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Pärnu Linnavalitsus kutsub Teid osalema sotsiaalteenuse tellimise hankes “Puuetega laste 

transport erikoolidesse”. 

 

Hankedokumentide kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda hanke eest 

vastutava isiku poole.  

 

1. Hanke iseloomustus 

 

1.1 Hankija: 

Pärnu Linnavalitsus, registrikood 75000064 

Aadress: Suur – Sepa 16, 80098 Pärnu 

Telefon: 444 8220, e-post: kantselei@lv.parnu.ee 

 

1.2 Hanke eest vastutav isik: 

Jaana Kannistu, sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse juhataja 

telefon 444 8124, e-post: jaana.kannistu@lv.parnu.ee 

 

1.3 Hanke objektiks on asustusüksuses Pärnu linn (mitte kogu Pärnu kui kohaliku omavalitsuse 

territooriumil) elavate puuetega laste transportimiseks Tartu, Tallinna ja Porkuni erikoolidesse 

transporditeenuse tellimine. 

 

1.4 Teenuse osutamise tähtaeg on 01.jaanuar 2018 kuni 31.detsember 2018. 

 

1.5 Hanke eesmärgiks on tagada sotsiaalhoolekande seaduses (§38 lg 1) Pärnu linnale pandud 

kohustuse täitmine puuetega isikutele teiste inimestega võrdsete võimaluste tagamisel. 

 

1.6 Hange on jaotatud osadeks: 

1.6.1 Osa 1 - Pärnu-Tartu-Pärnu; 

1.6.2 Osa 2 - Pärnu-Tallinn-Pärnu; 

1.6.3 Osa 3 - Pärnu-Porkuni-Pärnu; 

 

1.7 Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele, mitmele või kõikidele osadele. 

 

2. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus 

 

2.1 Teenus sisaldab puuetega (sh ratastoolis või muude abivahenditega) laste turvalist transporti 

Tartu, Tallinna ja Porkuni erikoolidesse koos abistamisega transpordivahendisse sisenemisel ja 

väljumisel. 

2.2 Teenust osutatakse õppeperioodil, reeglina jaanuar-mai ning september-detsember. 

2.3 Puuetega laste transport Tartusse toimub reeglina esmaspäeviti marsruudil Pärnu-Tartu 

vahepeatusega Lahmusel ja reedeti marsruudil Tartu-Pärnu vahepeatusega Lahmusel, üldjuhul 

igal nädalavahetusel, so kaheksa sõitu kuus ja 70 sõitu aasta jooksul kokku; 

2.4 Puuetega laste transport Tallinna toimub reeglina esmaspäeviti marsruudil Pärnu-Tallinn ja 

reedeti marsruudil Tallinn-Pärnu, üldjuhul igal nädalavahetusel kuus, so kaheksa sõitu kuus ja 

70 sõitu aasta jooksul kokku. 

2.5 Puuetega laste transport Porkunisse toimub reeglina esmaspäeviti marsruudil Pärnu-Porkuni ja 

reedeti marsruudil Porkuni-Pärnu, üldjuhul igal nädalavahetusel kuus, so kaheksa sõitu kuus ja 

70 sõitu aasta jooksul kokku.  
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2.6 Arvestades õppetöö korraldust ja koolivaheaegasid, võib põhjendatud vajadusel mõnel kuul 

sõitude arv erineda hankedokumentide punktides 2.3, 2.4 ja 2.5 nimetatust. 

2.7 Puuetega laste transportimine punktides 2.5 nimetatud sihtkohtadesse on vajalik puudega 

isikute transportimiseks kohandatud transpordivahendiga.  

 

3. Nõuded pakkujale 

3.1 Pakkuja põhikirjaliseks tegevuseks peab olema transporditeenuse osutamine. Hankija  

      kontrollib nimetatud tingimuse täitmist e-äriregistrist; 

3.2 Pakkuja peab viimase 2 aasta jooksul olema osutanud transporditeenust, sh sõitjateveo teenust. 

Pakkuja esitab HD lisa 1 vormis 2 loetelu kahel viimasel aastal sõlmitud olulisemate 

samasisuliste lepingute kohta, näidates ära osutatud teenuse kirjelduse ja mahu, teenuse 

osutamise aja ja tellija nime ja kontaktandmed. 

