Teenuse ostumenetlus alla lihthanke piirmäära
Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2017 -2029 koostamine
Hinnapäringu dokument

Uulu 2018.a.

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid esitama hinnapakkumust “Häädemeeste valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 -2029 koostamine” hankemenetluses.
Hankedokumentide kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda hanke eest
vastutava isiku poole.
1. Hanke iseloomustus
1.1 Hankija
nimi: Häädemeeste Vallavalitsus
aadress: Pargi tee 1 Uulu küla Häädemeeste vald 86502 Pärnumaa
telefon: 44 48 890
faks: 44 48 891
1.2 Hanke eest vastutav isik
nimi: Tiiu Sommer
ametikoht: Häädemeeste Vallavalitsus, arendusspetsialist
telefon: 44 48 890
faks: 44 48 891
mob.telefon: 508 9266
e-post: tiiu.sommer@haademeeste.ee
1.3 Hanke nimetus
“Häädemeeste valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 -2029
koostamine“
1.4 CPV kood 73200000-4 Uurimis- ja arendustöö nõustamisteenused
1.5 Hankemenetluse liik: Hankelepingu eeldatava maksumusega allapoole lihthanke piirmäära
jääva teenuse ostumenetlus vastavalt kehtiva Tahkuranna valla hankekorra § 3 tingimustele.
1.6. Hinnapakkumuse vorm: Hinnapakkumus (edaspidi ka Pakkumus) tuleb esitada Lisa 1
pakkuja poolt täidetud vormis 1 ja vormis 2, mis allkirjastatakse ühe dokumendina.

2. Tehniline kirjeldus
2.1 Häädemeeste valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 -2029
koostamise (edaspidi tööd) hinnapakkumuse aluseks on Häädemeeste Vallavolikogu poolt
kinnitatud lähteülesanne.
2.2 Häädemeeste valla ÜVK arendamise kava aastateks 2017 - 2029 koostamise tööd tuleb
teostada täies mahus vastavalt kinnitatud lähteülesandele:
Häädemeeste valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 -2029
koostamise lähteülesanne:
I

ÜLDOSA

Käesolev lähteülesanne on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edasises tekstis ÜVK) arendamise
kava koostamise eesmärgiks, kus määratakse Häädemeeste valla ÜVK uued arengusuunad ja
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kajastatakse ÜVK võrke tehnoloogilise tervikuna, mis moodustab ühe osa vee-ettevõtte Vesoka
OÜ ja teise osa AS Häädemeeste VK poolt opereeritavast ÜVK-st. Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniseaduse (RT I 1999, 25, 363) § 4 lg 11 kohaselt korraldab ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava koostamist kohalik omavalitsus. Käesoleva lähteülesande alusel
on ÜVK arendamise kava koostamise kohustus Konsultandil, kellega hankija sõlmib sellesisuliste
tööde läbiviimiseks hankelepingu. ÜVK arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava
vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta jooksul ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Seejuures
tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat, ning üle
vaadatud kava uuesti kinnitada. Häädemeeste vald on oma tänastes piirides moodustunud 2017.
aastal haldusreformi tulemusel kahe omavalitsusüksuse (Tahkuranna vald, Häädemeeste vald)
ühinemisel. Kehtivad ÜKV arendamise kavad on koostatud ühinemise eelselt ja mõlema
omavalitsusüksuse kohta eraldi. Tahkuranna valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015 kuni
2026 on koostatud 2015. aastal ja kinnitatud Tahkuranna Vallavolikogu 22.veebruari 2016.aasta
määrusega nr 3. Häädemeeste valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015 – 2027 on koostatud
2015. aastal ja on kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 02.aprilli 2015. aasta määrusega nr 4,
muudetud 30. märtsi 2017 määrusega nr 2. Seoses kohalike omavalitsusüksuste ühinemise
tulemusel moodustunud uutes piirides omavalitsusüksusega ning täiendavate mõjurite ja vajaduste
lisandumisega, mis määravad valla ÜVK arengusuundi ja vajadus täpsemini planeerida kogu ÜVK
rahastamist ja väljaarendamist on otstarbekas koostada kvalitatiivselt uus ÜVK arendamise kava,
mis sisaldaks kõiki parameetreid ÜVK arengusuundade kavandamiseks lähema 12 aasta jooksul.
ÜVK nõuetekohasest, kõigi osapoolte huvisid arvestatavast ning asjatundlikust koostamisest
sõltub piirkonna vee-ettevõtluse jätkusuutlikkus, veeteenuste hinnakujundus, riigi abi ja Euroopa
Liidu tugifondidest ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrgustiku arendamiseks rahaliste vahendite
taotlemise edukus. OÜ Vesoka (registrikood 10498834), mille üheks osanikuks on Tahkuranna
vald ja AS Häädemeeste VK (registrikood 1046895), mille üheks osanikuks on Häädemeeste vald,
on loodud eesmärgiga saavutada regiooni inimeste heaolu ja rahulolu läbi kvaliteetse vee- ja
kanalisatsiooni teenuse pakkumise, reovee puhastamise ja kogumise teenuse pakkumise, vee
käitlemisteenuse pakkumise, õiglase teenuse hinnakujunduse, klientide võrdse kohtlemise ja
informeerituse kaudu.
Häädemeeste Vallavalitsus jääb vastutavaks isikuks ÜVK lähteülesande koostamise, kehtestamise
ja ÜVK eelnõu vastuvõtmise eest.
II

