ELEKTRIENERGIA OSTMISE ÜHISHANGE EESTI OMAVALITSUSTELE VII:
TAHTEAVALDUS JA VOLITUS ÜHISHANKE KORRALDAMISEKS
1. ÜHISHANKE
KORRALDAJA
2. HANKIJA

Nimi: RIIGIHANGETE KESKUS
(HANGETE KORRALDAMISE MTÜ)
Asukoht: Kiriku 6, Tallinn 10130

Registrikood: 80264687

Nimi:

Reg. kood:

Telefon: 5150906

E-post: rhk@rhk.ee

Tel:
Aadress:
E-post(üld):
Esindaja:
3. OBJEKT

4. TINGIMUSED

5. VOLITUS JA
KINNITUSED

E-post:

Amet:

3.1. Elektrienergia ostmise (edaspidi:Elektrienergia) Ühishange (edaspidi: Hange): Elektrienergia ostuks ning
tarnimiseks vastavalt Ühishankes osalejate (edaspidi: Hankijad) tahteavalduste alusel tarbimisajalool (Elering
andmeladu) põhinevatele orienteeruvatele vajadustele.
3.2. Tehnilised tingimused: Tarnitav elektrienergia peab vastama kõigis näitajates Eesti Vabariigis kehtivatele
normidele.
4.1. Hange korraldatakse eesmärgiga saavutada mahuefekti kaudu soodne hind ning paindlikud lepingutingimused.
4.2. Hankes osalemine on vabatahtlik. Hanke läbiviimise kulud kantakse Hankijate poolt proportsionaalselt vastavalt
Riigihangete Keskuse ja Hankijate vahel sõlmitud Käsunduslepingutele.
4.3. Hanke tulemuste kasutamine on kohustuslik peale esimese 12- kuulisele perioodile tulemuste kohta hankes
osalejatele teate esitamist ja peale saavutatud tingimustel raamlepingute sõlmimist Riigihangete Keskuse ja Pakkuja
vahel.
4.4. Hanke korraldaja viib Hankijate volituste alusel ja nimel läbi riigihangete seadusega kooskõlas ühishanke,
kvalifitseerib 24 kalendrikuuks kuni 5 pakkujat ning korraldab iga 12-kuulise perioodi tarbeks minikonkursid
kvalifitseeritud pakkujate vahel. Iga omavalitsus sõlmib parima pakkujaga hankelepingu. Arveldamine
toimub Hankija ja 12-kuulise perioodi parima pakkuja vahel.
4.5. Hanke menetluse liigiks on avatud pakkumismenetlus, hinnakriteeriumiks on madalaim hind KWh kohta
vastavalt hankedokumentatsioonis sätestatud tingimustele, lähtudes ühishankes osalenud Hankijate vajadustest.
4.6. Ühishankes osalemiseks peab Hankija vastama riigihangete seaduses sätestatud hankija määratlusele.
4.7. Riigihangete Keskusel on õigus Leping ühepoolselt üles öelda, juhul, kui eeldatav hanke maht ei täitu, või
ilmnevad muud asjaolud, mis muudavad ühishanke korraldamise ebamõistlikuks.
5.1. Käesolevaga volitab p.2 sätestatud Hankija Riigihangete Keskust Hankija nimel ning Hankija tarbeks läbi viima
riigihanke Elektrienergia ostuks käesolevas tahteavalduses sätestatud ning ühishanke korraldamise tingimustel,
Hankija nimel ja volitusel, koos õigusega võrdse kohtlemise printsiibil, kaasata ühishankesse teisi Hankijaid,
Hankijaga samadel alustel.
5.2. Volituste kehtivus on piiratud käesoleva Ühishanke läbiviimisega, hanke raames vajalike otsustuste tegemisega
ja sõlmitava raamlepingu kohaselt sõlmimisele kuuluvate hankelepingute täitmise üle järelvalve teostamisega.
5.3. Käesoleva volikirjaga annab Hankija kõigile Eestis seaduse alusel tegutsevatele elektrimüüjatele
juurdepääsuõiguse Hankija ja tema allasutuste ning kontrolli allolevate üksuste ja ettevõtete tarbimisajaloo ja
tarbimiskoha andmetele Elering Andmelaos.
5.4. Volitus jõustub käesoleva tahteavalduse allkirjastamisest ning on antud edasivolitamise õiguseta.
6.1. Hanke tarnemahtude selgitamine ja ühishankes osalejatega lepingute sõlmimine: aprill 2018
6.2. Hankemenetluse korraldamine ja võitjaga lepingu sõlmimine: mai-juuni 2018
6.3. Lisa nr.1. Käsundusleping

6. LÄBIVIIMISE
AJAKAVA JA
LISAD
7.
Allakirjutamise aeg ja koht:
LEPINGUOSALISTE
Ühishanke korraldaja:
ESINDAJATE
ALLKIRJAD
Margus Lantin, Juhatuse liige

2018.a. Tallinn
Hankija:

