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1. Üldandmed 

 

1.1. Hankija nimi ja andmed: Halliste Vallavalitsus; reg.nr. 75010074; aadress Viljandi mnt 

20, Halliste alevik, Halliste vald, 69501 Viljandi maakond;  telefon: (+372) 43 63 175; 

faks: (+372) 43 63 175; E-post: vald@halliste.ee ; koduleht: http://www.halliste.ee . 

Hankelepingu nimetus: Annatare katuse vahetus. 

1.2. Hankija kontaktisiku nimi ja andmed seoses käesoleva riigihankega: Ene Maaten, 

vallavanem; telefon: (+372) 5698 0787; e-post: ene@halliste.ee 

1.2.1. Lihtmenetlusega riigihanke viib läbi Halliste Vallavalitsus. 

1.3. Hankelepingu rahastamisallikas: Halliste valla eelarve. Hanke eeldatav maksumus 

(koos käibemaksuga) kuni 36 000 eurot. Juhul, kui pakkujate poolt esitatud 

pakkumused ületavad eeldatavat maksumust, on hankijal õigus pakkumus(ed) tagasi 

lükata. 

1.4. Riigihangete seadus ning selle alamastme õigusaktid on elektrooniliselt kättesaadavad 

interneti aadressidel: https://www.riigiteataja.ee . 

 

 

2. Hankemenetluses osalemine 

 

2.1. Käesolevaga teeb Halliste Vallavalitsus ettepaneku osaleda lihtmenetlusega riigihanke 

„Annatare katuse vahetus” ning esitada pakkumusi vastavalt hankedokumentides 

(edaspidi HD) esitatud  tingimustele. 

2.2. Pakkumuse esitamisel kinnitab pakkuja, et ta võtab üle kõik HDs esitatud tingimused 

ning esitab pakkumuse vaid nende asjaolude kohta, mille kohta hankija on soovinud 

võistlevaid pakkumusi.  

2.3. 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 HD lisa I vormi 

1 kohase volikirja tema esindamiseks.  

2.4. Isikud võivad esitada pakkumuse eraldi või ühiselt.  

2.5. Ühispakkujad esitavad ühises pakkumuses kinnituse, et vastutavad hankelepingu 

täitmise eest solidaarselt. 

2.6. Pakkumuses esitab pakkuja kinnituse, et hankelepingu mahust olulise osa (maksumus 

vähemalt 5% hinnapakkumusest) täitmiseks kaasab ta alltöövõtjaid vaid tingimusel, et 

hankija on andnud kirjaliku nõusoleku alltöövõtja kasutamiseks. 

2.7. Hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni tõendamiseks 

kasutab pakkuja HD lisas I esitatud vorme ning teisi asjakohaseid dokumente. 

2.8. Hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni tõendamiseks 

esitatavate dokumentide vormistamisel ja esitamisel järgitakse HD punktis 5 

sätestatut. 

2.9. Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust 

kvalifitseerimistingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka 

teise isiku näitajate alusel, esitab pakkuja selle kohta HD lisa I vormi 7 kohase teise 

isiku nõusoleku. 

 

 

3. Tehniline kirjeldus, rakendatavad normid ja nõuded 

 

3.1. Hanke täielik tehniline kirjeldus on esitatud HD lisana: 

Lisa III „Annatare katuse vahetuse kululoend“. 

3.2. Tööde tegemisel tuleb rakendada kehtivaid norme ja nõudeid. 

mailto:info.laane@mnt.ee
http://www.halliste.ee/
mailto:ene@halliste.ee
https://www.riigiteataja.ee/
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4. Pakkumuse koostamise keel 

 

4.1. Pakkumus koostatakse eesti keeles. 

4.2. Hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni tõendamiseks 

esitatavad dokumendid esitatakse eesti keeles. 

4.3. Dokumentide kohta, mis on koostatud muus keeles kui eesti keel, esitatakse vandetõlgi 

poolt kinnitatud eestikeelne tõlge ning lisatakse dokumendi järele. 

 

 

5. Pakkuja kvalifitseerimis- ja muud tingimused  

 

5.1 Pakkuja kvalifitseerimistingimused 

 

5.1.1 Võttes arvesse riigihangete seaduse § 12 lõikes 3 sätestatut, võivad käesolevas 

hankemenetluses pakkujatena osaleda isikud, kes on pärit riigihangete seaduse § 3 

punktis 3 märgitud riikidest. 

