
1 / 5

Koostatud 20.02.2023 11:00:51
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5528300/general-info

VASTAVUSTINGIMUSED
Viitenumber: 260388
Hankija: Viimsi Vallavalitsus (75021250)
Hange: Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamine ja 

keskkonnamõju strateegiline hindamine

OSA 1: VIIMSI VALLA HALDUSTERRITOORIUMI ÜLDPLANEERINGU 
KOOSTAMINE

PAKKUMUSE ESITAMINE
Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja kõigi riigihanke alusdokumentides esitatud tingimuste
ülevõtmist.

Tingimusliku pakkumuse esitamine ei ole lubatud.

Küsimused ettevõtjale:
1. Kas ettevõtja saab kinnitada, et pakkumus vastab hanke alusdokumentides sätestatud
tingimustele? (Raadionupp valikutega "Jah/Ei")

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE METOODIKA
 

Pakkuja esitab üldplaneeringu koostamise metoodika kirjelduse, mis sisaldab muuhulgas: 

kinnitust, et ÜP koostatakse lähtudes hanketingimustes esitatud ajakavast või põhjendatud
ettepanekut ajakava korrigeerimiseks – hankija hindab pakkuja teadmisi, kogemust ja võimekust
projekti juhtida, valmisolekut pühenduda hankelepingu täitmisele ning korrigeeritud ajakava
sobivust hankija töökorraldusega; 

kinnitust, et hanketingimustes kirjeldatud uuringud ja analüüsid sisalduvad pakkumuses või
põhjendatud ettepanekut nende koostamata jätmiseks ja/või eraldi tellimiseks ning kirjeldust,
milliseid täiendavaid andmeid kavatsetakse koguda ja kust neid hangitakse (nt avalikest
registritest, omavalitsuste ja riigiasutuste veebilehekülgedelt, korraldades elanike küsitlusi vms) –
hankija hindab pakkuja teadmisi, kogemust ja võimekust projekti juhtida viisil, mis sobitub
hankija töökorraldusega ning ei eelda arvestatavat mõju halduskoormusele; 

kaasamiskeskkonna sisulist ja tehnilist kirjeldust (sh töökindluse tagamise põhimõtteid) ning
kaasamiskava kirjeldust, muuhulgas ettepanekuid kaasatavate gruppide moodustamiseks ning
erinevate kaasamissündmuste (sh elektrooniliste) hulga, toimumisaja, asukohtade ja kajastamise
kohta arvestades piirkondliku eripära (nt püsiasustusega väikesaared vms) – hankija hindab
pakkuja teadmisi, kogemust ja võimekust projekti juhtida viisil, mis võimaldab kogukonnal anda
planeeringu koostamisse omapoolse panuse, saada sellele adekvaatset tagasisidet ja olla pidevalt
informeeritud planeeringu koostamise protsessist ning aitab kujundada üldplaneeringu koostamise
protsessi ja planeeringulahenduse suhtes positiivset kuvandit; 

üldplaneeringu vormistamise sisulist kirjeldust, mis sisaldab muuhulgas planeeringu digitaalsete
kihtide funktsionaalsuse ning nende ühildamise põhimõtteid riiklike ja kohalike registritega
(PLANK, VAAL) ning ettepanekuid planeeringu esitluskujude loomiseks arvestades piirkondliku
eripära (nt alevikud, püsielanikega väikesaared vms) – hankija hindab pakkuja teadmisi ja
kogemusi planeerimisdokumendi koostamisel, mis on kergesti liidestatav asjakohaste registrite ja
andmekogudega, lihtsalt ja intuitiivselt kasutatav interneti vahendusel (sh mobiilsetes seadmetes
nagu tahvelarvutid ja nutitelefonid) ning hästi loetavad ja lihtsalt väljatrükitavad nii
tavakasutajale kui esinduskaartide valmistamiseks; 

ettepanekuid hankijale üldplaneeringu koostamise paremaks korraldamiseks, et eesmärgipäraselt
ja efektiivselt täita LSKs peatükis 6 esitatud ülesandeid – hankija hindab pakkuja teadmisi,
kogemusi, algatusvõimet ja võimekust projekti juhtida viisil, mis seatud eesmärkide
saavutamisele pühendudes on paindlik, otsides võimalusi seatud ülesannete ja protsesside
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optimeerimiseks, keskendudes enam olulisematele teemadele ning pidades silmas, et kehtestatud
planeering peab olema hästi mõistetav ja lihtsalt rakendav kõigi kasutajate jaoks. 

