EXPO 2010 Eesti paviljoni ideekonkurss
Esitatud küsimused ja vastused 10.02-13.02.2009
Küsimus:
Kas ühisosalejate puhul peavad kõik osalejad välja tooma oma majanduslikud näitajad või piisab sellest,
kui ühe osaleja näitajad vastavad nõuetele ja on esitatud ainult selle osaleja majanduslikud näitajad?
Nimelt on üks osaleja välisriik, kelle majanduslikud näitajad vastavad nõuetele ja teine osaleja Eestist,
kellele oleks vaja omandada allkirja õigus, kuna väga raske on saada allkirju kaugelt ja vaja oleks, et siinne
isik saaks dokumendid allkirjastada.
Vastus: KÕIK PEAVAD ESITAMA NÕUTUD DOKUMENDID.
Küsimus:
Ja kas CV-d peavad olema allkirjastatud nii CV omanike kui ka volitatud esindaja poolt?
Vastus:JAH
Küsimus:
Ja kas skänneeritud või faksitud allkirjadega dokumendid on vastu võetavad?
Vastus:JAH
Küsimus:
Kuidas määratletakse hankelepingu sõlmimisel võtmeisiku staatust, kuna võtmeisik ei ole alltöövõtja ega
osaleja? Võtmeisikud on eraisikutena kirjas kuid reaalselt teeb hiljem selle kallal tööd ikkagi rohkem
inimesi, kui ainult need võtmeisikud.
Vastus:VÕTMEISIK ON LEPINGUS MÄÄRATLETUD KUI VOLITATUD ISIK TEHNILISTE KÜSIMUSTE OSAS
Küsimus:
Kas dokumentide tiitellehel peab olema ka meie kavandi märksõna või seda on vaja alles ideekavandit
esitades? Ja kas on veel mõningaid nõudeid, mida oleks vaja tiitellehel ära märkida (osalejad,
võtmeisikud?)
Vastus: KVALIFITSEERIMISDOKUMENTIDE TIITELLEHEL ÄRA NÄIDATA HANKE NIMETUS JA VIITENUMBER.
VÕIB KA ÄRA NÄIDATA OSALEJA ANDMED VÕI ÜHISOSALEJATE ANDMED.
MITTE MINGIL JUHUL EI TOHI ÄRA MÄRKIDA IDEEKAVANDI MÄRGUSÕNA. VÕTMEISIKUID POLE VAJA
VÄLJA TUUA.

Küsimus:
Tekkis ka küsimus, et kas riiklike ja kohalike maksude maksmise tõendiks loetakse ka maksuvõlgade
puudumise tõendit?
Või peab maksuametist küsima täpsemat saldoteatist maksude maksmise jne kohta, kuna maksuametis?
Vastus: MTA väljastab meie teada ainult ühe nimetusega tõendi, mis kinnitab maksuvõlgade puudumist või nende
olemasolu. Tõendi nimetusel pole tähtsust.

Küsimus:
Allakirjutanu osalusega arhitektuuribüroo likviidsuskordaja oli 2007. majandusaasta aruande põhjal 0,61.
Märgatavad lühiajalised kohustused tekkisid seoses arvutite ja programmide liisimisega (võlad tarnijatele)
ja väljamaksmata dividendidega (dividendivõlg), teostati ka mahukas investeering põhivarasse. Ettevõtte
kasum 2007 aasta teenuste müügist oli 5 mln krooni.
Kuna 2008. aastal lõppesid liisingud ning firma osanikele maksti välja dividendid, siis ettevõtte
likviidsuskordaja 2008. aasta lõpul oli suurem kui 1. Kas kvalifitseerimiskomisjonil on õigus arvesse võtta
täiendavaid tõendeid ettevõtte likviidsuse tõendamisel? Kui see on võimalik, siis milliseid tõendeid on vaja
esitada.
Vastus: 2008 aasta andmete esitamine ei ole keelatud kuid esitada tuleb siiski ka 2005-2007 andmed. Komisjon
võtab kõik esitatud andmed arvesse. Eesmärk on siiski saada hea idee.

