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1. Hanke nimetus  
 

1.1. Hanke nimetus: Nõmme-Mustamäe MKA treppide ehitise auditi tellimine  

1.2. Hankemenetluse liik: väikehange 

 

2. Hanke läbiviija  
 

RMK külastuskorraldusosakond. 

 

3. Info hanke kohta 
 

3.1. Pakkumuste esitamine 

Pakkumus tuleb esitada meiliaadressile maarjamirjam.rajasaar@rmk.ee hanketeates toodud 

ajaks. 

 

3.2. Pakkumuste avamine 

Pakkumused avatakse hankija poolt hanketeates toodud aja saabumise järel. 

 

4. Hanke tehniline kirjeldus 
 

4.1. Käesoleva riigihanke objektiks on ehitise auditi tellimine RMK külastustaristule 

hankedokumentides kirjeldatud korras (edaspidi: tööd) teostamine järgneval objektil:  

 a) Sütiste metsa trepp – Harjumaa, Tallinna linn, katastriüksusel: J. Sütiste tee 23 

(78401:101:3223);  

b) Hüppemäe trepp – Harjumaa, Tallinna linn, katastriüksusel: Üliõpilaste tee 3 

(78401:101:3228) 

 

4.2. Tööde alusdokumendid on: 

4.2.1. Ehituse auditi lähteülesanne; 

4.2.2. Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust.  

4.2.3. Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, Eestis kehtestatud standardeid, 

tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.  

4.3. Tööde loetelu ja tehniline info: 

4.3.1. Hankeleping sõlmitakse esimesel võimalusel olenevalt hankemenetluse kulgemisest ja 

lepingu kehtivuse aeg on 1 (üks) kuu  alates lepingu sõlmimise kuupäevast. 

4.3.2. Teenuse hind peab sisaldama auditi läbiviimist objektil, auditi aruande ja edasiste 

tegevuste plaani ning ehitustööde kontrolleelarvete. 

4.3.3. Objektide kohta täiendavat infot saab küsida järgnevalt: RMK külastuskorraldusosakond, 

Maarja Mirjam Rajasaar, tel +372 5340 7513 

 

4.4. Objektiga tutvumisel kohapeal ei võeta vastu riigihanget puudutavaid küsimusi ega anta 

vastuseid. Küsimused esitada meiliaadressile maarjamirjam.rajasaar@rmk.ee. 
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4.5. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde tegemisega, mis ei ole hankedokumentides 

otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. 

Hankija eeldab, et pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses 

arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma 

professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on pakkuja risk. 

4.6. Juhul, kui hankedokumentatsioonis on vastuolu(sid) või need võimaldavad mitmesugust 

tõlgendust, tuleb hanke käigus esitada hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul, kui 

pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi, on hankijal õigus töövõtu käigus valida tema jaoks 

sobivam tõlgendus. 

4.7. Hanketeates ja hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise- ja vastavustingimused 

on määratud lähtudes põhimõttest, et need on piisavad tõendamaks hankelepingu nõuetekohase 

täitmise võimet ning vastavuses ja proportsionaalsed hankelepingu esemeks olevate töödega. 

Juhul, kui hankelepingu alusel sooritatava tegevuse jaoks on õigusaktides kehtestatud erinõudeid, 

mille täitmise või olemasolu tõendamist ei ole hankija pakkuja kvalifitseerimiseks ja/või 

pakkumuse vastavaks tunnistamiseks põhjendatuks pidanud ega ole seetõttu selliste nõuete 

täitmist hanketeates või hankedokumentides nõudnud, kohustub pakkuja siiski tagama, et 

hoolimata selliste nõuete mitteesitamisest hankija poolt, oleksid pakkujal sellised õigusaktidest 

tulenevad erinõuded, registreeringud või tegevusload olemas hankelepingu täitmisel 

4.8. Juhtudel, kui hankija viitab käesolevas hankes ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, 

patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb hanke alusdokumenti lugeda ja mõista 

selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. 

4.9. Muule kui tehnilises kirjelduses täpselt näidatud alusele tuginemisel või täpselt 

kirjeldatud elemendi pakkumisel tuleb pakkumuses esitada hankijale kinnitus ja tõendid 

pakutava elemendi samaväärsuse kohta (nt tootja kinnitus pakutava elemendi samaväärsuse 

kohta, muu asjakohane tõendusmaterjal või viide selle saamise võimalusele). Pakkujal on õigus 

talle sobival viisil tõendada, et tema pakutud lahendus täidab hankedokumentide tehnilises 

kirjelduses määratletud nõudmisi samaväärselt. 

 

 

5. Pakkumuse hinna ja eseme väljendamise viis ja  
hindamiskriteeriumid 
 

5.1. Pakkuja esitab meili teel pakkumuse maksumuse (Lisa 2). 

 

5.2. Kui võrdselt odavama maksumusega (suurima punktisummaga) pakkumuse on esitanud 

rohkem kui üks pakkuja,  siis heidetakse pakkujate vahel liisku. Liisuheitmise koht ja ajakava 

teatatakse eelnevalt pakkujatele ning nende volitatud esindajatel on õigus viibida liisuheitmise 

juures. 

 
6. Märkus selle kohta, millisel juhul hankija jätab endale 
võimaluse lükata tagasi kõik pakkumused 
 

Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui: 

6.1. kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või kui 

need on hankija jaoks muul moel ebamõistlikult kallid. 

6.2. kui avatud hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed (nt 

andmed rahastuse suuruse või tingimuste muutumise kohta vms), mis välistavad või muudavad 
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hankija jaoks ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides esitatud 

tingimustel või hankelepingu sõlmimine etteantud ja hankemenetluse käigus väljaselgitatud 

tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu hankija varasematele vajadustele või ootustele. 

6.3. kui langeb ära vajadus asja ostmise või teenuse tellimise järele põhjusel, mis ei sõltu 

hankijast või põhjusel, mis sõltub või tuleneb seadusandluse muutumisest, kõrgemalseisvate 

asutuste haldusaktidest ja toimingutest või RMK nõukogu poolt arengukava muutmisest. 

 

7. Hankedokumentide loetelu 
 

Hankedokumendid koosnevad käesolevast hankedokumentide põhitekstist ning järgmistest 

lisadest: 

7.1. Lisa 1 – Lähteülesanne koos lisadega 

7.2. Lisa 2 – Hinnapakkumuse vorm 

7.3. Lisa 3 – Hankelepingu vorm 