Hankija esitab hindamisprotokollis kaalutlused ja põhjendused, millest pingrea koostamisel
lähtuti. 

Pakkumus, milles esitatud metoodikat hinnatakse hankija seisukohast ÜP kui valla ruumilist
arengut suunava strateegilise arengudokumendi koostamiseks sobivamaks, saab 30 punkti. Iga
järgnev pakkumus saab punkte proportsionaalselt vähem vastavalt valemile „osakaal (50)“ /
„pakkumuste arv“ * „koht pingereas (viimane koht =1, eelviimane koht =2 jne kuni teine koht =
osalejate arv – 1)“. Hankija võib ühte või mitut pakkumust hinnata võrdseteks ja anda neile sama
arvu punkte. Sellisel juhul saavad need pakkumused kõrgeima „vaba“ asetuse pingereas.

Küsimused ettevõtjale:
1. Pakkuja esitab üldplaneeringu koostamise metoodika ja lisab selle hankedokumentide hulka.
(Vabas vormis dokument)

PAKKUJA ÜP KOOSTAMISE MEESKONNAS PEAB OLEMA KAASAMISE SPETSIALIST.
 

Vastavaks loetakse kaasamise spetsialist, kellel on kaasamise nõustamise kogemus riigihanke
algamisele eelnenud 36 kuu jooksul vähemalt ühe sarnase projekti elluviimisel. Sarnaseks
projektiks loetakse kohaliku omavalitsuse üldplaneeringut, kohaliku omavalitsuse
eriplaneeringut, maakonnaplaneeringut, riigi eriplaneeringut, samuti kava, programmi või
strateegiat, mille ulatus või maht on võrreldav hankeülesandes kirjeldatuga.

Pakkuja esitab nõuetele vastavuse kohta andmed, mis peavad olema piisava täpsuse ja
põhjalikkusega, et hankijal oleks nende alusel võimalik hinnata kaasamise spetsialisti
kompetentsi.

Küsimused ettevõtjale:
1. 1. Pakkuja esitab kaasamise spetsialisti poolt allkirjastatud CV. 2. Digitaalselt allkirjastatud
kaasavusspetsialisti kinnituse selle kohta, et isik annab nõusoleku enda meeskonnaliikmeks
nimetamiseks ning on valmis hankelepingut täitma. (Vabas vormis dokument)

KÕRVALDAMISE ALUSEGA ALLTÖÖVÕTJA MITTEKAASAMINE
Pakkuja kinnitab, et ei kaasa hankelepingu täitmisel alltöövõtjat, kes kuuluks RHS § 122 lõike 7
alusel asendamisele.

Ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessioonilepingu korral, , mille eeldatav maksumus
on vähemalt võrdne riigihanke piirmääraga, nõuab hankija riigihanke alusdokumentides pakkujalt
pakkumuses kinnituse esitamist, et pakkuja ei kaasa hankelepingu täitmisel alltöövõtjat, kes
kuuluks RHS § 122 lõike 7 alusel asendamisele (RHS § 122 lg 3).

Küsimused ettevõtjale:
1. Pakkuja kinnitab, et ei kaasa hankelepingu täitmisel alltöövõtjat, kes kuuluks RHS § 122 lõike
7 alusel asendamisele. (Raadionupp valikutega "Jah/Ei")

RAHVUSVAHELISE SANKTSIOONI OBJEKT
Pakkuja kinnitab, et pakutav kaup ei ole rahvusvahelise sanktsiooni objektiks või pärit
sanktsiooni all olevatest piirkondadest. Hankija lükkab tagasi pakkumuse, mille alusel sõlmitav
hankeleping oleks RSanS § 7 lg 1 alusel tühine.

Küsimused ettevõtjale:
1. Pakkuja kinnitab, et pakutav kaup ei ole rahvusvahelise sanktsiooni objektiks ega pärit
sanktsiooni all olevatest piirkondadest. (Raadionupp valikutega "Jah/Ei")
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EL NÕUKOGU SANKTSIOON. ALLTÖÖVÕTJAD, TARNIJAD JA TUGINETAVAD 

ISIKUD.
Pakkuja kinnitab, et ta ei kaasa üle 10% hankelepingu maksumusest hankelepingu täitmisele
alltöövõtjaid, tarnijaid ega tugine kvalifitseerimistingimuste täitmisel selliste ettevõtjate
näitajatele, kes on:
1. Vene Föderatsiooni kodanik, resident või Vene Föderatsioonis asutatud ettevõtja, sh füüsilisest
isikust ettevõtja, juriidiline isik, asutus või muu üksus;
2. rohkem kui 50% ulatuses otseselt või kaudselt punktis 1 nimetatud isiku, asutuse või muu
üksuse omandis;
3. punktis 1 või 2 nimetatud isiku, asutuse või muu üksuse esindaja või tegutseb sellise isiku
juhiste alusel.
Hankija lükkab tagasi pakkumuse, mille alusel sõlmitav hankeleping oleks RSanS § 7 lg 1 alusel
tühine.