3.3 Pakkuja peab omama puuetega laste transporditeenuse osutamiseks sobivaid ja tehniliselt 

korras transpordivahendeid: vähemalt 1 (ühte) minimaalselt 15 (viieteistkümne) kohaga ning 1 

(ühte) 9 kohaga kaldtee või tõstukiga väikebussi ja 2 (kahte) vähemalt 5 (viie) istekohaga 

(kaasa arvatud juhi koht) sõiduautot. Transpordivahenditest vähemalt 2 (kaks) peavad olema 

kohandatud puudega laste transpordiks.  

 

4. Pakkumuse struktuur  

4.1 Pakkumus peab vastama hankedokumentides esitatud tingimustele ega või olla mis tahes viisil 

eksitav. 

4.2 Pakkumuse tähtaegsel esitamisel kinnitab pakkuja täielikku nõustumist kõigi 

hankedokumentides esitatud tingimustega.  

4.3 Pakkumus ja selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles. 

4.4 Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt: 

4.4.1 pakkuja nimi, aadress, registrikood, lühike tutvustus (sh pakkuja senised kogemused ja 

olemasolevad ressursid); 

4.4.2 volikiri juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei ole 

äriregistri registrikaardile või muu vastava registri tunnistusele kantud isikud, kes omavad 

juriidilise isiku esindamise õigust; 

4.4.3 pakkuja kinnitused – hankedokumentide (edaspidi HD) Lisa 1 vorm 1; 

4.4.4 loetelu sõitjateveo teenuse osutamiseks sõlmitud lepingutest - HD Lisa 1 vorm 2; 

4.4.5 teenuse osutamiseks kasutatavate transpordivahendite tehniliste passide koopiad ja 

kirjeldused, mis näitavad nende vastavust hankedokumentide punktis 3.3 nõutud 

tingimustele; 

4.4.6 pakkumuse maksumus: 

4.4.6.1 Käibemaksuseaduse § 16 lõike 1 punktist 7 tulenevalt on käibemaksuvaba puudega isikute 

vedu selleks kohandatud ja liiklusseaduse alusel kehtestatud nõuetele vastava sõidukiga. 

Pakkumuse maksumuse tuleb esitada eraldi teenuse hind kohandatud eriotstarbelise sõiduki 

kasutamisel käibemaksuvaba teenuse osutamisel ja teenuse hind koos käibemaksuga 

kohandamata transpordivahendiga teenuse osutamisel. (HD Lisa 1 vorm 3): 

4.4.6.2 pakkumuse hind tuleb esitada ühe sõidu hinnana sihtkohta ja tagasi, kusjuures ühe sõiduna 

sihtkohta ja tagasi peab hankija silmas sõitu Pärnust erikooli (vastavalt Tartusse, 

Tallinnasse või Porkunisse) või erikoolist (vastavalt Tartust, Tallinnast või Porkunist) 

Pärnusse; 

4.4.6.3 teenuse maksumuse arvutamisel peab pakkuja arvestama kõigi kaasnevate töömahtude ja 

kulutustega, mis tagavad pakkumuse hankedokumentidele vastava teenuse.  

 

5. Pakkumuse esitamise viis ja tähtaeg 



5.1 Pakkumus tuleb esitada  hiljemalt 20.november 2017 kell 12:00, elektroonilisel kujul 

digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile jaana.kannistu@lv.parnu.ee varustatud märksõnaga 

„transport erikoolidesse“. 

5.2 Pakkumuse kättesaamise kohta väljastab hankija e-posti teel kinnituse, milles on märgitud 

pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg. Hankija kinnitus tõendab pakkumuse esitamist.  

 

6. Pakkumuste hindamine 

6.1 Pakkumusi hindab Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond. 

6.2 Edukaks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus iga osa kohta eraldi.  

6.3 Vajadusel otsustab sotsiaalosakond pakkujaga edasiste läbirääkimiste pidamise ja määrab 

läbirääkimisi pidavad isikud. 

