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PAKKUMUSE ESITAMISE ETTEPANEK 
 
 
Muuga sadama kaide 31, 32, 33 tuletõrje merevee hüdrantide ühendamine tuletõrje merevee 
pumplaga 
 
 
Palume esitada pakkumus Muuga sadamas tuletõrje merevee torustiku projekteerimiseks ja 
ehitamiseks ning olemasolevate sprinklerite ühenduste likvideerimistööde teostamiseks AS-ile 
Tallinna Sadam.  

Tööde täpsem kirjeldus on esitatud lisatuna, nagu ka sõlmitava lepingu projekt. 

Kõigi tööde teostamise tähtaeg on 5 kuud alates lepingu sõlmimisest. Ehitustöödega on võimalik 
alustada peale tööprojekti kooskõlastamist tellijaga, kuid tööde akteerimine on võimalik peale ehitus- 
ja kasutusteatiste esitamist. 

Nõuded pakkujale ja pakkumusele: 

1. Pakkumuse maksumus esitada Lisa 1.2 vormil. Hankija poolt esitatud tööde mahud on 
orienteeruvad, mis tähendab, et pakkuja peab oma tööde mahtu arvestama ka need tööd, 
abitööd ja abimaterjalid, mis ei ole tööde kirjeldustes kirjeldatud, kuid millised on, tuginedes 
Heale Tavale ja pakkuja professionaalsusele, vajalikud pakkumusdokumentides kirjeldatud töö 
nõuetekohaseks teostamiseks ja käikuandmiseks. Pakkumuse maksumus on lõplik ja seda ei 
muudeta. 

 
2. Pakkuja peab omama õigust tegutseda (või majandustegevuse registri (MTR) registreeringut) 

valdkonnas, tegevusaladel „ehitamine“ ja „projekteerimine“ tegevusala liigiga „ühisveevärk või 
-kanalisatsioon“. Eesti Vabariigis registreeritud pakkuja puhul kontrollib hankija registreeringut 
MTRist. 
 

3. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta (02.2018-02.2021) jooksul täitnud vähemalt kolm 
veetorustike paigaldamise või rekonstrueerimise lepingut, igaüks maksumusega vähemalt 
35 000 € ilma käibemaksuta. Pakkuja esitab teostatud tööde loetelu, tuues välja teostatud 
objektide kirjeldused, tööde ajad nende maksumused ja tellijad. 

 
4. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku 

poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele vabas vormis volikiri. 
 

5. Pakkujal ei või olla riiklike maksude maksuvõlga. Hankija kontrollib maksuvõlgade puudumist 
Maksu- ja Tolliameti veebilehelt. 

 
6. Pakkuja kinnitab pakkumuse esitamisega käesolevas punktis esitatud nõuetele vastamist. 

Pakkuja ega pakkuja seaduslik esindaja ei või olla 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 
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karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on vastava isiku elu- või asukohariigi 
õigusaktide alusel kehtiv. Pakkuja ei või olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei või 
olla peatatud ja ta ei või olla muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduste 
kohaselt. Pakkuja suhtes ei või olla algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast 
menetlust tema asukohamaa seaduste kohaselt. Pakkuja ega pakkuja esindaja suhtes ei või olla 
kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või muul sellesarnasel alusel tõendatud rasket süülist 
eksimust kutse- või ametialaste käitumisreeglite vastu. 

Pakkumuses esitada järgmised dokumendid: 
Pakkumuse maksumus Lisa 1.2 vormil; 
Teostatud tööde loetelu; 
Volikiri pakkumuse esitamiseks (vajadusel). 

Pakkumuse koostamise ja esitamise kulusid ei hüvitata.  

Pakkumusi võivad esitada ainult objektiga tutvunud pakkujad. Objekti tutvustab Jaan Pihlamägi      
07.04.2021 kell 11:00  Soovijatel registreeruda vähemalt 24h enne tutvumise aega saates oma 
esindaja nime, isikukoodi ja auto numbri (ilma eelnevalt teavitatud nime ja isikukoodita sadama 
territooriumile ei lubata) e-posti aadressile  j.pihlamagi@ts.ee (tel. +372 5309 1585). Kogunemine 
külastuseks toimub Muuga sadam, Lasti tee 12 hoone ees olevast parklast. 

Pakkuja poolt esitatud pakkumus peab olema jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise 
tähtpäevast. Pakkuja võib esitada ainult ühe pakkumuse. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles. 
Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi 
formaate, nagu .pdf , .txt, .rtf, .odt, ifc/ landXML ning MS Office formaate. 

Vajadusel peetakse pakkumuse esitanud pakkuja(te)ga läbirääkimisi. Läbirääkimiste pidamise 
vajaduse üle otsustab ning nende sisu määrab AS Tallinna Sadam. 

Pakkumuste hindamisel lähtume pakkumuse maksumusest ning tunnistame edukaks nõuetele 
vastava pakkuja poolt esitatud nõuetele vastava soodsaima pakkumuse.  

Pakkumus palun esitada hiljemalt 14.04.2021 kell 10.00 e-posti aadressile m.raidmaa@ts.ee. E-kirjale 
märkida märgusõnana hanke ja pakkuja nimi. Lisainformatsiooni ettevõtte kohta saab AS-i Tallinna 
Sadam kodulehelt www.ts.ee.  

AS Tallinna Sadam jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest või tellida töid pakkuja 
nõusolekul osaliselt. 
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