Juhend hinnapäringule vastamiseks

Hankija:

Eesti Kutseliste Mesinike Ühing MTÜ registrikoodiga
80266509 ja Riikliku Mesindusprogrammi 2020-2022
raames
Tarulangetise uuring
Sotsiaalteenused
Liina Maasik

Väikehanke nimetus
Hankemenetluse liik
Riigihanke eest vastutav isik
Pakkumuse esitamise ja avamise
Pakkumised esitada hiljemalt 25.03.2022
aeg
Pakkumuse esitamise viis
E-posti vahendusel
Hindamiskriteerium
Maksimaalne maksumus 54 920 eurot koos käibemaksuga
EKMÜ ja Eesti Mesindusprogramm kutsub Teid osalema hankes ja esitama pakkumust vastavalt
riigihangete seadusele, hanketeatele ja esitatud riigihanke alusdokumentidele (edaspidi
alusdokumendid).
1. Üldine teave
1.1 Alusdokumendid koosnevad järgnevatest osadest:
1.1.1 Käesolev juhis ja selle lisad:
1.1.1.1 Lisa 1 Hankelepingu tingimused
1.1.1.2 Lisa 2 Uuringu eesmärk ja ajakava
1.1.1.3 Lisa 3 Uuringu tehniline kirjeldus
1.2 Alusdokumentide osad täiendavad üksteist ning moodustavad tervikliku aluse
pakkumuse koostamiseks.
1.3 Kogu hankega seotud teabevahetus toimub elektroonselt Eesti Mesindusprogramm 2020-2022
projektijuhi e- posti vahendusel.
1.4 Hanketeate ja alusdokumentide sisu kohta selgituste saamiseks tuleb pöörduda hanke eest
vastutava isiku poole e-posti vahendusel.
2. Pakkumuse vastavus
2.1 Pakkuja esitab eestikeelsed pakkumused elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatuna aadressil
liina.maasik@gmail.com hiljemalt 25.03.2022 kell 16.00
2.2 Pakkumus peab jõus olema 30 (kolmkümmend) päeva alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.
Pakkumus sisaldab:
2.2.1 Pakkuja andmeid sh. ettevõtja ärinimi ja registrikood, kontaktandandmed. Lisatud on
loetelu varasemate uuringute läbi viimise kohta.
2.2.2 Uurigu protsess, valitud metoodika ja uuringu sisu kirjeldus.
2.2.3 Uurimisrühma liikmete rolli määratlusega ja kontaktandmetega.
2.2.4 Hinnapakkumine käibemaksuga kogu Hanke mahuga (Tabel 1), kuluridade lõikes.

Tabel 1. Tarulangetise uuringu maksumus (kuluridu on lubatud muuta)
Kululiigid

Uuringu
erinevate
maksumus koos km-ga

etappide

Tarulangetise kogumise kulu km-ga
Tarulangetisest AHM-i eoste määramine km-ga
Tarulangetisest nosemoosi (Nosema ceranae ja Nosema
apis) määramine km-ga
Kogutud andmete põhjal analüüsi koostamine km-ga
Uuringu lõpparuande koostamine km-ga
Lõpparuande koostamine km-ga
2.3 Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.
2.4 Vastavalt RHS § 110 lõikele 3 kinnitab pakkuja pakkumuse esitamisega kõigi alusdokumentides
esitatud tingimuste ülevõtmist.
2.5 Kui pakkuja tugineb teise ettevõtja vahenditele, siis vastutavad pakkuja ja teine ettevõtja solidaarselt
hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes teise ettevõtja vahenditele toetutakse.
3. Kvalifitseerimise tingimused
3.1 Pakkuja peab olema registreeritud Hankija asukohariigi äriregistris;
3.2 Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevate Pakkuja asukohariigi riiklike
maksude tasumise kohustuse;
3.3 Pakkuja peab omama eelnevat sarnaste uuringute teostamise kogemust.
4. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine
4.1 Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused järgmistel juhtudel:
4.1.1 kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad lepingu maksumust (RHS § 116
lg1 p 1);
4.1.2 lihthanke korraldamise asjaolud on oluliselt muutunud ja muudavad hanke teostamise võimatuks
või hankijale ebamõistlikuks või ebavajalikuks;
4.1.3 aset on leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks vastavalt võlaõigusseaduse § 103
lõikele 2.
4.2 Pakkumus lükatakse tagasi, kui pakkumus ületab maksimaalset maksumust 54 920 eurot koos
käibemaksuga.

