Toitlustus- ja pardapoeteenuse pakkuja leidmise
Konkurss

KONKURSITINGIMUSED

2019

SISUKORD
1.

ÜLDOSA ........................................................................................................................................... 2

2.

PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED ................................................................................ 2

3.

PAKKUJA KVALIFITSEERIMINE JA EEMALDAMINE KONKURSILT...................................................... 3

4.

PAKKUMUSE SISULISE VASTAVUSE HINDAMINE JA TAGASI LÜKKAMINE ....................................... 4

5.

LÄBIRÄÄKIMISED ENNE PARIMA PAKKUMUSE VALIMIST ............................................................... 4

6.

PARIMA PAKKUMUSE VALIMINE ..................................................................................................... 5

7.

LEPINGU SÕLMIMINE ...................................................................................................................... 5

8.

PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID ................................................................................. 6

9.

PAKKUMUSE KEHTIVUS ................................................................................................................... 6

10. PAKKUMUSE VORMISTAMINE ......................................................................................................... 6
11. PAKKUMUSE ESITAMINE JA SELGITUSED ........................................................................................ 7
LISADE LOETELU ...................................................................................................................................... 7

1

1. ÜLDOSA
TS Laevad OÜ (edaspidi TS Laevad) kuulutab välja konkursi toitlustus- ja pardapoeteenuse
koostööpartneri(te) leidmiseks, kes alustaks(id) alates 1. oktoobrist 2019. aastast reisijatele
teenuse pakkumist Virtsu-Kuivastu ja/või Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliine teenindavatel
laevadel.
Pakkujal on õigus esitada pakkumus ühele liinile ja/või mõlemale liinile.
Pakkujal on õigus esitada pakkumus toitlustusteenuse osutamiseks (ala A) ja/või pardapoe- ja
minikohvikuteenuse (ühiselt nimetatuna pardapoe teenus) osutamiseks (alad B ja C) ja/või nii
toitlustusteenuse kui pardapoeteenuse osutamiseks (alad A, B ja C).
Lubatud on teha ühispakkumusi. Pakkuja ei või esitada ühispakkumust, kui ta on esitanud
pakkumuse üksinda või kui ta osaleb ühispakkujana mõnes teises ühispakkumuses.
Tingimusliku pakkumuse esitamine ei ole lubatud.
Pakkumuse koostamise ja esitamise kulusid ei hüvitata.
TS Laevad jätab endale õiguse valida erinevad teenusepakkujad Virtsu-Kuivastu ja RohukülaHeltermaa liinidele, samuti ühe parvlaevaliini aladele A ning B ja C (vt Lisa 1).
TS Laevad edastab täpsema informatsiooni (2018. aasta liinigraafikud, reisijate arv reisi kohta,
aladel A, B ja C olevate seadmete nimekiri, alade A, B ja C 2018. aasta kulude struktuur, alade
A, B ja C asetus laevaplaanidel, kliendirahulolu-uuringute tulemused, lepinguvorm jm täiendav
informatsioon) Pakkujatele, kes on edastanud punktides 8.1-8.5 nõutud dokumendid,
vastavad nimetatud tingimustele ning kellega on sõlmitud konfidentsiaalsusleping.

