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1. ÜLDOSA
TS Laevad OÜ (edaspidi TS Laevad) kuulutab välja konkursi koostööpartneri leidmiseks
bränditud meenesarja (edaspidi meenesari) toodete väljatöötamiseks ja disainimiseks (osa A)
ja/või toodete valmistamiseks (osa B).
Pakkujal on õigus esitada pakkumus konkursi mõlemale osale A ja B või ühele neist.
Lubatud on teha ühispakkumusi. Tingimusliku pakkumuse esitamine ei ole lubatud. Üksikutele
toodetele tehtavad pakkumused ei ole lubatud. Pakkumuse koostamise ja esitamise kulusid ei
hüvitata.
TS Laevad võib muuta konkursi sisu enne pakkumuste esitamise tähtaega, teavitades
dokumentidesse sisse viidud muudatustest veebilehel www.praamid.ee.
TS Laevad jätab endale õiguse valida erinevad teenusepakkujad osale A ja/või osale B või
valida mõlemas osas mitu koostööpartnerit.

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.
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 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.
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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 2 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 toodete
väljatöötamisel ja disainimisel (osa A) ja/või valmistamisel (osa B). Ühispakkumuse puhul
piisab, kui üks Pakkuja vastab nõudele.
2.6.1 Pakkuja esitab vabas vormis kirjelduse nõude täitmise kohta.

3. PAKKUJA KVALIFITSEERIMINE JA EEMALDAMINE KONKURSILT
3.1 TS Laevad kontrollib Pakkuja vastavust konkursi kvalifitseerimise tingimustes esitatule
(vastavalt käesoleva dokumendi punktile 2).
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.
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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.
4.4 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. PARIMA PAKKUMUSE VALIMINE
5.1 TS Laevadel võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mis on sisuliselt vastavaks tunnistatud.
5.2 Parima pakkumuse valimisel arvestatakse:
5.2.1 Bränditud meenesarja toodete väljatöötamine ja disainimine (osa A) puhul hinnatakse
järgmisi kriteeriumeid:
a) Meenesarja toodete üldine visioon.
b) Kontseptsiooni väljatöötamise hind ning ühe toote disainimise ja tööfaili (eeldus toote
valmistamiseks) hind koos kõigi muude teostamisega seotud võimalike kuludega.
c) Teostamise aega päevades.
d) Toodete
originaalsus/uudsus,
tarbimisväärtus,
funktsionaalsus
ja
keskkonnasõbralikkus.
e) Toodete sidusus suursaartega (Muhumaa, Saaremaa ja Hiiumaa).
f) Toodete sidusus ettevõttega TS Laevad ning parvlaevadega Piret, Tõll, Leiger ja Tiiu
ning sidusus ettevõtte CVI ja eelnevalt väljatöötatud esinduskarakteritega.
5.2.2 Bränditud meenesarja valmistamine (osa B) puhul hinnatakse järgmisi kriteeriumeid:
a) Toodete müügihind.
b) Toodete valmistamiseks vajaminev aeg päevades.
c) Toodete päritolu (tarnekanalid).
d) Toodete valmistamise miinimumkogused.
e) Toodete kvaliteetsus, keskkonnasõbralikkus ja turuhinnale vastavus.
5.3 TS Laevad hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi iga kriteeriumi osas
punktiskaalal 1-10, punktid summeeritakse. Parim on pakkumus, mis sai enim punkte.

6. LEPINGU SÕLMIMINE
6.1 Pärast parima pakkumuse väljaselgitamist teeb TS Laevad parima(d) pakkumuse(d)
esitanud Pakkuja(te)le ettepaneku sõlmida leping.
6.2 Edukas Pakkuja on kohustatud lepingu sõlmima kahe (2) nädala jooksul alates lepingu
allkirjastamiseks edastamist. Kui Pakkuja seda ei tee, on TS Laevadel õigus Pakkuja
diskvalifitseerida ja teha ettepanek lepingu sõlmimiseks paremuselt järgmisele pakkumuse
teinud Pakkuja(te)le.
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7. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID
7.1 Kehtiv äriregistri registritunnistus või kehtiv koopia vastavast registritunnistusest
(vajadusel).
7.2 Volikiri dokumentide allkirjastamiseks (vajadusel).
7.3 Volikiri ühispakkumuse esitamiseks (vajadusel).
7.4 Pakkuja kinnitused konkursilt kõrvaldamise aluste puudumise kohta (Lisa 2 vormil).
7.5 Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend maksuvõlgade puudumise
kohta (vajadusel).
7.6 Pakkuja kirjeldus eelneva kogemuse kohta (vabas vormis).
7.7 Osa A puhul tuleb vormistada esitlus pdf- või ppt-formaadis (esitluse juurde võib lisada
eraldi kirjelduse pikkuses 1 500 tähemärki), mis peab sisaldama vähemalt allolevat
informatsiooni:
a) Toodete üldise visiooni kirjeldus.
b) Näited Lisa 1 punktis 3.4 välja toodud hinnaklasside, sihtgruppide, tooterühmade,
generatsioonide ja päritolu kohta kas visualiseerituna või kirjeldusena (1-2 näidet
iga alapunkti osas).
c) Kirjeldus ja näited Lisa 1 punkti 3.5 täitmise kohta.
d) Kontseptsiooni väljatöötamise hind ning ühe toote disainimise ja tööfaili (eeldus
toote valmistamiseks) hind koos kõigi muude teostusega seotud võimalike
kuludega.
e) Teostamise aeg päevades.
7.8 Osa B puhul tuleb välja tuua:
a) Näited Lisa 1 punktis 3.4 välja toodud hinnaklasside, sihtgruppide, tooterühmade,
generatsioonide ja päritolu müügihinna kohta (1-2 näidet iga alapunkti osas) ning
lisada võimalusel prototüübi(d).
b) Toodete valmistamiseks vajaminev aeg päevades.
c) Toodete päritolu (tarnekanalid).
d) Toodete valmistamise miinimumkogused.
7.9 Muu info, mida Pakkuja peab vajalikuks esitada.

8. PAKKUMUSE KEHTIVUS
8.1 Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

9. PAKKUMUSE VORMISTAMINE
9.1 Pakkumus tuleb esitada eesti keeles.
9.2 Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud Pakkuja põhikirjajärgse või volitatud isiku
poolt (viimasel juhul lisada pakkumuse juurde volikiri).
9.3 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.
9.4 Originaalallkirjaga dokumendid, mida ei eksisteeri elektroonilises vormis, näiteks
paberkandjal allkirjastatud volitus, peab Pakkuja esitama skaneeritult e-posti aadressile
info@tslaevad.ee.

5

10. PAKKUMUSE ESITAMINE JA SELGITUSED
10.1 Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile info@tslaevad.ee hiljemalt 5. juuli 2019 kell
12:00.
10.2 Igal huvitatud isikul on õigus saada selgitusi ja lisateavet konkursi kohta e-posti
aadressil info@tslaevad.ee.
10.3 TS Laevad saadab vastused koos esitatud küsimustega ühel ajal kõigile huvitatud
isikutele hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul selgituste taotluse saamise päevast
arvates e-posti teel.
10.4 Kui huvitatud isik 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. LISADE LOETELU
LISA 1 – Toodete väljatöötamise ja disainimise (osa A) ning valmistamise (osa B) tingimused ja
nõuded.
LISA 2 – Pakkuja kinnitused konkursilt kõrvaldamise aluste puudumise kohta.
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