TÖÖ VASTAVUS JA ULATUS

2.1
ÜVK vastavus
ÜVK arendamise kava koostamise ja avalikustamise menetlus peab vastama:
• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse §-s 4 sätestatud tingimustele
• Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Vee-ettevõtete Liidu poolt koostatud ja soovitatud
“Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhendile”;
• Tahkuranna ja Häädemeeste valdade üldplaneeringutele ja vajadusel valdades kehtestatud
teemaplaneeringutele;
• käesolevale lähteülesandele.
2.2
Arendamise kava ajavahemik
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 2 kohaselt tuleb ÜVK koostada 12 aastaks.
Käesoleva lähteülesande esemeks on koostada Häädemeeste valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonikava aastateks 2017-2029 (12 aastaks).
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ÜVK poolt hõlmatud piirkond
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava peab hõlmama kogu Häädemeeste valla
haldusterritooriumit.
2.3

III

TÖÖ SISU

3.1 Arendamise kava ülesehitus
Koostatav arendamise kava peab sisaldama:
1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte;
2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas reoveekogumisalade
sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemi;
3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist maksumust.
Sealjuures dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama vähemalt:
1) veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohti, sanitaarkaitsealade ning
rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust;
2) tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti;
3) vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud, varustatuna infoga materjali ja läbimõõdu
kohta;
4) reo- ja sademeveekanalisatsioonisüsteemide kirjeldust, ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste
ning purgimissõlmede ja väljalaskude asukohti ja kujasid. Pumplate puhul ka põhiandmed
(Q;H);
5) Kraavid, kanalid, truubid, tiigid koos kirjeldusega kraavide ligikaudse sügavuse, truupide
läbimõõdu, tiikide maksimaalse veemahu kohta.
ÜVK seletuskiri
Lisaks eelpool nimetatud tingimustele peab ÜVK sisaldama seletuskirja, mis kajastaks vähemalt
järgmisi teemasid:
3.2.