5. Pakkumuse edukuse hindamine
Pakkumusi hinnatakse väärtuspunktide meetodil
Kriteerium
Osakaal %
1. Kogumaksumuse osakaal
25%
- kriteeriumis 1 antakse kohapunkte valemiga: (odavaim
pakkumine/pakkumine). Seejuures arvestatakse kogumaksumusena
käibemaksuga pakkumishindu.
2. Hanke teostamise metoodika ja uuringu sisu
45%
- kriteeriumis 2 liidetakse hindamiskomisjoni liikmete antud
kohapunktid jagatakse komisjoni liikmete arvu ja pakkujate arvu
korrutisega.
3. Pakkuja kompetentsi ja kogemuste osakaal kokku
30%
- kriteeriumis 3 liidetakse hindamiskomisjoni liikmete antud
kohapunktid, jagatakse komisjoni liikmete arvu ja pakkujate arvu
korrutisega.
Edukas pakkumine on suurim kriteeriumite punktide ja osakaalude korrutiste summa. Võrdsete
punktide korral eelistatakse kogumaksumuselt odavama pakkumise teinud Pakkujat. Pakkumuse
hindamise tulemustest teavitatakse pakkujaid e-posti teel hiljemalt 28.03.2022.
6. Hankelepingu lisatingimused
6.1 Hankeleping sõlmitakse kõrgeima hindepunktide summa saavutanud pakkumuse esitajaga
perioodiks 28.03.22-31.07.22 ilma lepingu pikendamise võimaluseta.
6.2 Uuringu teostaja peab järgima struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest
rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõudeid ja korda
6.3 Uuringu aruanne korrigeerimist mittevõimaldaval kujul on avalik.
6.4 Hankijal on õigus otsustada hanke osaline läbiviimine või kuulutada hange nurjunuks, kui
pakkumuse hind ületab olulisel määral hanke eelarvet.