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/576, 8. aprill 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr
833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib
olukorda Ukrainas. Määrust kohaldatakse riigihangetele alates rahvusvahelisest piirmäärast.

Küsimused ettevõtjale:
1. Pakkuja kinnitab, et ta ei kaasa üle 10% hankelepingu maksumusest hankelepingu täitmisele
alltöövõtjaid, tarnijaid ega tugine kvalifitseerimistingimuste täitmisel selliste ettevõtjate
näitajatele, kes on: 1. Vene Föderatsiooni kodanik, resident või Vene Föderatsioonis asutatud
ettevõtja, sh füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, asutus või muu üksus; 2. rohkem kui 50%
ulatuses otseselt või kaudselt punktis 1 nimetatud isiku, asutuse või muu üksuse omandis; 3.
punktis 1 või 2 nimetatud isiku, asutuse või muu üksuse esindaja või tegutseb sellise isiku juhiste
alusel. (Raadionupp valikutega "Jah/Ei")

ÜHISPAKKUJATE VOLIKIRI
Ühispakkujad nimetavad riigihankega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud
toimingute tegemiseks endi seast volitatud esindaja.

Ühispakkujate esindaja volikiri ÜP koostamisel.

Küsimused ettevõtjale:
1. Kas tegemist on ühispakkumusega? (Raadionupp valikutega "Jah/Ei")

2. Kui tegemist on ühispakkumusega, kas olete lisanud pakkumuse "Lisadokumentide" lehele
ühispakkujate volikirja? Kui tegemist ei ole ühispakkumusega, vastake "Ei"". (Raadionupp
valikutega "Jah/Ei")

PAKKUJA ÜP KOOSTAMISE MEESKONNAS PEAB OLEMA LIIKUVUSSPETSIALIST.
 

Vastavaks loetakse liikuvusspetsialist, kes on riigihanke algamisele eelnenud 36 kuu jooksul
koostanud vähemalt ühe liikuvusalase uuringu, analüüsi või ekspertiisi, mille ulatus või maht on
võrreldav hankeülesandes kirjeldatuga.
Pakkuja esitab nõuetele vastavuse kohta andmed, mis peavad olema piisava täpsuse ja
põhjalikkusega, et hankijal oleks nende alusel võimalik hinnata liikuvusspetsialisti kompetentsi.

Küsimused ettevõtjale:
1. 1. Pakkuja esitab liikuvusspetsialisti poolt allkirjastatud CV. 2. Digitaalselt allkirjastatud
liikuvusspetsialisti kinnituse selle kohta, et isik annab nõusoleku enda meeskonnaliikmeks
nimetamiseks ning on valmis hankelepingut täitma. (Vabas vormis dokument)

OSA 2: VIIMSI VALLA HALDUSTERRITOORIUMI ÜLDPLANEERINGU 
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE
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PAKKUMUSE ESITAMINE
Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja kõigi riigihanke alusdokumentides esitatud tingimuste
ülevõtmist.

Tingimusliku pakkumuse esitamine ei ole lubatud.

Küsimused ettevõtjale:
1. Kas ettevõtja saab kinnitada, et pakkumus vastab hanke alusdokumentides sätestatud
tingimustele? (Raadionupp valikutega "Jah/Ei")

KSH KOOSTAMISE MEESKOND
 

KSH koostamise meeskonnas peab lisaks juhteksperdile olema veel vähemalt 3 eksperti.
Pakkumus peab sisaldama KSH programmi eelnõu peatükis 2.2 toodud tabelit, mis on sisustatud
KSH programmi eelnõu peatükis 8 toodud peamiste mõjuvaldkondadega (mõju
looduskeskkonnale, sotsiaalmajanduslikud mõjud jne). Tabelist peab ilmnema, millise(te)
valdkonna(de) mõju hindamise eest konkreetne ekspert vastutab.

