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Väike-Maarja Vallavalitsus
Väike-Maarja valla küttepuude tarne 2018.a.
Lihthange
Hankedokumendid
1. INFORMATSIOON
1.1 Hanke nimetus: Väike-Maarja valla küttepuude tarne 2018.a.
1.2 Hankija:
Väike-Maarja Vallavalitsus
Registrikood: 75011694
Aadress: Pikk 7, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Virumaa
tel: 3295750; faks: 3295760; e-post: vv@v-maarja.ee
Kontaktisik ja –telefon: Kaarel Moisa, tel: 5053558; faks: 3295760; e-post: kaarel@v-maarja.ee
1.3 Hankemenetluse liik: lihthange

2. OSALEMISE TINGIMUSED
Kvalifitseerimistingimused:
2.1. Pakkuja võib olla eraõiguslik juriidiline isik, kes omab seadusejärgset
registreeringut Äriregistris.
2.2. Pakkuja ei tohi omada riiklike ja kohalike maksude võlgnevusi, esitada tõend
kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta (v.a. Väike-Maarja vallas
registreeritud ettevõtted).
3. PAKKUMUSE HINNA VÄLJENDAMISE VIIS, RAHAÜHIK JA
HINDAMISKRITEERIUMID
3.1 Hinnapakkumisel tuleb aluseks võtta tehniline kirjeldus.
3.2. Hind tuua välja ühe ruumimeetri hinnana ja kogu koguse lõppmaksumusena (hind peab
sisaldama transporti).
3.3 Pakkumuse hinna rahaühikuks on euro.
3.4 Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.
4. PAKKUMUSE VORMISTAMISE KEEL
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
5. PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG
Pakkumus peab olema jõus kuni 1.04.2019.

6. PAKKUMUSE ESITAMINE
6.1 Pakkumuse esitamise tähtaeg ja koht:
Pakkumine esitada hiljemalt 9. aprill 2018 kell 15.00 E-maili aadressile kaarel@v-maarja.ee.

7. PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMINE
Pakkumus lükatakse tagasi, kui:
7.1. pakkumus ei vasta käesoleva lihthanke dokumendis esitatud tingimusele;
7.2. pakkuja on esitanud lisatingimusi.
7.3. Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui kõige madalama hinnaga pakkumus
ületab hankelepingu eeldatava maksumuse ja hankija finantseerimisvõimalused.

Tehniline kirjeldus:
Tarnitavad kogused:
1. Väike-Maarja saun 100 ruumi
2. Simuna rahvamaja 70 ruumi
3. Tammiku hooldekodu 50 ruumi
4. Lahu raamatukogu 10 ruumi
5. Liigvalla raamatukogu 5 ruumi
6. Rakke noortekeskus 10 ruumi
7. Salla mõis 10 ruumi
8. Sotsiaalvajaduste katteks kokku kuni 100 ruumi (erinevad kohad valla territooriumil
üldjuhul 5 ruumi kaupa)
Kokku: 355 ruumi
Küttepuu peab olema toores lehtpuu (eelistatavalt kask, lepp), saetud (pikkused täpsustatakse enne
tarnet), lõhutud, ei tohi sisaldada mädanenud puid. Sotsiaalvajaduse katteks peavad vajadusel kuni
50% puude kogusest olema kuivad puud.
Tarnetingimused:
1. Müüja kohustub Kaubad Ostjale üle andma ja Ostja kohustub nimetatud Kaubad vastu
võtma hiljemalt 15.05.2018.a.
2. Sotsiaalvajaduste katteks tarnib Müüja Kaupa kuni 1.04.2019. vastavalt valla
sotsiaalosakonna tellimisele (täpsed kogused, tarneajad ja -kohad antakse tellimise
käigus).
3. Müüja informeerib eelnevalt Ostjat Kaupade faktilise üleandmise ajast. Kauba kogus
mõõdetakse üleandmisel auto kastis enne mahakallutamist.
Maksetingimused:
1. Ostja kohustub tasuma Müüjale tarnitavate puude eest 70% kogumaksumusest 20
(kahekümne) kalendripäeva jooksul pärast Kauba üleandmist ja arve esitamist.
2. Ülejäänud 30% maksab Ostja Müüjale pärast puude virnastamist ja ülemõõtmist Ostja ja
Müüja poolt, kuid mitte hiljem, kui kahe kuu jooksul pärast Kauba üleandmist.
3. Kui pärast ülemõõtmist selgub, et Kaupa pole kokkulepitud koguses, siis on Müüja
kohustatud üle andma täiendavad kogused hiljemalt kahe nädala jooksul pärast puudujäägi
tuvastamist.

