Euroopa Liidu Teataja lisa
Teave ja vormid internetis: http://simap.ted.europa.eu

Vabatahtlik eelnev avalikustamisteade
Käesoleva teate eesmärk on tagada abinõusid käsitlevate direktiivide
89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ artikli 2d lõikes 4 ning direktiivi 2009/81/EÜ
artikli 60 lõikes 4 osutatud vabatahtlik eelnev läbipaistvus.

Direktiiv 2014/23/EL
Direktiiv 2014/24/EL
Direktiiv 2014/25/EL
Direktiiv 2009/81/EÜ

◯
◯
◯
◯

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

Sp

I.1) Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus:

Riiklik registreerimisnumber: 2

Postiaadress:
Linn:

NUTS kood:

Sihtnumber:

Riik:

Kontaktisik:

Telefon:

E-post:

Faks:

im
ec

Internetiaadress(id)
Üldaadress: (URL)
Hankijaprofiili aadress: (URL)

I.4) Hankija liik (kui teate avaldab avaliku sektori hankija)
◯ Valitsusasutus
◯ Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
◯ Linna või valla ametiasutus

◯ Linna või valla ametiasutuse hallatav asutus
◯ Avalik-õiguslik juriidiline isik
◯ Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline
organisatsioon
◯ Muu liik:

I.5) Põhitegevus (kui teate avaldab avaliku sektori hankija)
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Üldised avalikud teenused
Riigikaitse
Avalik kord ja julgeolek
Keskkond
Majandus ja rahandus
Tervishoid

◯
◯
◯
◯
◯

Elamu- ja kommunaalmajandus
Sotsiaalkaitse
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Haridus
Muu tegevusala:

◯
◯
◯
◯
◯

Raudteeteenused
Linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused
Sadamaga seotud tegevus
Lennujaamaga seotud tegevus
Muu tegevusala:

I.6) Põhitegevus (kui teate avaldab võrgustiku sektori hankija)

Gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine
Elektrienergia
Gaasi ja nafta ammutamine
Söe ja muude tahkekütuste leiukohtade uurimine ja kaevandamine
Vesi
Postiteenused
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◯
◯
◯
◯
◯
◯

1

II osa: Ese
II.1) Hanke kogus või ulatus
II.1.1) Nimetus:

Viitenumber: 2

II.1.2) CPV põhikood: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] CPV täiendkood: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) Lepingu liik ◯ Ehitustööd ◯ Asjad ◯ Teenused
II.1.4) Lühikirjeldus:
II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks ◯ jah ◯ ei
II.1.7) Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus: [
] (Esitada hanke lõplik kogumaksumus. Üksiklepinguid käsitleva teabe jaoks kasutada V osa)
või
Madalaima hinnaga pakkumus: [
] / Kõrgeima hinnaga pakkumus: [
] mida on arvesse võetud

Sp
Vääring: [ ][ ][ ]

(raamlepingute korral – maksimaalne koguväärtus kogu kestuse ajaks)
(vajaduse korral raamlepingul põhinevatele lepingutele – varasemad lepingu sõlmimise teated ei sisalda lepingu(te) väärtust)

II.2) Kirjeldus 1

II.2.1) Nimetus: 2

Osa nr: 2

II.2.2) CPV lisakood(id) 2

CPV põhikood: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] CPV täiendkood: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]

im
ec

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Põhiline teostamise koht:

II.2.4) Hanke kirjeldus:
(ehitustööde, asjade või teenuste laad ja kogus)
II.2.5) Hindamiskriteeriumid 8

(Direktiiv 2014/24/EL / Direktiiv 2014/25/EL)
⃞ Kvaliteedikriteerium – Nimi: / Osakaal: 1, 2, 20
◯ Kulukriteerium – Nimi: / Osakaal: 1, 20
◯ Hind – Osakaal: 21

(Direktiiv 2014/23/EL)
Kriteerium: 1 (hindamiskriteeriumid esitatakse kahanevas järjekorras)
(Direktiiv 2009/81/EÜ)
◯ Madalaim hind
◯ majanduslikult soodsaim pakkumus
Kriteerium: / Osakaal: 1

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused ◯ jah ◯ ei

Variantide kirjeldus:

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Projekti number või viide:
II.2.14) Lisateave:
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Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga ◯ jah ◯ ei