Küsimused ettevõtjale:
1. 1. Pakkuja esitab vähemalt kolme meeskonnaliikme CV lisaks juhteksperdile. (Vabas vormis
dokument)

2. 2. Pakkuja esitab KSH ekspertrühma koosseisu tabeli. (Dokumendi vorm / Ekspertrühma
tabel.xlsx)

KÕRVALDAMISE ALUSEGA ALLTÖÖVÕTJA MITTEKAASAMINE
Pakkuja kinnitab, et ei kaasa hankelepingu täitmisel alltöövõtjat, kes kuuluks RHS § 122 lõike 7
alusel asendamisele.

Ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessioonilepingu korral, , mille eeldatav maksumus
on vähemalt võrdne riigihanke piirmääraga, nõuab hankija riigihanke alusdokumentides pakkujalt
pakkumuses kinnituse esitamist, et pakkuja ei kaasa hankelepingu täitmisel alltöövõtjat, kes
kuuluks RHS § 122 lõike 7 alusel asendamisele (RHS § 122 lg 3).

Küsimused ettevõtjale:
1. Pakkuja kinnitab, et ei kaasa hankelepingu täitmisel alltöövõtjat, kes kuuluks RHS § 122 lõike
7 alusel asendamisele. (Raadionupp valikutega "Jah/Ei")

RAHVUSVAHELISE SANKTSIOONI OBJEKT
Pakkuja kinnitab, et pakutav kaup ei ole rahvusvahelise sanktsiooni objektiks või pärit
sanktsiooni all olevatest piirkondadest. Hankija lükkab tagasi pakkumuse, mille alusel sõlmitav
hankeleping oleks RSanS § 7 lg 1 alusel tühine.

Küsimused ettevõtjale:
1. Pakkuja kinnitab, et pakutav kaup ei ole rahvusvahelise sanktsiooni objektiks ega pärit
sanktsiooni all olevatest piirkondadest. (Raadionupp valikutega "Jah/Ei")

EL NÕUKOGU SANKTSIOON. ALLTÖÖVÕTJAD, TARNIJAD JA TUGINETAVAD 

ISIKUD.
Pakkuja kinnitab, et ta ei kaasa üle 10% hankelepingu maksumusest hankelepingu täitmisele
alltöövõtjaid, tarnijaid ega tugine kvalifitseerimistingimuste täitmisel selliste ettevõtjate
näitajatele, kes on:
1. Vene Föderatsiooni kodanik, resident või Vene Föderatsioonis asutatud ettevõtja, sh füüsilisest
isikust ettevõtja, juriidiline isik, asutus või muu üksus;
2. rohkem kui 50% ulatuses otseselt või kaudselt punktis 1 nimetatud isiku, asutuse või muu
üksuse omandis;
3. punktis 1 või 2 nimetatud isiku, asutuse või muu üksuse esindaja või tegutseb sellise isiku
juhiste alusel.
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Hankija lükkab tagasi pakkumuse, mille alusel sõlmitav hankeleping oleks RSanS § 7 lg 1 alusel
tühine.

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/576, 8. aprill 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr
833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib
olukorda Ukrainas. Määrust kohaldatakse riigihangetele alates rahvusvahelisest piirmäärast.

Küsimused ettevõtjale:
1. Pakkuja kinnitab, et ta ei kaasa üle 10% hankelepingu maksumusest hankelepingu täitmisele
alltöövõtjaid, tarnijaid ega tugine kvalifitseerimistingimuste täitmisel selliste ettevõtjate
näitajatele, kes on: 1. Vene Föderatsiooni kodanik, resident või Vene Föderatsioonis asutatud
ettevõtja, sh füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, asutus või muu üksus; 2. rohkem kui 50%
ulatuses otseselt või kaudselt punktis 1 nimetatud isiku, asutuse või muu üksuse omandis; 3.
punktis 1 või 2 nimetatud isiku, asutuse või muu üksuse esindaja või tegutseb sellise isiku juhiste
alusel. (Raadionupp valikutega "Jah/Ei")

ÜHISPAKKUJATE VOLIKIRI
Ühispakkujad nimetavad riigihankega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud
toimingute tegemiseks endi seast volitatud esindaja.

Ühispakkujate esindaja volikiri KSA koostamisel.

Küsimused ettevõtjale:
1. Kas tegemist on ühispakkumusega? (Raadionupp valikutega "Jah/Ei")

2. Kui tegemist on ühispakkumusega, kas olete lisanud pakkumuse "Lisadokumentide" lehele
ühispakkujate volikirja? Kui tegemist ei ole ühispakkumusega, vastake "Ei"". (Raadionupp
valikutega "Jah/Ei")
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