5.1.2 Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, 

esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast 

registritunnistusest.  Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti Vabariik, ei pea äriregistris 

registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama. 

5.1.3 Ühispakkujad esitavad koos nende kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavate 

dokumentidega hankedokumentide lisa I vormi 2 kohase(d) volikirja(d), millega 

nimetatakse esindaja pakkumuse esitamiseks ja hankemenetluse ning hankelepingu 

sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks.  

5.1.4 Pakkujat või pakkuja seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses 

karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või 

riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või 

maksualaste süütegude toimepanemise eest tingimusel, et vastavad karistusandmed ei 

ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on 

vastava isiku elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. Pakkuja esitab 

hankedokumentide lisa I vormi 3 kohase vastavasisulise kinnituse.  

5.1.5 Pakkuja ei ole pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei ole peatatud ja ta ei ole 

muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduste kohaselt. Pakkuja esitab 

hankedokumentide lisa I vormi 3 kohase vastavasisulise kinnituse.  

5.1.6 Pakkuja suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust 

tema asukohamaa seaduste kohaselt. Pakkuja esitab hankedokumentide lisa I vormi 3 

kohase vastavasisulise kinnituse.  

5.1.7 Pakkuja ja pakkuja esindaja suhtes ei ole kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või 

muul sellesarnasel alusel tõendatud rasket süülist eksimust kutse- või ametialaste 

käitumisreeglite vastu. Pakkuja esitab hankedokumentide lisa I vormi 3 kohase 

vastavasisulise kinnituse.  

5.1.8 Pakkuja pakkumuse koostamisel ei ole osalenud isik, kes on osalenud käesoleva 

riigihanke hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil hankijaga seotud ja 

sellele isikule seetõttu teadaolev info annab talle eelise teiste pakkujate ees. Pakkuja 

esitab hankedokumentide lisa I vormi 3 kohase vastavasisulise kinnituse. 

5.1.9 Pakkuja on nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tuleneva pakkuja enda elu- või 

asukoha riiklike maksude ning sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse. 

Pakkujal ei tohi olla õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse 

maksete võlgasid või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress 

(edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla 

tasumine ei tohi olla ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates 
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hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise 

ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja või 

taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud 

maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot. Pakkuja esitab Maksu- 

ja Tolliameti tõendi RHS § 38 lõige 1 punkt 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, 

mis on väljastatud hankemenetluse algamise päeva seisuga (vastavalt RHS §29 lg 2 

algab hankemenetlus hanketeate avaldamisega Riigihangete registris). Pakkuja, kelle 

asukohamaaks on Eesti Vabariik, ei pea Maksu- ja Tolliameti tõendit esitama. 

5.1.10 Pakkuja on nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tuleneva pakkuja enda elu- või 

asukoha kohalike maksude tasumise kohustuse. Pakkuja elu- või asukoha kohalike 

maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata elu- või 

asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud 

intressi võlga, mis ületab 100 eurot. Pakkuja esitab pakkuja elu- või asukohajärgse 

kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega 

ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta, mis on väljastatud 

hankemenetluse algamise päeva seisuga. 

5.1.11 Pakkuja esitab Lisa I vormi 3 kohase kinnituse, et ei oma võlgnevusi, lisaks riigile, 

teiste juriidiliste- ja füüsiliste isikute ees. 

5.1.12 Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2011-2013) netokäive peab igal 

majandusaastal olema olnud vähemalt 60 000 eurot aastas. Ühispakkujad võivad 

vastavad näitajad summeerida. Pakkuja esitab hankedokumentide lisa I vormi 4 

kohase tabeli netokäibe kohta. 

5.1.13 Pakkuja peab viimase 5 aasta (2010-2014) jooksul olema ehitanud või remontinud 

vähemalt kaks avalikult kasutatavat hoonet, maksumusega kokku vähemalt 50 000 

eurot ilma käibemaksuta. Pakkuja peab olema teinud loetletud ehitus- ja remonditööd 

sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt (RHS § 41 lg 1 p 1).  Pakkuja esitab 

hankedokumentide lisa I vormi 6 kohase eelnevalt teostatud tööde nimekirja. 

