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1.

Üldandmed

1.1. Hankija nimi ja andmed: AS Eesti Liinirongid, Vabaduse pst. 176, Tallinn 10917.
1.2. Vastutav isik: Tõnu Arvisto, ostu- ja haldusspetsialist
1.3. Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.märts 2021 kell 11.00
2.

Teenuse liik, koht ja tegevused

2.1. Elektrienergia ostmine hoonetele perioodil 01.04.2021 – 31.03.2022
2.2. Hinnanguline ligikaudne kogumaht kõikides tarbimiskohtades kokku on 825MWh.
2.3. Elektrienergia tarbimiskohad:
2.3.1. Paldiski, tarbimiskoha aadress: Rae tänav 1-31, 76805 Paldiski linn, Harju maakond
2.3.1.1 Tarbimiskoha EIC: 38ZEE-00380611-Z
2.3.2. Pääsküla depoo, tarbimiskoha aadress: Vabaduse puiestee 176, 10917 Tallinna linn, Harju
maakond
2.3.2.1 Tarbimiskoha EIC: 38ZEE-00380614-Q
2.3.3. Pääsküla depoo, tarbimiskoha aadress: Vabaduse puiestee 176, 10917 Tallinna linn, Harju
maakond
2.3.3.1 Tarbimiskoha EIC: 38ZEE-00380615-N
2.3.4. Aegviidu, tarbimiskoha aadress: Jaama tänav 2a, 74501 Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju
maakond
2.3.4.1 Tarbimiskoha EIC: 38ZEE-00269745-B
2.3.5. Riisipere, tarbimiskoha aadress: Jaama tee 5, Riisipere alevik, Saue vald, Harju maakond
2.3.5.1 Tarbimiskoha EIC: 38ZEE-00748694-G
3. Pakkujale esitatavad tingimused
3.1. Pakkujale esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid:
3.1.1. Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus
3.1.1.1 Pakkujal peab 2020. aastal olema täidetud vähemalt 3 (kolm) elektrienergia müügi
lepingut, maksumusega kokku üle 30 000 €. Pakkuja esitab 2020. aasta jooksul olulisemate
täidetud lepingute nimekirja, millest kolme maksumus kokku on vähemalt 30 000 € või
rohkem (Info esitada lisas 3).
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3.1.1.2 Pakkuja peab omama kehtivat tegevusluba elektrienergia müügiks. Hankija kontrollib
Pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid Majandustegevuse registris (MTR)
tegevusalal „Elektrienergia müük“.
3.1.1.3 Pakkuja peab olema kantud Eesti elektrisüsteemihalduri Elering AS poolt peetavasse
avatud tarnijate nimekirja või omama kehtivat lepingut avatud tarne ja bilansi haldamiseks.
Hankija kontrollib Pakkuja registreeritust Elering AS kodulehelt.
3.1.1.4 Ühispakkujad võivad oma tehnilise ja kutsealase pädevuse kvalifitseerimise tingimustele
vastavuse tõendamiseks tugineda teiste Ühispakkujate pädevusele, kui see on vastava
kriteeriumi olemusest tulenevalt võimalik.
3.1.1.5 Juhul, kui Hankelepingu alusel sooritatava tegevuse jaoks on õigusaktides kehtestatud
erinõudeid, mille täitmise või olemasolu tõendamist ei ole Hankija Pakkuja
kvalifitseerimiseks põhjendatuks pidanud ega ole seetõttu selliste nõuete täitmist
hanketeates või hankedokumendis nõudnud, kohustub Pakkuja siiski tagama, et hoolimata
selliste kvalifitseerimisnõuete mitteesitamisest Hankija poolt, oleksid Pakkujal sellised
õigusaktidest tulenevad erinõuded, registreeringud või tegevusload olemas Hankelepingu
täitmisel.
3.1.2. Pakkuja majandustegevuse netokäive viimase kolme majandusaasta (2018 – 2020) jooksul
peab olema vähemalt 60 000 eurot igal aastal. Pakkuja esitab vastavad andmed lisas 1.
3.2. Ühise pakkumuse korral nimetavad ühispakkujad volitatud esindaja – ühispakkujatel esitada
vastav volitus esindamise kohta koos kinnitusega kõikidelt ühispakkujatelt, et nad vastutavad
solidaarselt hankelepingu täitmise eest.
3.3. Pakkumuse esitamise eelduseks on kõigile eelnimetatud punktidele vastavus ning tõendatavus.
3.4. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavust hanke tingimustes esitatud nõuetele.
3.5.

Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab Pakkuja hankemenetlusest, kui Pakkuja
suhtes esineb riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 nimetatud kõrvaldamise asjaolusid.

3.6.

Pakkuja peab esitama hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude puudumise kohta järgmised
dokumendid:

3.6.1. kinnituse (vorm 1), et Pakkujal ja alltöövõtja kasutamisel ka alltöövõtjal puuduvad
RHS § 95 lõikes 1 nimetatud alused.
4. Hindamine
4.1. Pakkumuste avamine ei ole avalik.
4.2. Ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus.
4.3. Ostja ostab kogu vajamineva elektrienergia lepingu perioodil börsi hinnaga, millele lisandub
müüja teenustasu. Börsi hind on Nord Pool Spot Estonia piirkonna tunnipõhine spot-hind.
4.4. Pakkuja esitab müüja teenustasu (EUR/MWh), mis lisandub Nord Pool Spot Estonia piirkonna
tunnipõhisele spot-hinnale ilma käibemaksuta.
4.5. Hankija eeldab, et pakutud teenustasu (EUR/MWh) sisaldab kõigi vajalike tegevuste
maksumust, mis on seotud hankija eesmärgiga – osta elektrienergiat.
4.6. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille maksumus ilma käibemaksuta on madalaim. Juhul, kui
kaks või enam Pakkujat on esitanud võrdse maksumusega pakkumuse, antakse nendele
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Pakkujatele võimalus pakkumust korrigeerida, kusjuures edukaks tunnistatakse madalaima
maksumusega pakkumus.
4.7. Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi.
4.8. Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel
täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning
juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta,
sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.
4.9. Hankija ei avalda läbirääkimistel saadud informatsiooni teistele Pakkujatele.
5. Hankelepingu tingimused
5.1. Pakkuja sõlmib Hankijaga elektrienergia nõuetekohaseks müümiseks lepingu.
6. Pakkumuse vormistamine, esitamine ja struktuur
6.1. Pakkumus koos asjasse puutuva materjaliga tuleb esitada elektroonilisel kujul digitaalselt
allkirjastatud dokumendina hiljemalt 09. märts 2021 kell 11.00 e-posti aadressile
tonu.arvisto@elron.ee. Nimetatud tähtajast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta.
Hankija ei vastuta elektrooniliste kanalite toimimise eest.
6.2. Pakkumus peab olema allkirjastatud isiku poolt, kes omab juriidilise isiku esindamise õigust.
6.3. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles ja pakkumuse maksumus väljendada eurodes lisas 2
toodud vormil.
6.4. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud.
6.5. Osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatud.
6.6. Pakkumus koostada järgmise struktuuri järgi:
6.6.1. Pakkuja taotlus – lisa 1;
6.6.2. Pakkumus – lisa 2;
6.6.3. andmed Pakkuja teostatud sarnaste lepingute kohta – lisa 3;
6.6.4. allhanke kasutamise kinnitus lisa 4 (vajadusel)
6.6.5. allhankija kinnitus lisa 5 (vajadusel)
6.6.6. kinnituse et Pakkujal ja alltöövõtja kasutamisel ka alltöövõtjal puuduvad RHS § 95 lg 1
nimetatud alused (vorm 1)
7. Selgitused
7.1. Hanke kohta saab täiendavaid selgitusi kirjalikul pöördumisel Hankija poole e-posti aadressile
tonu.arvisto@elron.ee.
7.2. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates,
edastades kirjalikud vastused koos küsimustega samaaegselt kõikidele hankedokumendid
saanud pakkujatele e- posti teel.
7.3. Pakkumuse esitamise tähtaja jooksul on Pakkujal kohustus informeerida hankijat igast
hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust.
Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja ettenägematutele asjaoludele,
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mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni
või lisanõuet, s.h rahalist nõuet.
7.4. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik esitatud pakkumused, eelkõige kui kõigi
pakkumuste maksumused on hankija poolt eeldatud maksumusest ja hankija reaalsetest
võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav;
hankemenetluse toimumise ajal saavad hankijale teatavaks asjaolud, mis välistavad või
muudavad hankija jaoks hankemenetluse lõpuleviimise ebaotstarbekaks või võimatuks; või
langeb ära vajadus teenuse tellimise järele.
Hankija jätab endale õiguse tunnistada hankemenetlus kehtetuks põhjendatud vajaduse korral
omal algatusel.
7.5. Juhul kui hankija ei saavuta hankelepingu tingimuste osas eduka pakkujaga kokkulepet, kui
edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel
oma pakkumuse tagasi või keeldub hankelepingu sõlmimisest hankija poolt mõistlikult
määratud tähtajaks, tunnistab hankija edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumide alusel
kindlaks määratud paremuselt järgmise pakkumuse.
8. Lisad
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Vorm 1

