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Mittetulundusühing Ökomeedia 
NÕUDED PAKKUJALE – KVALIFITSEERIMISTINGIMUSED 

  
Kvalifitseerimise selgitused leiate hankedokumendi peatükist 9.  
 
Hankemenetlusest kõrvaldamise alused  

Nr Dokumendi 
esitamine 

Ühis-
pakkujatel 
iga 
pakkuja 
kohta 

Tingimus  Nõutav dokument 

1 kohustuslik Jah HANKIJA EI SÕLMI 
HANKELEPINGUT 
ISIKUGA JA KÕRVALDAB 
HANKEMENETLUSEST 
PAKKUJA: 

-keda või kelle seaduslikku 
esindajat on kriminaal- või 
väärteomenetluses karistatud 
kuritegeliku ühenduse 
organiseerimise või sinna 
kuulumise eest või hangete nõuete 
rikkumise või kelmuse või 
ametialaste või rahapesualaste või 
maksualaste süütegude 
toimepanemise eest ja kelle 
karistusandmed ei ole 
karistusregistrist karistusregistri 
seaduse kohaselt kustutatud või 
karistus on tema elu- või 
asukohariigi õigusaktide alusel 
kehtiv; 

-kes on pankrotis või 
likvideerimisel, kelle äritegevus on 
peatatud või kes on muus 
sellesarnases seisukorras tema 
asukohamaa seaduse kohaselt; 

-kelle suhtes on algatatud 
sundlikvideerimine või muu 
sellesarnane menetlus tema 
asukohamaa seaduse kohaselt; 

-kes on samas hankes või ühe 
hankemenetluse raames osadeks 
jaotatud hanke korral sama osa 
suhtes esitanud ühise pakkumuse, 
olles ühtlasi esitanud pakkumuse 
üksi, esitanud mitu ühist 
pakkumust koos erinevate teiste 
ühispakkujatega või andnud teisele 
pakkujatele kirjaliku nõusoleku 
enda nimetamiseks pakkumuses 
alltöövõtjana hankelepingu 
täitmisel; 

-kes on esitanud valeandmeid 
käesoleva hankedokumendi alusel 

NÕUTAV DOKUMENT:  
 
Pakkuja esitab nimetatud aluste 
puudumise kohta kinnituse vormil 
5. 
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hankija kehtestatud nõuetele 
vastavuse kohta. 

2 kohustuslik Jah HANKIJA EI SÕLMI 
HANKELEPINGUT ISIKUGA: 

-kellel on õigusaktidest tulenevate 
tema elu või asukoha kohalike 
maksude võlg või tähtpäevaks 
tasumata jäetud maksusummalt 
arvestatud intress (edaspidi 
maksuvõlg) hankemenetluse 
algamise päeva seisuga (vaata 
kuupäeva hankedokument 1.4) või 
maksuvõla tasumine on ajatatud 
pikemaks perioodiks kui kuus kuud 
arvates hankemenetluse algamise 
päevast, välja arvatud juhul, kui 
maksuvõla tasumise ajatamine on 
täies ulatuses tagatud. Elu- või 
asukoha kohalike maksude võlaks 
loetakse pakkuja poolt tähtpäevaks 
tasumata elu- või asukoha kohalike 
maksude ja tähtpäevaks tasumata 
jäetud maksusummalt arvestatud 
intressi võlga, mis ületab 100 eurot. 

NÕUTAV DOKUMENT:  
 
Pakkuja elu- või asukohajärgse 
kohalike maksude maksuvõlgade 
tasumise kohustuse täitmise 
kontrollimiseks esitab pakkuja 
enda elu- või asukohajärgse 
kohalike maksude maksuhalduri 
või pakkuja asukohariigi vastava 
pädevusega ametiasutuse tõendi, 
millelt nähtub maksuvõla 
puudumine hankemenetluse 
algamise päeva seisuga.  
 