1) ÜVK arendamise kava seletuskirjas tuleb kajastada kõigi ÜVK arendamise kava alasse jäävate
vee-ettevõtjate ja süsteemide omanike olemasolevad ÜVK tehnohooned ja –rajatised, anda
ülevaade tehnilistest andmetest ja parameetritest: rajamise/rekonstrueerimise aasta, hoonete ja
seadmete tehniline seisukord ja seadmete tehniline spetsifikatsioon, omanik jms. Iga
tehnoobjekti kirjeldus tuleb varustada kvaliteetse ja uue fotoga.
2) ÜVK teeninduspiirkondade ja reoveekogumisalade kirjeldamine. Optimaalsete
reoveekogumisalade määramine nendel juhtudel, kui mõni reoveekogumisala ja/või mõne
reoveekogumisala piirid ei vasta tänastele vajadustele.
3) Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide vastavuse hinnang kehtivatele nõuetele ja
seadusandlusele (sh tehnilised nõuded). Tuleb välja selgitada ja detailselt formuleerida valla
asulate ÜVK põhiprobleemid.
4) keskkonnatingimuste ülevaade, sealhulgas ülevaade pinna- ja põhjaveest, vete seisundist,
pinna- ja põhjaveele avalduvast koormusest, põhjaveevarudest ja ehitusgeoloogilistest
tingimustest ning kava seisukohast olulistest piirkonna muudest iseärasustest;
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5) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kirjeldus, sealhulgas vee-ettevõtja andmed,
kliendigrupid, tarbitud ja tarbitava vee kogused ning ärajuhitava reovee ja heitvee kogused,
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lekkest tingitud veekaod, infiltratsiooni hinnanguline suurus
ja kava seisukohast olulised muud andmed;
6) sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldus, sealhulgas kohaliku omavalitsuse üksuse ühe
leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna maksevõime prognoos
vähemalt 12 aastaks aastate kaupa;
7) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide asukoht ja nende asendiskeem ning nimetatud
süsteemide, sealhulgas puurkaev-pumplate, veetöötlusjaamade, survetõstepumplate,
veetorustike, tuletõrjehüdrantide, ühisvoolu- ja lahkvoolukanalisatsioonitorustike, lokaalsete
puhastusseadmete, reoveepumplate, purgimissõlmede, reoveepuhastite,
sademeveekanalisatsiooni ja tulekustutusvee võtmise kohtade tehniline kirjeldus ning
seisukorra ja sobivuse hinnang;
8) vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate kirjeldus ning lühi- ja pikaajalised
investeerimisprogrammid, investeeringute allikad, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse
osutamiseks vajaliku põhivara kirjeldus ja seisundi hinnang, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
teenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele tehtavate kulutuste
osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust
vähemalt 12 aastaks aastate kaupa;
9) kohaliku omavalitsuse üksusele ja vee-ettevõttele sobivate tehniliste lahenduste iseloomustus
käesoleva lõike punktidest 2–5 lähtudes;
10) kohaliku omavalitsuse üksuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
kaetavate alade kaardid juhul, kui need ei sisaldu kohaliku omavalitsuse üldplaneeringus.
11) Häädemeeste valla majapidamiste vee- ja kanalisatsiooni tarbijate arvu (st liitunud elanike
arvu) prognoosid aastateks 2018, 2022 ja 2029, Häädemeeste valla asulate lõikes.
12) Häädemeeste valla vee- ja kanalisatsiooni tarbimismahtude ja tootmismahtude (m³/ aastas)
prognoosid aastateks 2018, 2022 ja 2029, Häädemeeste valla asulate lõikes. Eraldi kolmes
kategoorias: 1) majapidamised, 2) ettevõtted-asutused ja 3) tööstusettevõtted/suurtarbijad.
3.3. Kooskõlastamine
Lisaks punktis 2.1. toodule peab ÜVK olema kooskõlas:
1) Alamvesikonna veemajanduskavaga;
2) Häädemeeste valla arengukavaga;
3) Häädemeeste valla (Tahkuranna, Häädemeeste) üld- ja detailplaneeringu(te)ga;
4) Maakonna planeeringuga.
Tööd tuleb kooskõlastada kõigi vajalike ametiasutuste ning isikutega, sealhulgas Keskkonnaameti
Lääne regiooniga; Terviseameti Lääne talitusega(Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõiked
23 ja 24) , Häädemeeste Vallavalitsusega ja vastava piirkonna vee-ettevõtjatega.
ÜVK arendamise kava esitatakse kehtestamiseks Häädemeeste Vallavolikogule. ÜVK arendamise
kava kinnitatakse Häädemeeste Vallavolikogu poolt
IV

AJAKAVA JA ESITAMINE

4.1.

