kaks või enam pakkujat, tehakse võrdse
maksumusega pakkumuse esitanud pakkujatele ettepanek esitada korrigeeritud pakkumus,
mis jääb lõpliku hindamise aluseks. Kui ka korrigeeritud pakkumused on võrdsed,
selgitatakse edukas pakkumus liisuheitmise teel, mis viiakse läbi vastavate pakkujate
volitatud esindajate vahel hankija juures kohapeal.
(4) Hankijal on õigus valida ülejäänud jõusolevate pakkumuste hulgast uus edukas pakkumus
ja see vastu võtta, kui vastuvõetud pakkumuse esitanud isik keeldub hankelepingu
sõlmimisest.
Lisa 1- Ühise pakkumuse volikiri
Lisa 3- Pakkumus
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Lisa 1 – Ühise pakkumuse volikiri
Hankija: Väike-Maarja Vallavalitsus
Hange: Väike-Maarja valla investeerimislaen 2017

Käesolevaga ____________________, registrikood _____________, aadress _____________
(pakkuja(te))

andmed,

___________,

aadress

kes

volitavad)

volitab

________________

_____________________,

(pakkuja

nimi,

keda

registrikood

volitatakse)

esitama

________________________ (pakkuja nimi, kes volitab) nimel eelnimetatud hanke pakkumust
ning tegema ___________________ (pakkuja nimi, kes volitab) nimel hankemenetluse ning
hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toiminguid.
Volitatud esindaja aadress ja kontaktandmed (sh e-post):
___________________________________

Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta.
Käesolevaga kinnitavad ühispakkuja _________________ (ühispakkuja nimi) ja ühispakkuja
_________________ (ühispakkuja nimi), et nad vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

Ühispakkujate esindajate nimed: ___________________________
Ühispakkujate esindajate allkirjad: /allkirjastatud digitaalselt/

4

LISA
Kinnitatud
Väike-Maarja Vallavalitsuse
06.09.2017 korraldusega nr 468
„Lihtmenetlusega hanke väljakuulutamine“

Lisa 2 – Hankes osalemise avaldus
Hankija: Väike-Maarja Vallavalitsus
Hange: Väike-Maarja valla investeerimislaen 2017

Pakkuja nimi/ühispakkujad
Registrikood
Aadress
Kontaktisik ja tema andmed
Telefon
Elektronposti aadress
Ühispakkujate volitatud esindaja

1.
2.
3.

4.
5.

Kinnitame, et oleme tutvunud hanketeate, hankedokumentide ja nende lisadega, nõustume
täielikult hankija poolt esitatud tingimustega ning soovime osaleda käesolevas hankes.
Kinnitame, et vastame täielikult hanketeates esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on
kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud hanke teostamiseks.
Kinnitame, et tagame hanketeates, hankedokumentides ja nende lisades esitatud nõuetele
vastava teenuse osutamise ning vastutame hankedokumentides ja nende lisades sätestatud
kohustuste kvaliteetse ja tähtaegse täitmise eest
Kinnitame, et oleme esitanud pakkumuses tõeseid andmeid ning aktsepteerime hankija õigust
valeandmete esitamise korral kõrvaldada pakkuja hankemenetlusest.
Kinnitame, et meie pakkumus on jõus 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkuja esindaja nimi: __________________

Esindaja allkiri:

/allkirjastatud digitaalselt/
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Lisa 3 - pakkumus

Hankija: Väike-Maarja Vallavalitsus
Hange: Väike-Maarja valla investeerimislaen 2017
Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:
Pakkuja aadress ja kontaktandmed:
Käesolevaga kinnitame, et olles tutvunud kõikide hanke dokumentide ja tingimustega pakume
laenuintressimääraks 6 kuu EURIBOR (%) +............... riskimarginaal kalendriaastas (arvestuses
360-päevane aasta) (%)

Pakkuja esindaja nimi:__________________

Esindaja allkiri:

/allkirjastatud digitaalselt/
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