
HINNAPÄRING

Hanke number: HP2018 - 4

Hanke objekt: Enteraalsete sonditoitude ja ravitoidu jookide ostmine.

Hankija: SA Viljandi Haigla
Pärna tee 3, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandimaa
71024 rg-kood 90004585

PAKKUMUSE ESITAMISE KUTSE

1. Üldandmed
1.1. Hanke objekt: Enteraalsete sonditoitude ja ravitoidu jookide ostmine SA Viljandi Haiglale, mis 
tarnitakse vastavalt Hankija poolt nõutud kogustele, tehnilistele omadustele, prognoositavale 
tarneplaanile ja tarnegraafikule.

1.2. Hange hõlmab lisaks toodete kohaletoomist Hankija asukohta ja üleandmist SA Viljandi Haigla 
toitlustusteenistuse lattu aadressil Pärna tee 3. Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond. Tarne 
toimub tööpäeviti vastavalt Hankija vajadusele esitatud tellimusele Pakkuja vahenditega ja Pakkuja 
kulul.

1.3. Hankija sõlmib raamlepingud hanke osade lõikes parima pakkumuse esitanud pakkujagatega 
tähtajaga 12 kuud.

1.4. Raamlepingud sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujagatega HD Lisas 2 sätestatud tingimustel.

1.5. Hankija võib kõik käesoleva hankemenetluse osade raames ühe pakkujaga sõlmitavad 
raamlepingud liita üheks raamlepinguks.

1.6. Pakkuja kohustub raamlepingu kehtivuse ajal tootja poolt toote osas tehtavatest muudatustest 
koheselt hankijat teavitama. Kui muudatuse tulemusena ei vasta toode enam hankedokumendi 
tingimustele, on hankijal õigus leping ühepoolselt lõpetada.

1.7. Pakkuja esitab Hankijale müüdud kaupade kohta e-arved (xml. kujul), mille maksetähtaeg ei tohi 
olla lühem kui 30 (kolmkümmend) päeva arve esitamise kuupäevast.

2. Hankeobjekti kirjeldus
2.1. Hange on jaotatud 15 osaks. Hankeobjekti osade kirjeldused ja prognoositavad kogused 12 kuuks 
on toodud Lisas 1.

2.2. Pakutavate toitude juures peavad olema täidetud kõik eritoidule sätestatud nõuded.



2.3. Hankijal on õigus lepinguperioodil suurendada ja vähendada ostetavate kaupade koguseid vastavalt
tegelikule vajadusele.

3. Pakkumuse ettevalmistamise juhised
3.1. Hankest huvitatud isik peab küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks esitama e-
post aadressil: gea.raud@vmh.ee . Küsimused esitatakse eesti keeles, hankija vastab esitatud 
küsimustele eesti keeles.

3.2. Pakkumuse esitamise keel on eesti keel.

3.3. Pakkumus peab vastama hankedokumendis esitatud tingimustele ega või olla mis tahes viisil 
eksitav. Pakkumus esitada üksnes nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid 
pakkumusi.

3.4. Pakkujale ei hüvitata mis tahes kahju ega kulusid seoses pakkumisel osalemisega. Pakkuja 
kohustub kandma kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamise ning hankelepingu sõlmimisega 
seotud kulud.

3.5. Pakkumusi võib teha hankedokumendis ühele, mitmele või kõigile osadele. Pakkumused esitada 
Lisa 1 kujul, täites esitatavate lisade tühjad lahtrid.

3.6.Koos pakkumusega esitada pakkuja kontaktandmetega täidetud raamlepingu projekt Lisa 2.

3.7. Pakkumused esitada hiljemalt 28.03.2018 e-posti aadressile gea.raud@vmh.ee.

4. Pakkumuste vastavuse kontrollimine ja hindamine
4.1. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta hanke alusdokumentides esitatud tingimustele, 
kui pakkuja ei esita tähtajaks hankija nõutud selgitusi või pakkuja selgituste põhjal ei ole võimalik 
üheselt hinnata pakkumuse vastavust hanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Hankija võib 
tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid hanke alusdokumentides 
nimetatud tingimustest.

4.2. Hankija hindab pakkumusi ja tunnistab pakkumused edukaks osade kaupa. Pakkumuse hindamise 
kriteeriumiks on madalaim hind.

4.3. Kui kaks või enam pakkumust on võrdse maksumusega, tunnistatakse edukaks pakkumus, mis on 
ajaliselt varem esitatud.

4.4. Teated pakkujatele edastatakse e-posti teel.

5. Läbirääkimised
5.1. Vajadusel peab hankija pakkujatega läbirääkimisi.

5.2. Läbirääkimiste käigus antakse pakkujale võimalus täpsustada ja vajadusel täiendada oma 
pakkumust.

5.3. Hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud informatsiooni teistele pakkujatele.

5.4. Lõplik pakkumus ei tohi olla hankija jaoks majanduslikult ebasoodsam kui pakkuja esialgne 
pakkumus.

5.5. Kui pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või hankija 



majanduslikud võimalused, on hankijal õigus pidada läbirääkimisi pakkumuse maksumuse 
alandamiseks ja/või mahu vähendamiseks ning paluda pakkujatel esitada uus pakkumus.

Koostas

Gea Raud
Toitlustusteenistuse juht