Juhul, kui pakkuja asukohariigi 
vastava pädevusega ametiasutus 
sellise sisuga tõendit ei väljasta, 
esitab pakkuja selle ametiasutuse 
tõend maksuvõlgade puudumise 
kohta, mis ei tohi olla varasem 
käesoleva hankemenetluse algamise 
päevast. 

3 kohustuslik Jah HANKIJA KÕRVALDAB 
HANKEMENETLUSEST 
PAKKUJA: 

-kellel on õigusaktidest tulenevate 
riiklike maksude või 
sotsiaalkindlustuse maksete võlg 
või tähtpäevaks tasumata jäetud 
maksusummalt arvestatud intress 
(edaspidi maksuvõlg) 
hankemenetluse algamise päeva 
seisuga (vaata kuupäeva 
hankedokument 1.4) või 
maksuvõla tasumine on ajatatud 
pikemaks perioodiks kui kuus kuud 
arvates hankemenetluse algamise 
päevast, välja arvatud juhul, kui 
maksuvõla tasumise ajatamine on 
täies ulatuses tagatud. Riiklike 
maksude võlaks loetakse pakkuja 
poolt tähtpäevaks tasumata riiklike 
maksude ja tähtpäevaks tasumata 
jäetud maksusummalt arvestatud 
intressi võlga, mis ületab 100 eurot. 

NÕUTAV DOKUMENT:  

Eesti Vabariigis registreeritud 
pakkuja esitab riiklike maksude 
või sotsiaalkindlustuse maksete 
maksuvõla puudumise tõendi 
hankemenetluse algamise päeva 
seisuga.  

Juhul, kui tegemist ei ole Eesti 
Vabariigis registreeritud pakkujaga, 
esitab pakkuja riiklike maksude 
tasumise kohustuste täitmise 
kontrollimiseks pakkuja asukohariigi 
vastava pädevusega ametiasutuse 
tõendi, millelt peab nähtuma 
maksuvõla puudumine 
hankemenetluse algamise päeva 
seisuga. 

Juhul, kui pakkuja asukohariigi 
vastava pädevusega ametiasutus 
sellise sisuga tõendit ei väljasta, 
esitada selle ametiasutuse tõend 
maksuvõlgade puudumise kohta, mis 
ei tohi olla varasem käesoleva 
hankemenetluse algamise päevast. 
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4 vajadusel Ei PAKKUJA INDIVIDUAALNE 
SEISUND: 

-pakkuja peab olema registreeritud 
oma asukohamaa vastavas 
registris, kui see on nõutud tema 
asukohariigi õigusaktide kohaselt. 
Pakkuja, kelle asukohariigiks on 
Eesti Vabariik, peab olema 
registreeritud Eesti äriregistris. 

  
 

NÕUTAV DOKUMENT:  
 
Hankija kontrollib iseseisvalt 
pakkuja tingimustele vastavust 
Eesti äriregistri andmete alusel. 
 
Kui välisleping ei sätesta teisiti, 
esitab pakkuja, kelle asukohariigiks 
ei ole Eesti Vabariik, vastava 
registreeringu kohta asjakohase 
tõendi, kui see ei ole hankijale 
oluliste kulutusteta andmekogus 
olevate avalike andmete põhjal 
kättesaadav. 
 
Nimetatud tõendi väljastamise 
kuupäev ei tohi olla varasem 
käesoleva hankemenetluse algamise 
päevast. 

5 vajadusel Ei NÕUDED ÜHISPAKKUJATELE: 

-ühispakkujad nimetavad 
hankemenetlusega ning 
hankelepingu sõlmimise ja 
täitmisega seotud toimingute 
tegemiseks volitatud esindaja. 

-ühispakkujad võivad enda 
majandusliku ja finantsseisundi 
kvalifitseerimise tingimustele 
vastavuse tõendamiseks 
summeeritavate näitajate puhul 
tugineda kõigi ühispakkujate 
vastavatele summeeritud 
näitajatele. 