2

IV osa: Hankemenetlus
IV.1) Kirjeldus
IV.1.1) Hankemenetluse liik (palun täita D lisa)
◯
◯
◯
◯
◯

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus (kooskõlas direktiivi 2014/24/EL artikliga 32)
Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus (kooskõlas direktiivi 2014/25/EL artikliga 50)
Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus (kooskõlas direktiivi 2009/81/EÜ artikliga 28)
Kontsessiooni andmine kontsessiooniteate eelneva avaldamiseta (kooskõlas direktiivi 2014/23/EL artikli 31 lõigetega 4 ja 5)
Lepingu sõlmimine hanketeate eelneva avaldamiseta Euroopa Liidu Teatajas allpool loetletud juhtudel (palun täita D lisa 2. punkt)

IV.1.3) Teave raamlepingu kohta

⃞ Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga ◯ jah ◯ ei

Sp
IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade 2
Teate number ELTs: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

en

im
ec
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V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine 1
Hankelepingu nr: [

]

Osa nr: 2 [

]

Nimetus:

V.2) Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine
V.2.1) Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev: (pp/kk/aaaa)
V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga ◯ jah ◯ ei
V.2.3) Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress 1
Ametlik nimetus:

Riiklik registreerimisnumber: 2

Postiaadress:
Linn:

NUTS kood:

Sihtnumber:

Riik:
Telefon:

Internetiaadress: (URL)

Faks:

Sp

E-post:

Töövõtjaks/kontsessionääriks saab VKE ◯ jah ◯ ei (VKE – nagu määratletud komisjoni soovituses 2003/361/EÜ)

V.2.4) Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa/kontsessiooni esialgne eeldatav kogumaksumus: 2 [

]

Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus: [
]
või
Madalaima hinnaga pakkumus [
] / Kõrgeima hinnaga pakkumus [

] mida on arvesse võetud

Vääring: [ ][ ][ ]

im
ec

raamlepingute korral – selle osa maksimaalne koguväärtus
vajaduse korral raamlepingul põhinevatele lepingutele – varasemad lepingu sõlmimise teated ei sisalda selle osa lepingu(te) väärtust
V.2.5) Teave allhangete kohta 8

⃞ Lepingu/osa/kontsessiooni jaoks kasutatakse tõenäoliselt allhanget

Maksumus või osa, mille kohta tõenäoliselt sõlmitakse allhankelepingud kolmandate isikutega 4
Maksumus käibemaksuta: [
] Vääring: [ ][ ][ ]
Osa: [
]%
Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:

(Ainult juhul, kui teade on hõlmatud direktiiviga 2009/81/EÜ)

⃞ Kõik või teatavad allhankelepingud sõlmitakse konkursi teel (vt direktiivi 2009/81/EÜ III jaotis)
⃞ Osa lepingust täidetakse allhankena, kasutades konkurssi (vt direktiivi 2009/81/EÜ III jaotis)
Minimaalne protsent: [
] / Maksimaalne protsent: [
]
(Maksimaalne protsent ei tohi olla suurem kui 30 % lepingu maksumusest)

en
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VI osa: Lisateave
VI.3) Lisateave: 2

VI.4) Läbivaatamise kord
VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus:
Postiaadress:
Linn:

Sihtnumber:

E-post:

Riik:
Telefon:

Sp
Internetiaadress: (URL)

Faks:

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ 2
Ametlik nimetus:
Postiaadress:
Linn:

Sihtnumber:

Riik:

E-post:

Telefon:

Internetiaadress: (URL)

Faks:

im
ec

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus 2
Ametlik nimetus:
Postiaadress:
Linn:
E-post:

Sihtnumber:

Riik:

Telefon:

Internetiaadress: (URL)

Faks:

VI.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev: (pp/kk/aaaa)

en
Hankija peab tagama Euroopa Liidu õigusaktide ja mis tahes kohaldatavate õigusnormide järgimise.
1
2
4
8
20
21

korrake vajalik arv kordi
kui on asjakohane
kui on teada
vabatahtlik teave
tähtsust tuleb omistada, mitte kaaluda
kaalumise asemel võib kasutada tähtsuse järjekorda; kui hind on ainuke lepingu sõlmimise tingimus, siis kaalumist ei kasutata

