Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Antsla valla haldusterritooriumil

Pakkumuse esitamise kutse
Hankedokument
Hankija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, asukoht Kreutzwaldi 1, Antsla linn,
Antsla vald, Võrumaa; telefon: (+372)7855164 ; e-posti aadress: vald@antsla.ee; veebileht:
https://antsla.kovtp.ee/et/
Hanke nimetus: „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Antsla valla
haldusterritooriumil“
1. Pakkumuse esitamise kutse
Hankija teeb ettepaneku kõigile hankelepingu esemest huvitatud isikutele esitada pakkumus
vastavalt käesolevas dokumendis sätestatud tingimustele.
2. Hankelepingu ese
2.1 Hanke esemeks on baastoetuse osutamine pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande
teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ Antsla valla haldusterritooriumil
perioodil 01.07.2020 - 31.12.2021 antud projektis osalemiseks nõusoleku andnud
psüühilise erivajadusega inimestele. Täpsem teenuse kirjeldus on eraldi dokumendis (Lisa
1). Teenuse osutamise algusaeg on 01.07.2020 eelduslik, ega oma õiguslikku tähendust.
Juhul, kui hankemenetlus ei võimalda nimetatud tähtajaks lepingut sõlmida, on teenuse
osutamise alguskuupäevaks lepingu sõlmimisele järgnev tööpäev;
2.2 Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud;
2.3 Teenuse osutamise kirjeldus on toodud tellija lähteülesandes (lisa 1);
2.4 Hankelepingu kestus on kuni 31.12.2021.
3. Nõuded pakkujale-kvalifitseerimistingimused:
3.1 Hankemenetlusest kõrvaldamise alused:
3.1.1 Pakkujal ei või esineda RHS § 95 lõikes 1 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise
aluseid. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel
esinevad RHS § 95 lg 1 alused. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja,
kellel esinevad § 95 lg 4 alused. Enne hankelepingu sõlmimist võib hankija nõuda
edukalt pakkujalt kõikide asjakohaste hankemenetlusest kõrvaldamise aluste
puudumist kinnitavate dokumentide esitamist, kui need andmed või dokumendid ei
ole hankijale andmekogus olevate avalike andmete põhjal oluliste kulutusteta
kättesaadavad.
4 Nõuded pakkumusele
4.1 Vastavustingimused
4.1.1 Pakkumus tuleb esitada täites selleks ettenähtud vormi (lisa 2), eesti keeles ja
digitaalselt allkirjastatuna.
4.1.2 Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse näidates ära baastoetuse ja lisatoetuse
osutamise tunnihinna eurodes täpsusega kaks koha pärast koma;

4.1.3 Pakkumus peab olema jõus 60 kalendripäeva selle esitamisest. Pakkuja esitab
sellekohase kinnituse pakkumuses.
5 Pakkumuse esitamine
5.1 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.05.2020 kell 17:00;
5.2 Pakkumused tuleb esitada kirjalikult, Antsla Vallavalitsusele e-posti aadressil
vald@antsla.ee, varustatuna märkusega „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli
rakendamine Antsla valla haldusterritooriumil“
5.3 Pakkuja peab arvestama e-posti laekumise ajaga hankija e-posti aadressile. Tähtajast
hiljem saabunud pakkumisi ei arvestata.
5.4 Lisainfo Kurmet Müürsepp 5179213 või Malle Kodu malle@antsla.ee
6 Pakkumuste hindamine
6.1 Pakkumuse hindamisel lähtutakse majanduslikult soodsamast pakkumusest, mis valitakse
välja madalama hinna alusel.
6.2 Hankija võib kasutada hanke läbiviimisel nn pööratud menetlust, st läheb kohe üle
pakkumuste sisulisele kontrollile, seejärel pakkumuste hindamisele ning eduka
pakkumuse leidmisele. Kõrvaldamise aluseid kontrollib hankija ainult eduka pakkumuse
esitanud pakkujal.
6.3 Pärast eduka pakkuja suhtes kõrvaldamise aluste puudumise kontrollimist teeb hankija
otsuse eduka pakkuja kõrvaldamise või kõrvaldamata jätmise kohta.
6.4 Antsla Vallavalitsus jätab endale õiguse mitte valida teenuse teostajaks kõige odavamat
pakkumust teinud pakkujat, kui on kahtlus, et pakkuja ei suuda tagada kvaliteetset teenuse
osutamist või ei vasta pakkumuse tingimustele.
Lepingu sõlmimine
7.1.
Leping sõlmitakse kirjalikus vormis pakkumuse esitajaga, kelle pakkumus
tunnistatakse edukaks majanduslikult soodsama kriteeriumi alusel.
7.2.
Pakkuja peab pakkumuse tegemisel arvestama, et ta vastutab ainuisikuliselt
lepinguga temale pandud kohustuste kvaliteetse ning tähtaegse täitmise eest, tagades
teenuse vastavuse hankedokumentides toodud tingimustele ja kehtivale seadusandlusele.
7.4.
Täitja esitab Tellijale e-arve läbi e-arvete keskkonna Arved kuuluvad Tellija poolt
tasumisele 14 päeva jooksul arve kuupäevast alates.
7.5.
Arve tuleb esitada hiljemalt Teenuse osutamisele järgneva kuu viiendaks (5)
tööpäevaks.
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8 Kõigi pakkumuste tagasilükkamise alused
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik kvalifitseeritud pakkujate pakkumused juhul,
kui:
- kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat
maksumust;
- hankijast olenemata asjaoludest tingituna muutub hankelepingu sõlmimine võimatuks.

