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HINNAPÄRING SOTSIAALTRANSPORDITEENUSE (RATASTOOLI TRANSPORT)
OSUTAMISEKS SAAREMAA VALLA HALDUSTERITOORIUMIL
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Üldine info
Saaremaa
Vallavalitsus
(edaspidi
hankija)
soovib
hinnapakkumist
sotsiaaltransporditeenuse (ratastooli transport) korraldamiseks alates 01.01.201931.04.2019
Hankija kontaktisikuks on Reelika Murd, e-post reelika.murd@saaremaavald.ee tel 452
5056
Pakkumus esitada elektroonselt aadressile vald@saaremaavald.ee või posti teel Saaremaa
Vallavalitsus, Tallinna 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald, 93819 hiljemalt 13.12.2018
kell 16.00
Sotsiaaltransporditeenuse kirjeldus:
Sotsiaaltransporditeenuse on sotsiaalteenus, mille käigus tagatakse Saaremaa valla
rahvastikuregistrijärgsele liikumisraskustega inimestele, kes vajavad liikumiseks ratastooli,
transpordivahend tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks,
vastavalt Saaremaa Vallavolikogu 26. jaanuari 2018. a määruse nr 1
„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ §§ 24-27 (edaspidi teenus).
Teenus sisaldab:
transporditeenuse organiseerimist ja administreerimist (soovijate registreerimine teenusele,
arvete ja aruannete väljastamine);
teenuse osutamist.
Teenuse prognoositav sihtgruppi kuuluvate inimeste arv on kuni 25 klienti.
Teenuse osutamine toimub kliendi poolt soovitud asukohast ja soovitud marsruudil.
Teenuse täpsem kirjeldus Hinnapäringule lisatud lepingu projektis.

3.
Nõuded pakkujale:
3.1. Pakkuja on juriidiline isik kelle põhikirjaliseks tegevuseks on sotsiaalteenuste või
transportteenuse osutamine.
3.2. Pakkuja tagab teenuse osutamise seitsmel päeva nädalas.
3.3. Pakkuja tagab kliendi transportimise eelnevalt kokkulepitud kohta, vajadusel saadab klienti
asutuse ruumides.
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3.4. Pakkuja osutab teenust transpordivahendiga, millega on võimalik teenindada ratastooliga
inimesi
4.
Mida pakkumus peab sisaldama:
4.1. Teenuse pakkuja nägemust teenuse osutamisest.
4.2. Teenuse osutamise hinda, kus on eraldi väljatoodud teenuse osutamise kilomeetri hind
eurodes ja ootetunni hind eurodes. Hind esitada koos käibemaksuga.
4.3. Teenuse vahetu osutaja nõusolekut.
5.
Läbirääkimised
5.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimisi viib läbi Saaremaa
Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon. Kõiki pakkujaid koheldakse võrdselt.
5.2. Läbirääkimiste käigus räägitakse läbi esitatud hinnapakkumise osas ja käsitletakse tulevase
teenuslepingu tingimusi. Läbirääkimiste eesmärgiks on lepingu mahu, maksumuse ja
spetsiifiliste tingimuste täpsem määratlemine.
5.3. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide
esitatamist.
5.4. Juhul kui on peetud läbirääkimisi hinna üle, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist kõigile
läbirääkimistel osalenud pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumine.
6.
Hindamine
6.1. Hindamise kriteerium on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus arvestatakse pakkumise
madalaimat hinda.
6.2. Edukaks tunnistatud pakkumise esitanud pakkujaga sõlmitakse kirjalik leping teenuse
osutamiseks.
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