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1. IDEEKONKURSI ANDMED 

1 Hankija Tartu Linnavalitsus (registrikood 75006546) 

2 
Hanke nimetus 

Konrad Mägi mälestusmonumendi ideekonkurss (edaspidi 
nimetatud ideekonkurss) 

3 
Ideekonkursi eesmärk 

Sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi (edaspidi 
võistlustöö) alusel väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluse kaudu teenuse hankeleping. 

4 Hankelepingu liik Teenused 

5 Hankemenetluse liik Avatud hankemenetlusega ideekonkurss 

6 CPV kood 71220000-6 Arhitektuurialased projekteerimisteenused 

7 

Ideekonkursil makstavad 
osavõtutasud ja 
auhinnad 

Ideekonkurss on üheetapiline. 

Ideekonkursi preemiad on järgmised: 

1. koht 7000 eurot; 

2. koht 4000 eurot;  

3. koht 3000 eurot; 

Juhul kui võistlusele laekub vähem kui viis tööd, on žüriil õigus 
võistlus läbikukkunuks tunnistada. 

1. ja 3. preemia maksab välja Tartu Linnavalitsus; 2. preemia tasub 
Konrad Mägi Sihtasutus (summad sisaldavad kõiki riiklikke makse). 

8 Ideekonkursi võitjaga 
sõlmitava 
projekteerimislepingu 
kestus 

2021.-22. a.  

 

9 

Osalemistaotluste ja 
Kavandite esitamise  
asukoht 

Hankes osalemiseks tuleb pakkujal esitada Osalemistaotluse 
dokumendid (vormid) e-riigihangete keskkonna kaudu.  

 

Võistlustöö esitamise asukoht: 
Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri- ja ehituse osakond,  
Küüni tn 5, 51004, Tartu                                               
(märgusõna „Konrad Mägi“) 

10 Osalemistaotluste  ja 
Kavandite esitamise aeg 

Osalemistaotlus ja võistlustöö 12.05.2021 kell 15:00 

11 Osalemistaotluste ja 
kavandite avamise aeg 

Osalemistaotlused ja võistlustööd 12.05.2021 kell 16.00 

13 Pakkumuste e-menetlus Osalises mahus 

14 Tegemist on rahvusvahelise 
ideekonkursiga 

Ei 
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15 Ideekonkursi 
lühikirjeldus 

Ideekonkursi eesmärk on selgitada välja ideekonkursi võitja ning 
sõlmida tema pakutud võistlustöö alusel RHS § 49 lõike 6 ning  § 128 
lg 1 p 1 kohaselt hankeleping, millega tellitakse Konrad Mägi 
mälestusmonumendi projekteerimine ja teostamine (sõltuvalt teose 
liigist). 

Ideekonkursile tuleb esitada osalemistaotlus, võistlustöö kavand ja 
hinnapakkumus (vorm 5) ning hankelepingu täitmisse kaasatavate 
vastutavate spetsialistide nõusolekud (vorm 6).  

Kinnisel koosolekul valib žürii esitatud kavandite alusel välja võidutöö. 

Preemiad makstakse välja pärast võitja avalikustamist.  

16 Kavandi teostamise 
asukoht 

Raekoja plats, Tartu linn 

17 Ideekonkursi žürii 
liikmed 

Tõnis Arjus – linnaarhitekt, žürii esimees 

Enn Kunila - Konrad Mägi Sihtasutus 

Anne Rudanovski – Pallase skulptuuriosakonna juhataja, Eesti 
Kujurite Ühenduse esindaja 

Joanna Hoffmann – Tartu Kunstimuuseumi direktor 

Jana Huul – skulptor, Eesti Kujurite Ühenduse esindaja 

18 Ideekonkursi eest 
vastutav isik 

Anna-Liisa Unt,    Tartu Linnavalitsuse linnakujunduse spetsialist 

19 Kontaktisik ideekavandi 
realiseerimise asukoha  
objektiga tutvumiseks 

Anna-Liisa Unt,    Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri- ja 
linnakujundusteenistuse arhitekt-spetsialist 

 

20 Ideekonkursi kutse ja 
võistlusjuhendi kohta 
täiendava teabe saamise  
kord 

Ideekonkursi kutse ja võistlusjuhendi kohta saab selgitusi või 
täiendavat teavet, edastades küsimuse riikliku riigihangete 
keskkonna (eRHR) kaudu  aadressil 
https://riigihanked.riik.ee/register, mis eeldab seda, et huvitatud 
isik registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva 
hankemenetluse juurde. Hankija ei vastuta nimetatud keskkonna ja 
sidevahendite tehnilise toimimise eest. 

21 
Võistlusjuhendi lisad 

Lisa 1: Võistlusülesande lisad 

Lisa 2: Ideekonkursil osalemise vormid 

22 Ideekonkursi kavandite 
tagastamise koht ja 
kontaktisik 

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond, Küüni tn 5, 
Tartu. 