Vormistus
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ÜVK koostatakse eesti keeles. Digitaalne materjal esitatakse tekstiosa doc ja pdf, arvutused xls ja
kaardimaterjal dwg formaadis. Koostatud ÜVK esitatakse paberkandjal 2 (kahes) eksemplaris ja 2
(kahes) eksemplaris andmekandjal elektrooniliselt. Vaheversioonide üleandmine võib toimuda ka
elektrooniliselt, e-kirjaga või üleslaadimisel Tellija „pilve“ (kasutatakse owncloudi), mis Tellijaga
jooksvalt kokku lepitakse, ja kust tehakse võimalikuks failid ülesse laadida, kätte saada ning alla
laadida
4.2. Töö koostamine ajavahemik
ÜVK koostamine kestab 150 päeva alates kokkuleppe alustamiskuupäevast.
2.3 ÜVK arendamise kava koostamise eeldatav algus on 1.märts 2018.a. ja lõpp 31.august
2018.a. Tööde vahetähtajad määratakse hankelepingu allkirjastamisel.
2.4 Tööde eest tasumine toimub vajadusel kolmes osas, vastavalt pakutud hindadele esitatud aktide
ja arvete alusel pärast tööde lõppu.
2.5 Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama käesoleva hanke teostamise.
3. Nõuded pakkujale ja pakkumuse struktuur
3.1 Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
3.1.1 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või
asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud kuritegelikus ühenduses
osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või
muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse,
rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
3.1.2 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või
asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta
viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
3.1.3 keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või
asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud laste tööjõu ebaseadusliku
kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
3.1.4 kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse
tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;
3.1.5 kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni
subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.
3.2 Hankija kontrollib vajadusel RHS § 95 lõikes 1 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise
aluste puudumist eduka pakkuja suhtes enne hankelepingu sõlmimist
3.3 Pakkuja peab omama kehtivat registreeringut majandustegevuse registris: tegevusala
Projekteerimine; tegevusala liik: ühisveevärk või kanalisatsioon. Hankija kontrollib iseseisvalt
nimetatud registreeringu olemasolu avalikust registrist.
3.4 Pakkujal peab olema kogemus vähemalt ühe kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud
ÜVK arendamise kava koostamisel juhtivkonsultandina aastatel 2014-2017
3.5 Pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada hanke objektiks olevaid töid
ja pakkuja käsutuses peab hankelepingu täitmise tagamiseks olema vajalikud rahalised vahendid.
3.6 Pakkuja esitab pakkumuse koosseisus:
3.6.1 Pakkuja kinnitused hinnapäringu dokumendi (HD) Lisa 1 vormis 1;
3.6.2 Pakkumuse maksumus HD lisa 1 vormis 2.
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4. Hinnapakkumuse esitamine, jõusoleku tähtaeg ja koosseis
4.1 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 15.02.2018.
4.2 Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressil haademeeste@haademeeste.ee
4.3. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles.
4.4. Pakkumuse ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulutusi tellija ei hüvita.
4.5. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtajast.
4.6. Pakkumus koosneb punktis 3.6 ja alapunktides nimetatud kinnitustest Lisa 1 vormis 1 ja
hinnapakkumuse maksumusest Lisa 1 vormis 2, mis allkirjastatakse ühise dokumendina.

5. Hinnapakkumuste hindamine
5.1 Pakkumusi hindab Häädemeeste Vallavalitsuse hankekomisjon.
5.2 Edukaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega nõuetele vastav pakkumus.
5.2.1 Võrdsete maksumustega pakkumuste korral tunnistatakse edukaks suurema varem
teostatud tööde arvuga pakkuja
5.3 Eduka pakkumuse esitaja osas on hankijal õigus kontrollida tema hankemenetlusest
kõrvaldamise asjaolude puudumist ja kvalifikatsiooni vastavust nõuetele.
5.4 Vajadusel otsustab hankekomisjon pakkujatega edasiste läbirääkimiste pidamise esitatud
maksumuse osas ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud. Hankijal on õigus enne otsuse
tegemist küsida täpsustavaid küsimusi esitatud ja puuduvate andmete kohta.
5.3.1 Läbirääkimisi alustatakse kõige madalama maksumusega pakkumuse esitajaga,
läbirääkimiste jätkudes järgitakse teiste pakkujatega samu põhimõtteid.
5.4. Hankijal on õigus tagasi lükata ükskõik milline pakkumus kui on esitatud põhjendamatult
madala maksumusega pakkumus (madalaima ja järgmise pakkumise vahe on suurem kui 1,5
korda);
5.4.1 Hankijal on õigus nõuda pakkujalt selgitusi põhjendamatult madala maksumuse kahtluse
korral.
5.5. Juhul, kui kõigi esitatud pakkumuste maksumus on kõrgem hanke eeldatavast maksumusest,
on hankijal õigus lükata tagasi kõik pakkumused või sõlmida töövõtuleping hankijal
olemasolevatele rahaliste vahendite piires madalaima maksumusega pakkumuse esitanud
pakkujaga.
5.5.1 Hankija võib pakkujatega läbi rääkida teatud tööde väljajätmise osas hankelepingu
mahust, alustades kõige madalama pakkumuse esitanud pakkujast.
6. Hankelepingu sõlmimine ja muutmine
6.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku hankelepingu
sõlmimiseks. Hankelepingu sõlmimise aluseks on käesolev hinnapäringu dokument ja edukaks
tunnistatud pakkumus.
6.2 Enne hankelepingu sõlmimist kontrollib hankija vajadusel pakkuja suhtes RHS § 95 lõikes 1
sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist.
6.2.1 Maksuvõlgade puudumise kontroll teostatakse hankelepingu hankija poolse allkirjastamise
eeldatavale päevale eelneval tööpäeval.
6.3 Hankelepingut võib muuta ainult hankelepingus sätestatud tingimustel.
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Lisa 1 Hinnapakkumus
Vorm 1 – Pakkuja kinnitused
Hankija: Häädemeeste Vallavalitsus
Hanke nimetus: „Häädemeeste valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2017 -2029 koostamine”