Lisa 1 Lepingu tingimused
TÖÖVÕTULEPING….
……………..2022
Eesti Kutseliste Mesinike Ühing MTÜ registrikood 80266509, aadressiga Lennu tn 66, Laane küla,
Kambja vald (edaspidi nimetatud tellija), mida esindab volituse alusel Eesti Mesindusprogrammi
projektijuht Liina Maasik ja_________________________ (edaspidi töövõtja), registrikood
______________ , postiaadress ________________ , keda esindab ettevõtte põhikirja alusel juhatuse
liige ___________________ ,
keda nimetatakse edaspidi ka pool või koos pooled, sõlmisid lepingu alljärgnevas:
1. Lepingu ese
1.1. Tellija tellib ja töövõtja kohustub läbi viima Tarulangetise uuringu 28.03.2022- 31.07.2022 ning
lihthanke alusdokumentides ja nende lisades esitatud ning Lepingus kajastatud tingimustel
(edaspidi töö).
1.2. Lepingu täitmise tähtaeg on hiljemalt 31. juuli 20221 aasta.
1.3. Töövõtja kinnitab, et ta on põhjalikult tutvunud kõigi lepingu täitmiseks vajalike asjaoludega,
samuti kinnitab, et töö on võimalik lepinguga kokkulepitud tasu eest teha, töövõtjal on olemas töö
täitmiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus, töövõtjal on olemas kõik vajalikud litsentsid, load ja
nõusolekud, kui need on õigusaktidest tulenevalt vajalikud või vastava töö puhul nende olemasolu
eeldatakse.
2. Arvelduste kord
2.1. Tellija tasub töövõtjale läbi viidud uuringu eest lähtuvalt hanke ajakavast …………………eurot,
millele lisandub käibemaks 20%, kuid mitte rohkem kui hanke eeldatav maksumus.
2.2. Tellija tasub töövõtjale arve alusel lähtuvalt Mesindusprogrammi 2020-2022 kehtestatud ajakavast,
kus programmiaasta lõpuks loetakse igal aastal 31. juulit. Pärast seda kuupäeva pole võimalik
eelneva aasta kulutusi välja maksta.
2.3. Tellija ei tasu töövõtjale ettemaksu.
2.4. Tellija tasub läbi viidud uuringute eest vastavalt töövõtja poolt esitatud arvele.
2.5. Arve koostamise aluseks on poolte allkirjastatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mis sisaldab
Eesti mee süvauuringut lähtuvalt hanke ajakavast.
2.6. Arve peab olema koostatud kokku lepitud ja hankes esitatud kululiikide lõikes. Arve esitatakse eposti vahendusel projektijuhile.
2.7. Kui tellijale esitatud arve ei vasta esitatud nõuetele, siis on tellijal õigus arve töövõtjale tagastada
ja nõuda nõuetekohase arve esitamist.
2.8. Tellija tasub töövõtja poolt esitatud nõuetekohase arve 7 kalendripäeva jooksul selle esitamise
päevast arvates.
2.9. Kui tellija viivitab tasumisega, maksab tellija viivist 0,025% võlgnevusest iga viivitatud
kalendripäeva eest.
2.10. Tellijal on õigus tasaarvestada töövõtjale maksmisele kuuluva tasuga lepingust tulenevaid ja
tellija poolt rakendatavaid leppetrahve ja tekitatud kahjude hüvitusnõudeid.
3. Lepingupoolte vastutus
3.1. Pooled kannavad varalist vastutust lepingu mittetäitmisega või mittekohase täitmisega teisele
poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigi õigusaktides ja lepingus ettenähtud juhtudel.
3.2. Kui lepingu rikkumisega on tekitatud kahju teisele poolele või kolmandatele isikutele, on kahju
kohustatud hüvitama selle tekitanud pool.

4. Töö vastuvõtmine ja pretensioonide esitamine
4.1. Töövõtja annab tellijale töö üleandmisel enda allkirjaga üleandmise-vastuvõtmise akti lähtuvalt
punktist 2.4. Tellija vaatab töö üle ja tagastab enda allkirjaga akti hiljemalt 10 päeva jooksul akti
saamisest või esitab töövõtjale pretensioonid töö mittevastavuse kohta.
4.2. Töö loetakse tellija poolt vastu võetuks, kui ta on selle heaks kiitnud ja tagastanud töövõtjale
allkirjastatud akti.
5. Lepingu lõppemine, muutmine ja ülesütlemine
5.1. Leping lõpeb lepinguliste kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmisega, lepingust taganemisega
ja õigusaktides ettenähtud alustel.
5.2. Tellijal on õigus lepingust taganeda:
5.2.1. kui töövõtja vaatamata tellija juhistele ja märkustele ei koosta eesmärgipärast uuringut;
5.2.2. kui töövõtja ei järgi käesolevas lepingus esitatud tingimusi;
5.2.3. kui töövõtja ei tasu õigeaegselt lepingut täitma või muudel töövõtjast tulenevatel põhjustel
muutub uuringu läbi viimine tähtajaks ilmselt võimatuks;
5.2.4. kui töövõtja annab uuringu läbiviimise üle teisele uuringufirmale üle ilma tellija nõusolekuta.
5.3. Lepingust taganemise korral on töövõtja kohustatud hüvitama tellijale tekkinud kahju (s.o
muuhulgas kulutused, mis tekivad tellijal uue koolitusettevõtte leidmisel).
6. Töövõtja kohustused ja õigused
6.1. Töövõtja kohustub:
6.1.1. tegema töö lepingus ning õigusaktides esitatud tingimuste kohaselt, mahus ja kvaliteediga ning
selle tellijale üle andma;
6.1.2. tagama kvalifitseeritud nõutavate oskuste, erialase teadmistega ja vilumusega personali
olemasolu ja kasutamise uuringu läbi viimisel;
6.1.3. mitte kasutama lepingu vahetul täitmisel hankes mitte märgitud ettevõtteid, välja arvatud tellija
kirjalikul nõusolekul;
6.1.4. teavitama tellijat koheselt, asjaoludest (sh mistahes töö teostamisega seonduvast avariist,
rikkest, puudusest), mis takistavad või võivad takistada uuringu läbi viimist;
6.1.5. andma tellijale tema nõudmisel teavet uuringu läbi viimise aja ja korralduse kohta;
6.2. Töövõtjal on õigus:
6.2.1. saada lepinguliste kohustuste täitmise eest kokkulepitud tasu;
6.2.2. saada tellijalt töö tegemiseks vajalikku teavet.
7. Tellija kohustused
7.1 Tellija kohustub:
7.1.1. andma töövõtjale töö tegemiseks vajalikku teavet;
7.1.2. maksma töövõtjale töö eest tasu lepingu kohaselt;
7.1.3. lepingule vastava töö vastu võtma;
8. Esindajad ja teadete edastamine
8.1. Tellija määrab kontaktisiku juhendama töö tegemist, töövõtjale vajaliku teabe andmiseks ning
kvaliteedi kontrollimiseks. Tellija määratud vastutav isik on Liina Maasik, tel +372 56261203, epost: liina.maasik@gmail.com või tema äraolekul EKMÜ juhatuse liikmed, kes teda asendavad.
8.2. Töövõtja määrab kontaktisiku lepingu täitmise juhtimiseks ja korraldamiseks. Töövõtja esindaja
on _______________, tel __________________ e-post: _______________________.

9. Muud tingimused
9.1. Asjaolud, mis said poolele teatavaks teise poole või kolmandate isikute kohta seoses lepinguliste
suhetega, ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele teise poole nõusolekuta, v.a kui see on
õigusnormide kohaselt poolele kohustuslik.
9.2. Pooled on kohustatud järgima konfidentsiaalsuse nõudeid ja vältima seoses lepinguliste suhetega
tekkida võivat kolmandate isikute juurdepääsu poolte konfidentsiaalsele infole.
Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisel on kohustust rikkunud pool kohustatud hüvitama teisele
poolele rikkumisega tekitatud igasuguse kahju.
9.3. Kumbki pool ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandale isikule ilma
teise poole nõusolekuta,
9.4. Töövõtja võib käesolevast lepingust tulenevad kohustused anda üle kolmandale isikule üksnes
tellija eelneval kirjalikul nõusolekul. Eeltoodu kehtib ka siis, kui kokku lepitud õiguste ning
kohustuste kolmandale isikule üleminek toimuks töövõtja poolt ettevõtte üleandmise tulemusena.
9.5. Kui töövõtja annab ettevõtte ja sellega seotud lepingu üle ilma tellija nõusolekuta, on tellijal õigus
taganeda lepingust ning töövõtja on kohustatud hüvitama tellijale tekkinud kahju (s.o muuhulgas
kulutused, mis tekivad tellijal uue hankemenetluse korraldamisel ja lepingu tähtaja pikenemisest).
9.6. Töö teostamisel on töövõtja kohustatud:
9.6.1. kasutama tööjõudu, kelle kvalifikatsioon vastab töö sisule ja eesmärgile;
9.6.2. kasutama asjakohaseid uurimismeetodeid ning teabematerjale;
9.6.3. kinni pidama kehtivatest ohutusnõuetest, seadusandlusest, normidest ja heast tavast ning
muudest juhistest;
9.6.4. Tellijal on õigus igal ajal teostada kontrolli ja järelevalvet töö lepingule vastavuse kohta ning
tellija eesmärgile ja huvidele.
9.7. Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei
saavutata, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras.
Lepingupoolte andmed ja allkirjad
Eesti Kutseliste Mesinike Ühing MTÜ
Registrikood: 80266509
Telefon: +372 55568723
e-post: liina.maasik@gmail.com

