Reg. 1.3-3/1019 19.nov 2021

Hange „Liiklus- ja kaskokindlustus Tööinspektsiooni sõidukitele 2022 aastal“
Menetluse kirjeldus
1. Hankemenetluse eesmärk
1.1. Hankemenetluse eesmärk on kindlustuslepingu sõlmimine.
2. Pakkuja kvalifikatsioon
2.1. Pakkuja kvalifitseerimise tingimused on sätestatud hanke alusdokumentides. Hankija
kontrollib pakkuja vastavust kvalifitseerimistingimustele. Hankija kvalifitseerib pakkujad,
kelle kvalifikatsioon vastab hanke alusdokumentides seatud pakkuja
kvalifitseerimistingimusele ja jätab pakkuja, kelle kvalifikatsioon ei vasta hanke
alusdokumentides seatud kvalifitseerimistingimustele, kvalifitseerimata.
2.2. Hankija võib pakkujalt nõuda kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalikke dokumente või
esitatud dokumentide sisu kohta selgitust või selgitamist võimaldavaid andmete või
dokumentide esitamist. Kui pakkuja ei esita hankija antud tähtajaks kvalifikatsiooni
tõendamiseks vajalikke dokumente või selgitusi esitatud dokumentide sisu kohta või
selgitamist võimaldavaid andmeid või dokumente, jätab hankija pakkuja
kvalifitseerimata.
2.3. Pakkuja võib oma tehnilist ja kutsealast pädevust tõendada teise ettevõtja vahendite
alusel. Sellisel juhul peab pakkuja esitama andmed ka selle isiku kohta, kelle vahenditele
ta tugineb.
2.4. Pakkuja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise kohta teeb hankija põhjendatud
otsuse.
2.5. Pakkuja, kelle kvalifikatsioon ei vasta hanketingimustele, ei osale edasises
hankemenetluses.
3. Pakkumuste vastavuse kontrollimine
3.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hanke alusdokumentides esitatud tingimustele.
3.2. Hankija tunnistab pakkumuse vastavaks, kui see vastab hanke alusdokumentides
sätestatud nõuetele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine
sisulisi kõrvalekaldeid hanke alusdokumentides nimetatud tingimustest.
3.3. Hankijal on õigus küsida pakkujalt esitatud pakkumuse kohta täpsustavaid andmeid ja
täiendavaid selgitusi.
3.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hanke alusdokumentides
seatud nõuetele või kui pakkuja ei esita tähtajaks hankija nõutud selgitusi või kui pakkuja
selgituste põhjal ei ole võimalik üheselt hinnata pakkumuse vastavust hanke
alusdokumentides esitatud tingimustele.
3.5. Hankija teeb pakkumuse vastavuse kohta sellekohase põhjendatud otsuse.
3.6. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.
4. Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine
4.1. Kui hankija leiab, et pakkumuse maksumus on hankelepingu eset arvestades
põhjendamatult madal, kohaldab hankija RHS § 115 lõigetes 1 ja 7-10 sätestatut.
4.2. Kui pakkumuse maksumuses esineb arvutusviga, parandab hankija arvutusvea ja teatab
sellest viivitamata pakkujale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Pakkuja vastab
hankijale samas vormis kahe tööpäeva jooksul teate saamisest arvates, kas ta on
arvutusvea parandamisega nõus. Kui pakkuja arvutusvea parandamisega ei nõustu,
lükkab hankija pakkumuse tagasi.
4.3. Hankija hindab pakkumusi hanketingimuste kohaselt. Rohkem kui ühe vastavaks
tunnistatud pakkumuse puhul hankija võrdleb pakkumusi.
5. Kindlustuslepingu sõlmimine

5.1. Edukaks tunnistatud pakkumust esitanud pakkuja kohustub esitada hankijale
kindlustuspoliisi hiljemalt viie tööpäeva jooksul pakkumuse edukuse otsuse
edastamisest.
5.2. Kui edukaks tunnistatud pakkumust esitanud pakkuja võtab oma pakkumuse tagasi või
ei esita kindlustuspoliisi hankija antud tähtaja jooksul, hankija kohaldab RHS § 119.
6. Kõigi pakkumuste tagasilükkamine
6.1. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata igal ajal enne hankelepingu sõlmimist
(RHS § 116 lg 1 p 2):
6.1.1. kui eduka pakkumuse maksumus ületab hankelepingu eeldatavat maksumust (määratud
hankelepingu hinda, kulu);
6.1.2. kui tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta;
6.1.3. kui hanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub
hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;
6.1.4. kui hankes ilmnenud ebakõlasid ei ole võimalik kõrvaldada ega menetlust seetõttu ka
õiguspäraselt lõpule viia.
6.2. Kõigi pakkumuste tagasilükkamisel teeb hankija sellekohase põhjendatud otsuse