–
–
–
–
–
-

kinnitus osalemiseks
pakkumus
teostatud sarnaste lepingute loetelu
allhanke kasutamise kinnitus
alltöövõtja kinnitus
kinnitus § 95 lg 1 nimetatud kõrvaldamise aluste puudumise kohta
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Lisa 1

Kinnitus hankel osalemiseks

Elektrienergia ostmine hoonetele 2021
1. Üldandmed
Pakkuja ettevõtte nimi
Registrikood
Tegevusala
Telefon

Faks

E-post

Pakkuja veebilehe aadress (täidetakse olemasolu korral):
Emaettevõte (täidetakse olemasolu korral)
Tütarettevõte (täidetakse olemasolu korral)
Erialaliitudesse kuulumine
Juhatuse liikmete nimed ja kontaktandmed

Nimi

Telefon

Töötajate arv

2. Andmed käibe kohta (€)
2018
2019

Ettevõtte kogu müügikäive aastatel

2020
3. Kvaliteeditagamise meetmed
1. Sertifitseeritud kvaliteedisüsteem
tunnistuse (sertifikaadi) koopia lisatud)

(sertifitseerimisasutuse

2. Muu ettevõttesisene kvaliteedisüsteem (kvaliteedikäsiraamat
või muu sellise süsteemi olemasolu tõendav dokument lisatud)
Ettevõtte nimetus:

Registrikood:

.................................................................................................................................................
Nimi:
Amet:
Tel/mobiil:
E – posti aadress:
................................... ................................... .....................................................................
4. Kinnitus
1. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ja nende lisadega, ning meile on
võimaldatud tutvuda objektiga ja me oleme hinnanud hankelepingu täitmisega seonduda
võivaid kõikvõimalikke riske.
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2. Kinnitame, et oleme tutvunud kõikide tingimustega ning nõustume täielikult Hankija
3.
4.
5.
6.

7.

poolt esitatud tingimustega.
Kinnitame, et omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud elektrienergia
müümiseks.
Kinnitame, et meie pakkumuse edukaks tunnistamisel on pakkumus meile siduv kuni
hankelepingu sõlmimiseni.
Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
Mõistame, et Hankija ei ole seotud kohustusega tunnistada edukaks pakkumuseks temale
laekunud madalaima hinnaga pakkumust - aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi
kõik pakkumused, kui need ületavad Hankija majanduslikke võimalusi.
Kinnitame, et tarnime ostetava elektrienergia tähtaegselt pakkumuses kajastatud
maksumusega.