Pakkuja nimi:
Registrikood:
Aadress ja
e-post aadress:
KINNITUSED HANKEMENETLUSES OSALEMISEKS
1. Kinnitame, et võtame üle kõik hinnapäringu dokumendis esitatud tingimused ja esitame
pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
2. Pakume ennast teostama eelnimetatud hanke tulemusena sõlmitavat hankelepingut ning
nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.
3. Kinnitame, et vastame täielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meie majanduslik
seisund võimaldab häireteta teostada hanke objektiks olevaid töid ja meie käsutuses on
hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid.
4. Kinnitame, et meie pakkumuse lahutamatuks osaks loetakse kõik dokumendid ning täiendavad
lisad, mis on koostatud hankemenetluse ja allkirjastatud hankelepingu täitmise käigus.
5. Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õigusi.
6. Käesolev pakkumus on jõus 90 (üheksakümmend) päeva, alates pakkumuste esitamise
tähtpäevast.
7. Oleme täielikult teadlikud, et Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused.
8. Kinnitame, et hinnapäringu dokumendi Lisa 1 Vormi 2 kohane pakkumuse maksumus on
nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et pakkumuse maksumuse mittenõuetekohase täitmise puhul
võidakse lükata meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.
HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ASJAOLUDE PUUDUMISE KINNITUS
Käesolevaga kinnitame, et meie kui pakkuja suhtes puuduvad riigihangete seaduse § 95 lõike 1
punktides 1-5 nimetatud asjaolud, see tähendab:
3.1.1 meid ja meie haldus-, juhtimis- ja järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku ja asjaomase
riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud kuritegelikus ühenduses osalemise,
aususe kohustuse rikkumise ega korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku ning muu
terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse,
rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
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3.1.2 meid ja meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku ja
asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud riigis ilma seadusliku aluseta
viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
3.1.3 meid ja meie haldus-, juhtimis- ja järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või
asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud laste tööjõu ebaseadusliku
kasutamise ning inimkaubandusega seotud teo eest;
3.1.4 meil ei ole riikliku maksu, makse ja keskkonnatasu maksuvõlga maksukorralduse seaduse
tähenduses ega maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlga meie asukohariigi õigusaktide
kohaselt;
3.1.5 meie ja meie haldus-, juhtimis- ja järelevalveorgani liige ei ole rahvusvahelise sanktsiooni
subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.
KINNITUSED PAKKUJA KVALIFIKATSIOONI KOHTA
Käesolevaga kinnitame, et meil on olemas kogemus vähemalt ühe kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud ÜVK arendamise kava koostamisel juhtivkonsultandina aastatel 2014-2017
Andmed teostatud töö kohta:
1)
2)
3)
4)

Tellija (KOV):
ÜVK arendamise kava koostamise aeg:
Pakkuja roll ÜVK arendamise kava koostamisel:
Muud andmed:

Vorm 2 - Pakkumuse maksumus
Hankija: Häädemeeste Vallavalitsus
Hanke nimetus: „Häädemeeste valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2017 -2029 koostamine”

Pakkuja nimi:
Registrikood:
Aadress ja eposti aadress

Jrk.
nr

Tööde nimetus

Maksumus ilma
käibemaksuta

Häädemeeste valla ühisveevärgi jakanalisatsiooni arendamise kava
Eurot
aastateks 2017 -2029 koostamine
Kuupäev: ………………………………………
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Maksumus koos
käibemaksuga
Eurot

Allkiri: …………………………………………
Esindaja nimi: ………………………………
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