5.1.14 Pakkuja on registreeritud Majandustegevuse Registris ehituse valdkonnas tegutseva 

ettevõtjana. 

5.1.15 Pakkuja poolt esitatud töövõtja esindaja-projektijuhil peab olema vähemalt 

rakenduslik kõrgharidus ehituse erialal. Töövõtja esindajal-projektijuhil peab olema 

vähemalt viie aastane töökogemus ehituse ja remondi valdkonnas. Töövõtja esindaja-

projektijuht peab viimase 5 aasta (2010-2014) jooksul olema osalenud kas 

projektijuhina või objektijuhina vähemalt kahes avalikult kasutatava hoone ehituse- ja 

remondi projektis ehitusmaksumusega kumbki vähemalt 40 000 eurot ilma 

käibemaksuta. Pakkuja esitab hankedokumentide lisa I vormi 5a kohase töövõtja 

esindaja-projektijuhi CV. 

5.1.16 Pakkuja poolt esitatud ehituse objektijuhil peab olema vähemalt keskharidus. Ehituse 

objektijuhil peab olema vähemalt kolme aastane töökogemus ehituse ja remondi 

valdkonnas. Ehituse objektijuht peab viimase 5 aasta (2010-2014) jooksul olema 

osalenud kas töödejuhina, objektijuhina või projektijuhina vähemalt ühes avalikult 

kasutatava hoone ehituse- ja remondi projektis ehitusmaksumusega vähemalt 40 000 

eurot ilma käibemaksuta. Pakkuja esitab hankedokumentide lisa I vormi 5b kohase 

ehituse objektijuhi CV. 

 

 

5.2 Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu  

 

5.2 Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu:  

5.2.1 Pakkumus tuleb esitada A4 formaadis paberkandjal köidetuna. 
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5.2.2 Kõik lehed peavad olema trükitud, varustatud järjestikuliste lehekülje numbritega ja 

allkirjastatud pakkuja esindaja poolt. 

5.2.3 Parandused ja vahelekirjutused pakkumuse dokumentides ei ole lubatud. 

5.2.4 Pakkumus, millele on lisatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja 

kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrollimiseks esitatavad dokumendid, peab 

koosnema ainult järgnevas loetelus nõutud dokumentidest ning olema koostatud 

järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt: 

1) Tiitelleht. 

2) Sisukord. 

3) Lisa I vorm 8 hinnapakkumus koos täidetud HD lisa III Annatare katuse vahetuse 

kululoend. 

4) Kehtiv äriregistri registritunnistus või kehtiv koopia vastavast registritunnistusest
1
. 

5) HD lisa I vormi 1 kohane volikiri dokumentide allkirjastamiseks
2
 (vajadusel). 

6) HD lisa I vormi 2 kohane volikiri ühispakkuja esindamiseks
3
 (vajadusel). 

7) HD punktis 5.1 esitatud nõuetele vastavad dokumendid. 

8) HD lisa I vormi 3 kohane kinnitus pakkuja individuaalse seisundi kohta
4
. 

9) Maksu- ja Tolliameti või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse 

tõend
4
. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti Vabariik, ei pea Maksu- ja 

Tolliameti tõendit esitama. 

10) Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja 

asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend
4
.   

11) Pakkuja viimase kolme lõppenud majandusaasta netokäive. Pakkuja esitab kolme 

viimase lõppenud majandusaasta aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja 

majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei 

kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult 

kättesaadavad). HD lisa I vormi 4 kohane täidetud tabel “Pakkuja viimase kolme 

majandusaasta keskmine netokäive”. 

12) Pakkuja esitab viimase viie aasta jooksul tehtud ehitus- või remonditööde 

nimekirja, milles kajastub olulisemate ehitus- või remonditööde maksumus, 

tegemise aeg ja koht ning tõendid selle kohta, et need ehitustööd tehti sõlmitud 

lepingute ja hea tava kohaselt. HD lisa I vormi 6 kohane täidetud tabel “Pakkuja 

poolt viimase viie aasta jooksul teostatud tööd”.  