_____________________________
(Pakkuja nimi)

_____________________________
(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

_____________________________
(kuupäev)
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Lisa 2

Pakkumus

Elektrienergia ostmine hoonetele 2021
Müüja teenustasu (EUR/MWh), mis lisandub Nord Pool
Spot Estonia piirkonna tunnipõhisele spot-hinnale.
1. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud:
1.1.
1.2.
1.3.

hankedokumendi nõudeid ja selle lisasid;
kõiki hankedokumendis ja selle lisades sätestatud ning nendest tulenevaid Pakkuja
kohustusi, ülesandeid, tegevusi ja toiminguid;
kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid, seejuures
midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada.

2. Kinnitame, et:
2.1.
2.2.
2.3.

oleme saanud hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni
ning oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;
oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega
puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist;
nõustume hankedokumendi ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru
tarnija vastutuse ning kohustuste mahust.

Pakkumuse koostamisel oleme arvesse võtnud kõik lepingu täitmiseks ja lepingu eesmärgi
saavutamiseks vajalikud tööd, teenused, tegevused ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei
ole otseselt kirjeldatud hankedokumendis ja selle lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud
nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades lepingu eesmärki.

Kuupäev:______________________

Pakkuja nimi ja andmed:______________________

Pakkuja volitatud esindaja allkiri:_____________________
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Lisa 3

Teostatud sarnaste lepingute loetelu

Meie poolt aastal 2020 teostatud sarnaste lepingute loetelu:
Nr

Tellija nimi,
Kontaktandmed
(tel., e-post)

Teostatud lepingud
(lepingu maht kWh;
summa € kokku)

Aeg/kestus;

Märkused/ muu info

Märkused: ___________________________________________________

Kuupäev: ______________________

Pakkuja nimi ja andmed:______________________

Pakkuja volitatud esindaja allkiri:_____________________
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Lisa 4 – ALLHANKE KASUTAMISE KINNITUS
AS Eesti Liinirongid

Elektrienergia ostmine hoonetele 2021
Pakkuja kinnitab, et kavatseb sõlmida allhankelepingud järgmiste allhankijatega ja kasutada
hankelepingu täitmisel neid isikuid järgmises ulatuses:
Allhankija nimi ja
registrikood

Allhanke kirjeldus
(töö/teenuse iseloom)

MTR registreeringu täpne Allhanke
liigitus
maht %-na

Pakkuja kinnitab, et ta on teadlik, et hankelepingu mahust olulise osa täitmisel võib kaasata muid
allhankijaid üksnes juhul, kui Hankija on andnud selleks omapoolse nõusoleku.

……………………………………..
(Pakkuja nimi)

……………………………………..
(Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri)

…………………………………….
(kuupäev)
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Lisa 5 – ALLHANKIJA KINNITUS
AS Eesti Liinirongid

Elektrienergia ostmine hoonetele 2021
Allhankija kinnitus

Käesolevaga kinnitame, et oleme andnud Pakkujale
nõusoleku
osaleda AS Eesti Liinirongid „Elektrienergia ostmine hoonetele 2021“ hankelepingu täitmisel
Pakkuja allhankijana.

Allhankija nimi, registrinumber ja aadress:
___________________________________________________________________________

Allhankija esindaja:
Nimi ja ametikoht:
Allkiri:
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Vorm 1

Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Pakkuja _________________________kinnitused pakkuja hankemenetlusest
kõrvaldamise aluste puudumise kohta
1) Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku
või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud kuritegelikus ühenduses
osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või
muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse,
rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
2) Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku
või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud riigis ilma seadusliku
aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
3) Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku
või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud laste tööjõu ebaseadusliku
kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
4) Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige ei ole rahvusvahelise
sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses..
5. Kinnitame, et alltöövõtja kasutamisel puuduvad ka alltöövõtjal punktides 1-4 nimetatud
hankemenetlusest kõrvaldamise alused.
Märkused:______________________________________________________
Kuupäev:______________________
Pakkuja nimi, registrikood: ______________________
Pakkuja esindaja nimi ja andmed:______________________
Esindaja allkiri:
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