
HANKETEADE: Rakendusliku koolituse „Lääne-Virumaa toidutootjate ringmajanduse 

põhimõtete juurutamise ja sotsiaalse mõju juhtimise võimekuse tõstmine“ korraldamine ja 

teostamine 

 

Hankija nimi: SA Lääne-Viru Arenduskeskus 

 

Hanke nimetus: „Lääne-Virumaa toidutootjate ringmajanduse põhimõtete juurutamise ja 

sotsiaalse mõju juhtimise võimekuse tõstmine“ 

 

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt 

hankedokumendis sisalduvatele tingimustele. 

 

1. Üldandmed 

 

1.1. Hankija: SA Lääne-Viru Arenduskeskus,  Fr.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere linn, registrikood  

90014052, tel 32 58028 

 

1.2. Hanke eest vastutav isik: Ettevõtluse arendamise programmi juht Rasmus Lindmaa tel 

58191490 

 

1.3. Hankemenetlus: hange alla lihthanke piirmäära. 

 

2. Hanke objekt ja eesmärk 

 

2.1. Eesmärk:  

Lääne-Virumaa toidutootjate ringmajanduse põhimõtete juurutamise ja sotsiaalse mõju juhtimise 

võimekuse tõstmine. 

 

Oodatud tulemid osalevatele ettevõtetele: 

● Ülevaade, kuidas ettevõtete tegevus mõjutab keskkonda ning ühiskonda ja seosed teiste 

ettevõtete tegevusega; 

● Osalejate ettevõtlustegevusega kaasnevate keskkonna- ja sotsiaalsete mõjude hindamise 

ja juhtimise võimekuse kasvatamine ning sobivate tööriistade tutvustamine; 

● Ringsete ärimudelite võimaluste analüüs osalevatele ettevõtetele. 

 

Osalejad: 10 ettevõtet (ettevõtete nimekirja annab Tellija) 

 

3. Nõuded pakkujatele 

 

Hankes osalemise tingimused ja tingimustele vastavuse hindamiseks esitatavad dokumendid: 

 

3.1.  

Pakkuja riiklike maksude tasumise kohustused peavad olema nõuetekohaselt täidetud. 

Pakkuja peab põhikirja kohaselt tegutsema ringmajanduse või vastutustundliku ettevõtluse 

edendamise valdkonnas.  

Pakkuja on valdkonnas tegutsenud vähemalt aasta.  

Pakkuja esitab projektijuhi CV, tuues selgelt välja töökogemuse ringmajandusevaldkonnas. 

 

4. Pakkumuse esitamine 

 



Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile rasmus@arenduskeskus.ee hiljemalt 

15.03.2022  kell 12.00. Pakkumus peab kehtima vähemalt 30 päeva alates selle esitamisest. 

 

5. Pakkumuste hindamine 

 

5.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele. 

 

5.2. Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja 

tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse. 

 

5.3. Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi, loobuda teenuse osade tellimisest või 

lükata tagasi kõik pakkumused kui nende maksumused ületavad selleks planeeritud eelarvet. 

 

6. Läbirääkimised 

 

6.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti 

juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust. 

 

6.2. Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus 

on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide esitamist. 

 

6.3. Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, 

vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus. 

 

6.4. Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning 

hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet. 

 

6.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist 

pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumus. 

 

7. Lepingu sõlmimine  

 

7.1. Hanke tulemus kinnitatakse juhatuse otsusega.  

 

7.2.Kirjalik hankeleping sõlmitakse kolme tööpäeva jooksul peale otsust.  

 