2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED
2.1 Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb Pakkuja
asukohamaa seadustest.
2.1.1 Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud
äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast
registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris
registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.
2.2 Pakkumusele Pakkuja esindajana alla kirjutanud isik peab omama Pakkuja esindamise
õigust.
2.2.1 Pakkuja, kelle pakkumusele Pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei oma
Pakkuja esindamise õigust seadusest tulenevalt (nt juriidilise isiku poolt esitatud
pakkumusele kirjutab alla keegi teine kui äriregistri registreerimistunnistusele kantud
juhatuse liige, kes omab juriidilise isiku esindamise õigust), esitab volikirja
dokumentide allkirjastamiseks, millega Pakkuja volitab pakkumusele Pakkuja
esindajana alla kirjutanud isikut või isikuid olema Pakkuja ametlik esindaja ja
allkirjastama pakkumust ning kvalifitseerimise tingimustele vastavuse tõendamiseks
esitatavaid dokumente.
2.3 Ühispakkujad nimetavad konkursil osalemise ning lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud
toimingute tegemiseks volitatud esindaja.
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2.3.1 Ühispakkujad esitavad volikirja dokumentide allkirjastamiseks, millega ühispakkujad
volitavad ühte Pakkujat olema ühispakkujate ametlik esindaja ja allkirjastama
pakkumust ning tegema konkursi ning lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud
toiminguid. Volikiri esitatakse iga ühispakkuja poolt eraldi.
2.4 Pakkuja kinnitused konkursilt kõrvaldamise aluste puudumise kohta:
A) Pakkuja ega Pakkuja seaduslik esindaja ei või olla kriminaal- või väärteomenetluses
karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või
riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või
maksualaste süütegude toimepanemise eest tingimusel, et vastavad karistusandmed
ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on
vastava isiku elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv.
B) Pakkuja ei või olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei või olla peatatud ja
ta ei või olla muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduste kohaselt.
C) Pakkuja suhtes ei või olla algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast
menetlust tema asukohamaa seaduste kohaselt.
D) Pakkuja ega Pakkuja esindaja suhtes ei või olla kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega
või muul sellesarnasel alusel tõendatud rasket süülist eksimust kutse- või ametialaste
käitumisreeglite vastu.
2.4.1 Pakkuja esitab kinnituse vastavalt Lisas 4 toodud vormile.
2.5 Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tuleneva Pakkuja enda elu- või
asukoha riiklike maksude ning sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse käesoleva
konkursi tingimuste avaldamise kuupäeva seisuga.
2.5.1 Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti või Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega
ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta käesoleva konkursi tingimuste
avaldamise kuupäeva seisuga. Eesti Vabariigis registreeritud Pakkuja puhul ei ole
dokumendi esitamine vajalik ja nõude täitmist kontrollib TS Laevad.