ET Tüüpvorm 15 – Vabatahtlik eelnev avalikustamisteade

5

D1 lisa – Üldhange
Põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas
eelnevalt avaldamata
Direktiiv 2014/24/EL
(valige asjakohane variant ja esitage selgitus)
◯ 1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimise põhjendus kooskõlas direktiivi 2014/24/EL artikliga 32
⃞ Ühtki pakkumust või sobivat pakkumust/osalemistaotlust ei laekunud
◯ avatud hankemenetluse käigus
◯ piiratud hankemenetluse käigus

⃞ Asjaomaseid tooteid valmistatakse üksnes uuringu, katse või uurimis- või arendustegevuse eesmärgil direktiivis täpsustatud tingimustel
(ainult asjade puhul)
⃞ Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:

Sp

◯ konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel
◯ hanke eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine
◯ ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine

⃞ Hankijale ettenägematutest ootamatutest sündmustest põhjustatud äärmiselt kiireloomuline olukord kooskõlas direktiivis sätestatud
rangete tingimustega

⃞ Esialgse tarnija lisatarned tellitakse direktiivis sätestatud rangetel tingimustel
⃞ Uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud
rangete tingimustega

im
ec

⃞ Teenuste hankeleping tuleb ideekonkursi eeskirjade järgi sõlmida ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest
⃞ Hangitakse tooraineturul noteeritud ja sealt ostetavaid asju

⃞ Asjade või teenuste ostmine erakordselt soodsatel tingimustel

◯ tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas
◯ likvideerijalt, kes teostab maksejõuetusmenetlust, võlausaldajatega sõlmitud kokkulepet või muud siseriiklikele õigusnormidele vastavat
samalaadset menetlust

◯ 2. Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata
⃞ Hange ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse

3. Selgitus

Põhjendage selgelt ja ülevaatlikult, miks lepingu sõlmimine ilma Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt teadet avaldamata on õiguspärane, märkides
asjakohased faktid ja vajaduse korral õiguslikud alused kooskõlas direktiiviga: (kuni 500 sõna)

en
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D2 lisa – Võrgustikega seotud sektorid
Põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas
eelnevalt avaldamata
Direktiiv 2014/25/EL
(valige asjakohane variant ja esitage selgitus)
◯ 1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimise põhjendus kooskõlas direktiivi 2014/25/EL artikliga 50

⃞ Väljakuulutamisega hankemenetluse vastusena ei laekunud pakkumusi või sobilikke pakkumusi/taotlusi
⃞ Kõnealuse hankelepingu eesmärk on üksnes uuring, katse, teadus- või arendustegevus asjakohases direktiivis täpsustatud tingimustel

⃞ Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:
◯ konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel
◯ hanke eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine
◯ ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine

Sp

⃞ Võrgustiku sektori hankijale ettenägematutest ootamatutest sündmustest põhjustatud kiireloomuline olukord, mis vastab direktiivis
sätestatud rangetele tingimustele

⃞ Esialgse tarnija lisatarned tellitakse direktiivis sätestatud rangetel tingimustel
⃞ Uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud
rangete tingimustega

⃞ Teenuste hankeleping tuleb ideekonkursi eeskirjade järgi sõlmida ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest
⃞ Hangitakse tooraineturul noteeritud ja sealt ostetavaid asju
⃞ Asjade või teenuste ostmine erakordselt soodsatel tingimustel

im
ec

◯ tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas
◯ likvideerijalt, kes teostab maksejõuetusmenetlust, võlausaldajatega sõlmitud kokkulepet või muud siseriiklikele õigusnormidele vastavat
samalaadset menetlust

⃞ Läbirääkimistel põhinev ost, mille puhul kasutatakse ära väga lühikese aja jooksul kehtivat väga soodsat võimalust, mille hind on turuhinnast
oluliselt väiksem
◯ 2. Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata
⃞ Hange ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse

3. Selgitus

Põhjendage selgelt ja ülevaatlikult, miks lepingu sõlmimine ilma Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt teadet avaldamata on õiguspärane, märkides
asjakohased faktid ja vajaduse korral õiguslikud alused kooskõlas direktiiviga: (kuni 500 sõna)

en
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D3 lisa – Kaitse- ja julgeolekuvaldkond
Põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas
eelnevalt avaldamata
Direktiiv 2009/81/EÜ
(valige asjakohane variant ja esitage selgitus)