6.4 Hankedokumentides reguleerimata küsimustes jõutakse pakkujaga kokkuleppele läbirääkimiste 

teel. 

6.5 Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakutud maksumused ületavad 

oluliselt selleks eelarves planeeritud summat. 

6.6 Juhul, kui madalaima pakkumuse maksumus on kõrgem hanke eeldatavast maksumusest, on 

Hankijal õigus lükata tagasi kõik pakkumused või teenuse mahtu vähendada ning sõlmida 

teenuse osutamise leping Hankija olemasolevatele rahalistele vahenditele vastavale teenuse 

mahule.  

 

7. Lepingu sõlmimine 

7.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku lepingu 

sõlmimiseks. Lepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid, edukaks 

tunnistatud pakkumus ning läbirääkimistel kokkulepitud tingimused. 

7.2 Teenuse korraldamise aluseks oleva õigusliku regulatsiooni muutumisel on Hankijal õigus 

leping ennetähtaegselt lõpetada ja kuulutada välja uus hange või alustada lepingu sõlminud 

Pakkujaga läbirääkimisi teenuse korraldamise tingimuste muutmiseks. 

 

 

Lisa 1 – vormid 
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Lisa 1 

Vorm 1 – Pakkuja kinnitus 

 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuse tellimise hanke nimetus: “Puuetega laste transport erikoolidesse” 

 

Pakkuja nimi: 

 

 

Registrikood: 

 

 

Aadress,  

e-posti aadress: 

 

 

 

1. Kinnitame, et võtame üle kõik hankedokumentides esitatud tingimused ja esitame  pakkumuse 

üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi. 

2.  Pakume ennast teostama eelnimetatud sotsiaalteenuse tellimise hanget ning nõustume 

kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral,. 

3. Kinnitame, et vastame täielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik  

võimalused, vahendid ja seadmed eelnimetatud sotsiaalteenuse tellimise hanke teostamiseks. 

4. Kinnitame, et meie pakkumuse lahutamatuks osaks loetakse kõik dokumendid ning mis  

moodustavad meie pakkumuse terviku. 

5. Käesolev pakkumus on jõus 90 (üheksakümmend) päeva, alates pakkumuste esitamise 

tähtpäevast.  

6. Oleme täielikult teadlikud, et Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Esindaja nimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 1 



Vorm 2 - Kinnitus lepingute nõuetekohase täitmise kohta 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuse tellimise hanke nimetus: “Puuetega laste transport erikoolidesse” 

 

Pakkuja nimi: 

 

 

Registrikood: 

 

 

Aadress,  

e-posti aadress: 

 

 

 

 

Kinnitame, et oleme viimase kahe aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik järgnevalt loetletud 

sotsiaalteenuste osutamiseks sõlmitud lepingud: 

 

Viimase kahe aasta jooksul sõlmitud lepingute loetelu: 

Teenuse kirjeldus ja maht Teenuse 

osutamise aeg 

Tellija nimi, 

kontaktandmed 

Lepingute maksumus 

eurodes (ilma 

käibemaksuta) 

    

    

    

    

    

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Esindaja nimi 



Lisa 1 

Vorm 3 – Pakkumuse maksumus 

 
Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotisaalteenuse tellimise hanke nimetus: “Puuetega laste transport erikoolidesse” 

 

Pakkuja nimi: 

 

 

Registrikood: 

 

 

Aadress,  

e-posti aadress: 

 

 

 

Marsruut Sõitude arv Sõidu hind kohandatud 

transpordivahendiga 

(eurodes ilma käibemaksuta) 

Sõidu hind kohandamata 

transpordivahendiga  

(eurodes koos käibemaksuga) 

Maksumus 2018.a kokku 

eurodes 

Osa 1 

Pärnu-Tartu-Pärnu 

 

70 

   

Osa 2 

Pärnu-Tallinn-Pärnu 

 

70 

   

Osa 3 

Pärnu-Porkuni-Pärnu 

 

70 

   

 

KOKKU: 

 

 

   

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Esindaja nimi 