2.6 Pakkujal peab olema vähemalt 2-aastane (2017-2018) eelnev kogemus toitlustusasutuse
pidamisel või toitlustusteenuse osutamisel (pakkumuse puhul alale A) või jaekaubanduses
(pakkumuse puhul aladele B ja C). Ühispakkumuse puhul piisab, kui üks Pakkuja vastab
nõudele.
2.6.1 Pakkuja esitab vabas vormis kirjelduse nõude täitmise kohta.
2.7 Pakkuja viimase majandusaasta (2018) toitlustusalane (pakkumuse puhul alale A) või
jaekaubanduse (pakkumuse puhul aladele B ja C) netokäive peab olema vähemalt 200 000
(kakssada tuhat) eurot (ühispakkumuse puhul summeeritav).
2.7.1 Pakkuja esitab väljavõtte Pakkuja viimase majandusaasta (2018) netokäibe kohta.
2.8 Pakkuja või 100% omanikel peab olema kahe viimase majandusaasta (2017-2018)
majandustegevus kasumis (ühispakkumuse puhul kohaldub ainult ühispakkujate volitatud
esindajale).
2.8.1 Pakkuja esitab vabas vormis vastava sisulise kinnituse kahe (2) viimase majandusaasta
(2017-2018) kohta.
3. PAKKUJA KVALIFITSEERIMINE JA EEMALDAMINE KONKURSILT
3.1 TS Laevad kontrollib Pakkuja vastavust konkursi kvalifitseerimise tingimustes esitatule, vt
punkt 2.
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3.2 TS Laevadel on õigus kontrollida Pakkuja vastavust kvalifitseerimise tingimustele kogu
konkursi vältel. Juhul kui TS Laevadele saab teatavaks asjaolu, et Pakkuja ei vasta konkursi
kvalifitseerimise tingimustes esitatule, on TS Laevadel õigus Pakkuja konkursilt eemaldada.
3.3 TS Laevad võib nõuda Pakkujalt kvalifitseerimise tingimustele vastavuse tõendamiseks
esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist võimaldavate dokumentide esitamist
või teha järelpäringuid Pakkuja poolt esitatud kontaktidele andmete õigsuse
kontrollimiseks.
3.4 TS Laevad eemaldab Pakkuja konkursilt, kui:
3.4.1 Pakkuja ei vasta konkursi tingimustes sätestatud kvalifitseerimise tingimustele;
3.4.2 Pakkuja ei ole esitanud konkursi tingimustes nõutud kvalifitseerimise tingimuste
täitmiseks tõendavat dokumenti või dokumente;
3.4.3 Pakkuja ei ole esitanud TS Laevad nõudmisel kvalifitseerimise tingimuste
tõendamiseks esitatud dokumendi või dokumentide sisu kohta selgitust või selgitusi
või selgitamist võimaldavaid andmeid TS Laevad poolt ette antud tähtaja jooksul;
3.4.4 TS Laevad on Pakkuja poolt esitatud kontaktidele tehtud järelpäringute tulemusel
saanud informatsiooni, mille kohaselt ei vasta Pakkuja konkursi tingimustes esitatud
kvalifitseerimise tingimustele.
4. PAKKUMUSE SISULISE VASTAVUSE HINDAMINE JA TAGASI LÜKKAMINE
4.1 TS Laevad kontrollib ja hindab pakkumuse sisulist vastavust konkursi tingimustes esitatule.
4.2 TS Laevadel on õigus kontrollida pakkumuse sisulist vastavust kogu konkursi vältel. Juhul
kui TS Laevadele saab teatavaks asjaolu, et pakkumuse sisu ei vasta konkursi tingimustes
esitatule, on TS Laevadel õigus pakkumus tagasi lükata.
4.3 TS Laevad lükkab pakkumuse tagasi, kui:
4.3.1 pakkumuse sisu ei vasta konkursi tingimustes esitatule;
4.3.2 kui TS Laevad leiab, et Pakkuja on lepingu sõlmimise nimel manipuleerinud
hindamisvalemitega.
4.4 TS Laevadel on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui:
4.4.1 konkursi korraldamiseks vajalikud tingimused muutuvad oluliselt ja muudavad
konkursi realiseerimise võimatuks või mittevajalikuks;
4.4.2 muu TS Laevad põhjendatud vajaduse tõttu.
4.5 Pakkumuste avamine ja sisulise vastavuse hindamine ei ole avalik.