◯ 1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimise põhjendus kooskõlas direktiivi 2009/81/EÜ artikliga 28
⃞ Ühtki pakkumust või sobivat pakkumust/osalemistaotlust ei laekunud
◯ piiratud hankemenetluse käigus
◯ väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse käigus
◯ võistleva dialoogi käigus

⃞ Leping on seotud muude uurimis- ja arendusteenustega kui need, millele on osutatud direktiivi 2009/81/EÜ artiklis 13 (ainult teenuste ja
asjade puhul)

Sp

⃞ Asjaomaseid tooteid valmistatakse üksnes uuringu, katse või uurimis- või arendustegevuse eesmärgil direktiivis täpsustatud tingimustel
(ainult teenuste ja asjade puhul)
⃞ Ükski piiratud menetluse, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse või võistleva dialoogi vastuseks esitatud pakkumus
ei vastanud nõuetele või ei olnud vastuvõetav. Läbirääkimistele kutsuti üksnes pakkujad, kes vastasid kvalitatiivsetele kvalifitseerimise
kriteeriumidele
⃞ Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:
◯ konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel
◯ ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine

im
ec

⃞ Kriisiolukorrast tingitud kiireloomulisus ei võimalda järgida piiratud hankemenetluses või väljakuulutamisega läbirääkimistega
hankemenetluses nõutavaid tähtaegu
⃞ Hankijale/võrgustiku sektori hankijale ettenägematutest ootamatutest sündmustest põhjustatud äärmiselt kiireloomuline olukord kooskõlas
direktiivis sätestatud rangete tingimustega
⃞ Esialgse tarnija lisatarned tellitakse direktiivis sätestatud rangetel tingimustel

⃞ Uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud
rangete tingimustega
⃞ Hangitakse tooraineturul noteeritud ja sealt ostetavaid asju

⃞ Asjade või teenuste ostmine erakordselt soodsatel tingimustel

◯ tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas
◯ likvideerijalt, kes teostab maksejõuetusmenetlust, võlausaldajatega sõlmitud kokkulepet või muud siseriiklikele õigusnormidele vastavat
samalaadset menetlust

⃞ Leping on seotud liikmesriigi välismaal tegutsevatele või tegutsema asuvatele relvajõududele õhu- või meretranspordi teenuste
osutamisega direktiivis sätestatud rangete tingimuste alusel
◯ 2. Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

3. Selgitus

en

◯ Hankelepingu objektiks on direktiivi II B lisas loetletud teenused
◯ Hange ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse

Põhjendage selgelt ja ülevaatlikult, miks lepingu sõlmimine ilma Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt teadet avaldamata on õiguspärane, märkides
asjakohased faktid ja vajaduse korral õiguslikud alused kooskõlas direktiiviga: (kuni 500 sõna)
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D4 lisa – Kontsessioon
Põhjendus selle kohta, miks otsustati kontsessioon anda kontsessiooniteadet eelnevalt
Euroopa Liidu Teatajas avaldamata
Direktiiv 2014/23/EL
(valige asjakohane variant ja esitage selgitus)

◯ 1. Kontsessiooniteate avaldamiseta kontsessiooni andmise põhjendus kooskõlas direktiivi 2014/23/EL artikli 31 lõigetega 4 ja 5
⃞ Varasema kontsessiooni andmise vastusena ei laekunud taotlusi, pakkumusi või sobilikke pakkumusi/taotlusi.
⃞ Ehitustöid või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:
◯
◯
◯
◯

kontsessioon, mille eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine
konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel
ainuõiguse olemasolu
intellektuaalomandi õiguste ja ainuõiguste kaitse, välja arvatud direktiivi artikli 5 punktis 10 loetletud juhtudel

Sp

◯ 2. Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati kontsessioon anda kontsessiooniteadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata
⃞ Hange ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse

3. Selgitus

Põhjendage selgelt ja ülevaatlikult, miks lepingu sõlmimine ilma Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt teadet avaldamata on õiguspärane, märkides
asjakohased faktid ja vajaduse korral õiguslikud alused kooskõlas direktiiviga: (kuni 500 sõna)

en

im
ec
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