EXPO 2010 Eesti paviljoni ideekonkurss
Küsimused-vastused seisuga 31. märts, 2009
Küsimus: Võistlusjuhendis on märgitud, et alltöövõtjate nimekirja dokumendil tuleb esitada
kinnitus selle kohta, et nimekirjas loetletud alltöövõtjatel puuduvad RHS § 38 lõigetes 1 ja 2
nimetatud alused. Kas need on kaks esimest alust, mis on mainitud ära Vormis III (Kinnitus
hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta)? Ja kirjutada tuleb, et nendel
ettevõtetel need alused puuduvad ja alla kirjutab Ühisosalejate esindaja?
Vastus: Jah
Küsimus: Kas hinnaettepaneku koostamisel tuleb sinna arvestada ka kõik trükised, kingitused,
multimeediaprogrammid, video klipid, muusika ja muu sisu mida meie näeksime ette oma
kontseptsioonis ning millisele reale vastavad summad tuleks kirjutada?
Vastus: Hinnaettepanek peab olema koostatud vaid nendele artiklitele, mis vormis antud vt
10.3.4.5
Hinnaettepanek
Hinnaettepanek esitatakse eesti kroonides lahtikirjutatuna Juhendi lisas 3 etteantud vormil II.
Vormil II toodud töökirjete või liigituse muutmine ei ole lubatud samuti peavad olema kõik
Hankija poolt täitmiseks ettenähtud väljad olema Osaleja poolt täidetud. Vigade eest vastutab
Osaleja.
Punkt 12.4.2 näitab ära töövõtu mahu.
Sellest on näha, et 3 miljoni sisse peab mahtuma kogu projekteerimine ehk siis töövõtu maht
ehk siis see kulu, mille read on hinnaettepanekus.
Ehk siis ideekavandis esitatud lahenduste, stsenaariumide, kujunduste, kirjelduste jms
väljaarendamise kulud sisalduvad selles 3 mln kroonis projekteerimiskuludes aga nende
toodete või teoste väljatöötamise kulud juba selles 30 mln kroonises ehitusmaksumuses.
Ehk siis piltlikult Pärdi näidet kasutades: muusikateose taktisammu, viiulivõtme ja bändi suuruse
määrab ära osaleja ja kulud sisalduvad projekteerimishinnas, teos ise koos solistide
kohaletoomise ja päevarahadega sisalduvad aga selles ehitusmaksumuses.
Küsimus: Punktis 10.3.5 on öeldud, et kui dokumendid allkirjastab seadusliku esindaja poolt
volitatud isik, siis tuleb lisada allkirjaõigust tõendav lihtkirjalik volikiri.
Kui kvalifitseerimisdokumentidega juba on selline volikiri esitatud , siis kas ideekvandiga koos
tuleb sellist volikirja dubleerida või laieneb juba esitatud volikiri.
Vastus: Kui kvalifitseerimisel esitatud allkirjaõigust tõendav volikiri on jõus ja vastava
pädevusega siis pole vaja uut volikirja esitada. Vastupidistel juhtumitel tuleb aga esitada uus
asjakohane volitus.
Küsimus: Küsimus seminari ruumi kohta. Kas see ei tohi mitte mingil juhul muu ekspositsiooniga
seotud olla (nt. helikindlaid lükandseinu kasutades)? Kas kõigile külalistele avatud kontserte,
etendusi vmt ei ole plaanis üldse korraldada või kui on siis kas need peaks toimuma
ekspositsiooni alal või seminari osas?
Vastus: Seminariruumi planeeritud kasutus vt võistlusülesande peatükk 4.2 punkt 15.