5. LÄBIRÄÄKIMISED ENNE PARIMA PAKKUMUSE VALIMIST
5.1 TS Laevadel on õigus pidada kvalifitseerimise tingimustele vastava ja sisuliselt vastavaks
tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkujatega läbirääkimisi, mille vajaduse ja sisu määrab
TS Laevad.
5.2 Läbirääkimiste tulemusel on TS Laevadel õigus küsida Pakkuja(te)lt täpsustatud ja
täiendatud pakkumusi.
5.3 Läbirääkimistel kestel on Pakkujal ja TS Laevadel võimalik läbi rääkida lepingutingimuste
osas ning täiendada ja täpsustada pakkumust vastavalt Pakkuja poolt esitatud
dokumentidele punktide 8.5-8.13 osas.
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6. PARIMA PAKKUMUSE VALIMINE
6.1 TS Laevadel võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mis on sisuliselt vastavaks tunnistatud.
6.2 Parima pakkumuse valimisel arvestatakse:
6.2.1 pakkumuse hinda, mis koosneb igakuisest tasust reisija kohta (€/reisija kohta), vt Lisa
2;
6.2.2 pakkumuse hinda, mis koosneb igakuisest % müügikäibelt (€), vt Lisa 2;
6.2.3 toitlustusteenuse (A) ja/või pardapoe (B ja C) kontseptsiooni lahendust, sh kuivõrd on
pakutud kontseptsioonilahendus vastavuses TS Laevad nõuete ja ootustega.
Hinnatakse pakutud kontseptsiooni atraktiivsust, uudsust, funktsionaalust ja sobivust
reisijavoogude sujuvaks teenindamiseks;
6.2.4 toitlustusteenuse (A) osas koostatud näidismenüüd reisijatele ja meeskonnale;
6.2.5 Pakkuja koostöövalmidust Muhumaa, Saaremaa ja Hiiumaa (väike)tootjatega;
6.2.6 Pakkuja valmidust ja lahendusi keskkonnasäästlikkuse meetmete rakendamisel.
6.3 Pakkumuste hindamismudel on järgmine:

1
1.1
1.2
2
3
4

Hindamiskriteeriumid
Pakkumuse maksumus:
Igakuine tasu reisija kohta (€)
Igakuine % müügikäibest (€)
Pakutud kontseptsioonilahendus
Koostöövalmidus saarte (väike)tootjatega
Keskkonnasäästlike meetmete rakendamine

Osakaal
40,00%
20,00%
25,00%
10,00%
5,00%
100,00%

6.3.1 TS Laevad hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi iga kriteeriumi osas
punktiskaalal 1-10. Kriteeriumite 1.1 ja 1.2 hindamise osas arvutatakse punktid valemi
järgi: hinnatava pakkumuse hind/parima pakkumuse hind x 10 x osakaal. Kriteeriumite
2, 3 ja 4 osas (iga kriteerium eraldi) hinnatakse pakkumusi 10 punkti skaalal ja punktid
arvutatakse valemi järgi: vastava kriteeriumi hinne x osakaal. Saadud tulemus
summeeritakse. Parim on pakkumus, mis sai enim punkte.

7. LEPINGU SÕLMIMINE
7.1 Pärast parima pakkumuse väljaselgitamist teeb TS Laevad parima(d) pakkumuse(d)
esitanud Pakkuja(te)le ettepaneku sõlmida leping.
7.2 Edukas Pakkuja on kohustatud lepingu sõlmima kahe (2) nädala jooksul alates
ettepanekust. Kui Pakkuja seda ei tee, on TS Laevadel õigus Pakkuja diskvalifitseerida ja
teha ettepanek lepingu sõlmimiseks paremuselt järgmisele pakkumuse teinud
Pakkuja(te)le.
7.3 Parimaks osutunud Pakkuja teeb pingutusi leidmaks võimalus tänaste vastavat teenust
pakkuvate laevapere liikmete tööle võtmiseks (juhul kui operaator peaks konkursi käigus
muutuma), kui eksisteerib oht, et senisel tööandjal pole laevapere liikmetele edaspidi tööd
pakkuda.
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8. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID
8.1 Kehtiv äriregistri registritunnistus või kehtiv koopia vastavast registritunnistusest
(vajadusel).
8.2 Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend (vajadusel).
8.3 Volikiri dokumentide allkirjastamiseks (vajadusel).
8.4 Volikiri ühispakkumuse esitamiseks (vajadusel).
8.5 Muud Pakkuja konkursitingimustes sätestatud nõuetele vastavust tõendavad
dokumendid.
8.6 Pakkuja kontseptsioonikirjeldus toitlustusteenuse (A) ja/või pardapoe (B) ning
minikohviku (C) alale (Lisa 1 punkt 6.12). Kõik alad peavad olema välja toodud eraldi koos
võimalike soovitud lisakujunduselementidega.
8.7 Pakkuja visioon töötajate arvu osas.
8.8 Pakkuja visioon Lisas 1 toodud punktide 6.5, 6.6, 6.11, 6.16 osas.
8.9 Toitlustusteenuse (A) Pakkuja visioon Lisas 1 toodud punktide 7.6, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 ja
7.17 osas.
8.10 Toitlustusteenuse (A) Pakkuja esitab laeva meeskonna 30 päeva näidismenüü.
8.11 Pardapoeteenuse (B ja C) Pakkuja visioon Lisas 1 toodud punktide 8.3, 8.4, 8.6, 8.9,
8.13, 8.16, 8.17, 8.18 osas.
8.12 Pakkumuse maksumus, mis tuleb esitada vastavalt Lisas 2 toodud vormile.
8.13 Pakkuja 4 (nelja) aasta (2019-2023) käibeprognoos toitlustusala (A) ja/või pardapoe (B)
ning minikohviku (C) alade teenindusmahtude/käibemahu osas koos Pakkuja selgitusega
käibeprognoosi kujunemisest.
8.14 Pakkuja kinnitus konkursi tingimustega nõustumise kohta.
8.15 Muu info, mida Pakkuja peab vajalikuks esitada.
9. PAKKUMUSE KEHTIVUS
9.1 Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast
arvates.
10. PAKKUMUSE VORMISTAMINE
10.1 Pakkumus tuleb esitada eesti keeles.
10.2 Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud Pakkuja põhikirjajärgse või volitatud
isiku poolt (viimasel juhul lisada pakkumuse juurde volikiri).
10.3 TS Laevad aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud
dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .txt (Text), .rtf
(RichTextFormat), .odt (Open Office) ning ka MS Office formaate.
10.4 Originaalallkirjaga dokumendid, mida ei eksisteeri elektroonilises vormis, näiteks
paberkandjal allkirjastatud volitus, peab Pakkuja esitama skaneeritult e-posti aadressile
info@tslaevad.ee.
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11. PAKKUMUSE ESITAMINE JA SELGITUSED
11.1 Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile info@tslaevad.ee hiljemalt 29.03.2019 kell
23:59.
11.2 Iga konkursil kvalifitseerunud osalejal on õigus saada selgitusi ja lisateavet konkursi
kohta. Kvalifitseerunud osaleja võib küsida selgitusi konkursidokumentide sisu kohta eposti aadressil info@tslaevad.ee või telefonil +372 5854 1904. Telefoni teel vastatakse
üldistele küsimustele, mis ei puuduta konkursi sisulist poolt.
11.3 TS Laevad saadab vastused koos esitatud küsimustega ühel ajal kõigile registreerunud
osalejatele hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul selgituste taotluse saamise päevast
arvates e-posti teel.
11.4 Kui Pakkuja avastab pakkumuse ettevalmistamise käigus konkursidokumentides vigu,
vasturääkivusi või ebatäpsusi, on ta kohustatud sellest koheselt, kuid hiljemalt enne
pakkumuste esitamise tähtaega, TS Laevasid e-posti teel informeerima.
11.5 Soovi korral saadab TS Laevad konkursil kvalifitseerunud ja konfidentsiaalsuslepingu
(Lisa 3) sõlminud Pakkujale täiendavaid materjale (2018. aasta liinigraafikud, reisijate arv
reisi kohta, aladel A, B ja C olevate seadmete nimekiri, alade A, B ja C 2018. aasta kulude
struktuur, alade A, B ja C asetus laevaplaanidel, kliendirahulolu-uuringute tulemused,
lepinguvorm jm täiendav informatsioon). Täiendavate materjalide saamiseks palume
konfidentsiaalsusleping saata ettevõtte esindaja(te) poolt allkirjastatuna e-posti
aadressile info@tslaevad.ee.
LISADE LOETELU
LISA 1 – Teenuse osutamise tingimused ja nõuded.
LISA 2 – Pakkumuse maksumus ja ulatus.
LISA 3 – Konfidentsiaalsusleping.
LISA 4 – Pakkuja kinnitused konkursilt kõrvaldamise aluste puudumise kohta.
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