-ühispakkujad võivad enda tehnilise 
ja kutsealase pädevuse 
kvalifitseerimise tingimustele 
vastavuse tõendamiseks tugineda 
teiste ühispakkujate pädevusele, 
kui see on vastava kriteeriumi 
olemusest tulenevalt võimalik. 

NÕUTAV DOKUMENT:  
 
Ühispakkujad esitavad nende 
esindajale antud volikirja originaali 
vastavalt kvalifitseerimiseks 
nõutavate dokumentide vormile 2.  
 
Ühispakkujad 
esitavad kinnituse ühispakkujate 
solidaarse vastutuse kohta vastavalt 
vormile 4. 
 
Pakkumus peab sisaldama vajadusel 
ühispakkuja esindaja volikirja 
vastavalt vormile 3. 

6 kohustuslik Ei MAJANDUSLIK SEISUND: 

Pakkuja netokäive hankelepinguga 
seotud valdkonnas (veebiarendus, 
veebiportaalid, kodulehtede 
arendamine), viimase kahe 
majandusaasta (2014, 2015) 
jooksul peab olema vähemalt 5000 
eurot igal majandusaastal. 

Pakkujal peab olema viimase 
kolme aasta jooksul täidetud 
vähemalt kaks hankelepinguga 
seotud valdkonnas (veebiarendus, 
veebiportaalid, kodulehtede 
arendamine)  lepingut 
maksumusega vähemalt 5000 

NÕUTAV DOKUMENT:  
 
Pakkuja esitab viimase kahe 
lõppenud majandusaasta netokäibed 
hankelepinguga seotud valdkonnas 
(veebiarendus, veebiportaalid, 
kodulehtede arendamine) vormil 6.  
 
Pakkuja esitab 
viimase kolme aasta jooksul täidetud 
olulisemate (veebiarendus, 
veebiportaalid, kodulehtede 
arendamine) lepingute nimekirja 
vastavalt vormile 7.  
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eurot ilma käibemaksuta lepingu 
kohta. 

7 kohustuslik Ei TEHNILINE JA KUTSEALANE 
PÄDEVUS: 

Pakkujal peab olema garanteeritud 
kogu projekti vältel vähemalt tööks 
vajalik meeskond.  

Tiimi lühitutvustuses kirjeldage, 
millise meeskonnaga ja kellega 
koos saate projekti ellu viia. Lisage 
võtmeisikute CV-d.  

Pakkuja meeskonda kuuluvad 
pakkumuse läbiviimise eest 
otseselt vastutavad isikud.  

Elulookirjeldused esitatakse iga 
projektimeeskonna liikme kohta.  

Palun selgitada tööjaotust 
vastavalt tehnilise kirjelduse 5.1. 
tegevustele. 

Kui pakkujal tekib põhjendatud 
vajadus asendada edukaks 
tunnistatud pakkumuses pakutud 
meeskonnaliikmeid, siis 
asendusliige peab olema vähemalt 
sama kvalifikatsiooniga kui 
asendatav. Asendus on lubatud 
ainult hankija kirjalikul nõusolekul. 

NÕUTAV DOKUMENT:  
 
Ülalmainitud spetsialistid tohivad 
käesolevas hankes osaleda ainult 
hankes määratud rollis. Pakkujal 
tuleb esitada kõigi projekti 
võtmeisikute CV-d vastavalt vormile 
9 ja professionaalsust tõendavad 
sertifikaadid, kui need on olemas 
(hankega seotud diplomid).  
 
Pakkuja esitab vormil 10 
meeskonna nimekirja, mis peab 
sisaldama isikuid, kelle CVd pakkuja 
lisab pakkumusse. Pakkumus peab 
sisaldama ettevõtte ja tiimi 
tutvustust. 
 
Kõikide spetsialistide CV-d peavad 
olema allkirjastatud spetsialistide 
poolt, kes kinnitavad, et on teadlikud 
ja nõus osalema hankelepingu 
täitmises.  
 
Pakkumus peab sisaldama 
lühikokkuvõtet koos näidetega 
senistest töödest. 

  