Registrikood: ______________________
Telefon: __________________________
e-post: ___________________________

Tellija esindaja
/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja esindaja
/allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 2. Uuringu eesmärk ja ajakava
1. Uuringu eesmärk ja objekt:
Uuringu esimese osa eesmärk on määrata kvantitatiivselt erinevates maakondades asuvates
mesilagruppide (minimaalselt 200) tarulangetisest Ameerika haudmemädaniku eoseid
(Paenibacillus larvae).
Uuringu analüüs peab vastama küsimusele, kas ja millisel määral leidub Ameerika
haudmemädaniku eoseid Eesti erinevaist paigust kogutud mesilasperede tarulangetises.
Uurimisobjektiks on 2022. aasta kevadel Eesti erinevatest piirkondadest kogutud tarulangetise
proovid.
Uuringu teise osa eermärk on määrata nii kvantitatiivselt kui liigiliselt erinevates
maakondades asuvates mesilagruppides (minimaalselt 200) tarulangetisest nosemoosi
(Nosema ceranae ja Nosema apis) haigusetekitajad.
Uuringu analüüs peab vastama küsimusele, milline nosemoosi haigusetekitaja on Eestis enim
esindatud.
Ühtlasi määratakse neis ka kvantiteet Eesti erinevaist paigust kogutud mesilasperede
tarulangetises.
Uurimisobjektiks on 2022. aasta kevadel Eesti erinevatest piirkondadest kogutud tarulangetise
proovid.(vastavalt juhendile)

2. Hanke ajakava:
Tarulangetise proovide kogumine: 28.03.2022 – 30.04.2022
Analüüside teostamine: 01.05.2022 – 17.06.2022
Hange peab olema lõpetatud, lõpparuanne koostatud ja üleantud hiljemalt 31.07.2022.
Hanke võitja esitleb uuringu tulemusi mesinike talvistel teabepäevadel.
Kõikidel esitatavatel uuringudokumentidel on kohustuslik kasutada EL logo.

Lisa 3 Uuringu tehniline kirjeldus
Uuringu eesmärk
Hanke eesmärk on viia läbi uuring, et määrata Eesti erinevatest maakondadest kogutud
vähemalt 200-e 2022.a. tarulangetise proovist Ameerika haudmemädaniku eoste ja Nosema
ceranae ja Nosema apise olemasolu ja nakatumise taset.
Uuringu metoodika
Uuringu metoodika peab vastama uuringu eesmärgile ja uuringu sisule ning tagama
esinduslikud ja üldistatavad tulemused.
Uuringu sisu
-

Vähemalt 200 tarulangetise proovi kogumine Eesti erinevate piirkondade mesilatest
Ameerika haudmemädaniku eoste olemasolu ja koguseline määramine laboris
Nosemoositekitajate eoste olemasolu ja koguseline määramine laboris
Saadud andmete analüüs
Uuringu lõpparuande koostamine

Uuringu tulemus
Uuringu tulemuseks on
- Eestikeelne aruanne, mis koostatakse ja edastatakse elektroonselt uuendamist ja
korrigeerimist võimaldava (MS Word) dokumendina.
- analüüsi andmekogud MS Excel töödeldavas ja uuendatavas formaadis.