13) Pakkuja kohta, kelle asukohamaaks ei ole Eesti ja kes ei oma Eesti 

Majandustegevuse registris registreeringuid, esitatakse dokumendid, mis 

tõendavad, et pakkuja omab vastavalt oma asukohamaa seadustele õigust tegutseda 

tegevusalal ehitamine. 

                                                 
1 Esitab pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud 
äriregistris ning kelle asukohamaa ei ole Eesti. 
2 Esitatakse juhul, kui pakkumusele ja kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavatele 
dokumentidele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei oma pakkuja 
esindamise õigust seadusandlusest  
tulenevalt (nt juriidilise isiku poolt esitatud dokumentidele kirjutab alla keegi teine kui 
äriregistri registreerimistunnistusele kantud juhatuse liige, kes omab juriidilise isiku 
esindamise õigust). 
3 Esitatakse ühise pakkumuse esitamisel. Volikirja ei esita pakkuja, keda volitatakse 
teiste pakkujate poolt ühist pakkumust esitama. 
4 Ühise pakkumise korral esitab iga ühispakkuja eraldi 
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14) HD lisa I vormi 5a kohane objekti projektijuhi CV ja HD lisa I vormi 5b kohane 

objektijuhi CV. 

 

 

6. Hankelepingu tingimused  

 

6.1. Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu, 

mille projekt on esitatud HD lisas II. 

6.2. Hankelepingu kavandatav algustähtpäev on 16.04.2015 ja kavandatav täitmise tähtpäev 

on 18.05.2015. 

 

 

7. Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta 

 

7.1. Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse HD lisa I vormi 8 kohases hinnapakkumuses 

koos täidetud kululoendiga. 

7.2. Hinnapakkumus koostatakse HD lisa III Annatare katuse vahetus kululoend alusel. 

7.3. Hinnapakkumus esitatakse täiseurodes. Ühikuhinnad HD lisas III Annatare katuse 

vahetuse kululoend on lubatud esitada täpsusega kaks kohta peale koma. 

 

 

8. Pakkumuse märgistamise nõuded 

 

8.1 Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ühes eksemplaris, rakendades abinõusid, 

mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest.   

8.2 Pakkumuse pakendile kannab pakkuja järgmised kirjed: 

 hankija nimi; 

 hankija aadress; 

 PAKKUMUS ja hanke nimetus; 

 pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ühise pakkumuse esitamise korral kõigi 

pakkujate nimed, registrikoodid ja aadressid), soovi korral ka pakkuja e-posti 

aadress ning faksi number; 

 Mitte avada enne 27.03.2015 kella 14.
15

. 

 

 

9 Pakkumuse jõusoleku tähtaeg 

 

9.1 Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast 

arvates. 

 

 

10 Täiendav teave hankedokumentide kohta 

 

10.1 HD sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hankija kontaktisiku poole. 

Kirjalikuks pöördumiseks loetakse ka faksi numbril +372 436 3175 või e-posti 

aadressil vald@halliste.ee esitatud pöördumist. 

10.2 Hankija esitab selgitused 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, 

edastades need kirjalikult samaaegselt kõigile hankest huvitatud isikutele nende poolt 

teatatud aadressil.  

 

 

mailto:viljandi@laane.mnt.ee
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11 Pakkumuste esitamine 

 

11.1 Pakkumuste esitamise tähtpäev on 27.03.2015 kella 14.
00

. Pakkumused tuleb esitada 

Halliste Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 20, Halliste alevik, Halliste vald, 

69501 Viljandi maakond või digitaalselt allkirjastatult meiliaadressile 

vald@halliste.ee . 

11.2 Pakkumuse tähtaegse esitamise eest vastutab pakkuja. 

11.3 Pakkuja kannab kõik pakkumuse koostamise ning esitamisega seotud kulud. 

11.4 Hankija väljastab pakkumuse kättesaamisel pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) 

tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg 

ning vastavalt pakkumuse pakendil märgitule pakkumuse esitanud pakkuja nime, 

registrikoodi ja riigihanke nimetuse. Vajadusel lisab hankija tõendile märkused seoses 

pakkumuse pakendiga. 

11.5 HD punktis 11.1 nimetatud tähtajast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta. 

Nende kohta väljastatakse pakkuja soovil tõend vastavalt HD punktile 11.4 ning 

pakkumus tagastatakse avamata kujul hankija juures pakkujale. 

11.5.1 Tagastamisele kuuluvat pakkumust säilitatakse hankija poolt selle tagastamiseni või 

kolm kuud pakkumuste esitamise tähtajast arvates olenevalt kumb tingimus täitub 

varem. 

11.6 Pakkuja võib esitatud pakkumuse tagasi võtta esitades sellekohase kirjaliku teate 

hankijale enne HD punktis 11.1 nimetatud tähtpäeva. 

11.7 Pakkuja võib esitada HD punktis 11.1 nimetatud tähtaja jooksul uue pakkumuse. Uue 

pakkumuse esitamisel ei muutu eelmised pakkuja poolt esitatud pakkumused 

kehtetuks ilma vastavate pakkumuste tagasivõtmiseta vastavalt punktis 11.6 

sätestatule. 

11.8 Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi 

võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise või 

avamata jätmise eest. 

 

 

12 Pakkumuste avamine 

 

12.1 Pakkumuste avamine toimub Halliste Vallavalitsuses, aadressil Viljandi mnt 20, 

Halliste alevik, Halliste vald, Viljandi maakond,  27.03.2015 kella 14.
15

. 

12.2 Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud HD punktis 11.1 

nimetatud tähtajaks ning mida ei ole vastavalt HD punktile 11.6 tagasi võetud. 

12.3 Pakkumused avatakse nende esitamise järjekorras alustades kõige varem esitatud 

pakkumusest. 

12.4 Pakkumuste avamine viiakse läbi vastavalt riigihangete seaduse § 46 ja § 58. 

12.5 Pakkujatel ja nende volitatud esindajatel on õigus osaleda pakkumuste avamisel. 

Pakkuja esindaja peab olema võimeline tõendama esindusõigust. Pakkumuste 

avamisel osalejad registreerivad end osalemise registreerimislehel. 

12.6 Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll kuhu kantakse 

lisaks riigihangete seaduse § 46 lõikes 2 sätestatule pakkumuste avamisel osalenute 

nimed. 

 

 

13 Pakkuja kvalifitseerimine 

 

13.1 Pakkuja kvalifitseerimine toimub vastavalt riigihangete seaduse 2. peatüki 3. jaos 

esitatud kvalifitseerimise tingimustele ja käesoleva dokumendi punktis 5.1 sätestatule. 
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14 Pakkumuste vastavuse kontroll 

 

14.1 Hankija kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud ja riigihangete seaduse 

§ 46 sätestatud korras avatud pakkumuste vastavust HDs esitatud tingimustele 

vastavalt riigihangete seaduse  § 47-§ 48. 

14.2 Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta HDs esitatud tingimustele. Hankija 

võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid 

nimetatud tingimustest. 

 

 

15 Kõikide pakkumuste tagasilükkamise alused 

 

15.1 Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused järgmistel juhtudel: 

15.1.1 kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava 

maksumuse; 

15.1.2 edukaks tunnistatud pakkumuse maksumus ületab hankelepingu eeldatava 

maksumuse. 

 

 

16 Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine 

 

16.1 Hankija hindab pakkumusi vastavalt riigihangete seaduse § 50 ja § 53. 

16.2 Hindamise aluseks on HD punktis 7.1 nimetatud hinnapakkumuses esitatud 

pakkumuse „Annatare katuse vahetus“ maksumus koos käibemaksuga. 

16.3 Kvalifitseerunud pakkujate hulgast valitakse edukas pakkumine välja madalaima 

hinna alusel. 

 

 

17 Hankelepingu sõlmimine 

 

17.1 Edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping. 

17.2 Hankija kontrollib edukaks tunnistatud pakkuja maksuvõlgade puudumist 

 kolmandal tööpäeval peale edukaks tunnistamise otsuse teatavaks tegemist 

kõikidele pakkujatele. 

 

 

18 Vaidlustused ja kaebused 

 

18.1 Vaidlustuste ja kaebuste esitamine ning menetlemine toimub vastavalt riigihangete 

seaduse peatükile 7. 

 

 

Koostas: Kadri Kivimets 

majandusnõunik 