23 Hankijal on õigus 
korraldada ideekonkursi 
kavanditest avalik näitus 

Jah, kuni 1 kuu jooksul peale konkursi kavandite autorite 
avalikustamisest 

 

https://riigihanked.riik.ee/register


 
 lk 4/16 

2. LÄHTEÜLESANNE 

2.1    Ideekonkursi eesmärk 

Konrad Mägi on jätnud olulise panuse Eesti kultuuriruumile; ideekonkurss otsib lahendust 
monumendile, millega mälestus avalikus ruumis markeerida.  Tartu kesklinna rajatav Konrad Mägi 
mälestusmonument peaks olema nüüdisaegse lähenemisega ning väljendama Konrad Mägi 
loomingus olulisi märksõnu (irratsionaalsus, modernism, eksistentsiaalsed otsingud jms). 

 

Vasemalt: Raekoja plats 6 / Rüütli tn 2; Rüütli tänav; Raekoja plats 8 / Rüütli tn 1, kus Konrad Mägi 
ateljee asub katusekorrusel. Google’i tänavavaade. 

 

2.2    Taust (koostanud Eero Epner) 

Konrad Mägi (1878-1925) oli üks esimesi modernistlikke maalikunstnikke nii Eestis kui Põhjamaades. 
Lapsepõlve looduskogemused Lõuna-Eestis mõjutasid tema ülejäänud elukäiku. Kuigi mitmeid aastaid 
elas ta erinevates Euroopa metropolides, on tema loomingu olulisim osa maastikuvaated. Need pole 
dekoratiivsed ja realistlikud, vaid väljendavad jõuliselt sisemisi eksistentsiaalseid pingeid ning 
irratsionaalse, võib-olla isegi religioosse otsinguid. Olulisim väljendusvahend oli Mägi jaoks värv, mis 
muutub tema teostes peaaegu iseseisvaks, vabanedes reaalsuse kujutamise kohustusest. Värvi 
kasutab Mägi sageli spontaanselt ja seda jõulisemalt, proovides väljendada esimesi hingelisi impulsse, 
mida ta looduses koges. Maastikuvaadete seas tuleb eriti esile tõsta tema Norra, Saaremaa ning Lõuna-
Eesti maastikke (Võrumaa, Otepää ümbrus, Pühajärve jm).  

Konrad Mägi on kirjutanud: "On kaks teed, kuidas kunst võiks hõlmata elu. Üks tee on lai, avar, ohutu 
ja mugav tee, teine on järsk, mis viib üle kuristike, täis surmaohtusid. Mugav tee on mõistuse tee, mis 
hõlmab elu vaid selle juhuslikkuses, selle kurvas ja rumalas argisuses. Järsk tee, mis viib üle kuristike – 
see on hinge tee, kelle jaoks elu on sügav uni ja piinlev eelaimus teistsugustest suhetest, teistsuguste 
sügavikest kui need, mille meie hale mõistus võib tungida. Need teed on erinevad, kuna aju mõistus 
on argipäev, töötegemine ja leitsak, see on matemaatika ja loogika, aga hing, see on harv pidupäev, 
mis on see, mida ei saa hõlmata ei teadvuse ega loogikaga, see on inimsoo kiitus ja ülestõusmine. 
Mõistuse jaoks on kaks korda kaks neli, hinge jaoks aga võib see olla miljon, kuna ta ei tunne intervalle 
ei ajas ega ruumis. Hinge jaoks eksisteerib esemetu, ruumitu, väljaspool aega asuv asjade olemus." 
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2.3    Asukoht 

Konkursiala asub Raekoja platsil Raekoja plats hoone 8 lähistel. Hoones tegutseb ka 1988.a. loodud 
Konrad Mägi ateljee nimeline maalistuudio. Stuudio on rajatud ruumi, mis oli Mägi viimane elukoht, 
kus ta maalis ja õpetas 7 aastat. Stuudiosse pääseb hoone keskmisest peauksest. 

Raekoja plats on Tartu linna üks aktiivsemaid ja atraktiivsemaid keskkondi, kuhu tullakse aastaringselt 
nii igapäevastes toimetustes kui ka vaba aega veetma. Plats asub Tartu vanalinna muinsuskaitsealal 
ning Raekoja plats 8 hoone on ehitismälestis, ehitatud 1781-1784.a.  

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=27006 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=6900 

Raekoja platsil paikneb kaks skulptuurigruppi: Tartu sümbolobjekt Suudlevad tudengid (skulptor Mati 
Karmin) ja Maanaised (skulptor Mare Mikoff). Suudlevad tugengid moodustavad platsi olulise 
aktsendi ning Maanaised on paigaldatud istuma Kunstimuuseumi viltuse maja ette, mis on andnud 
kohalikele ja külalistele hea ja atraktiivse fotografeerimise koha.  

Arvestada tuleb, et Raekoja plats on igapäevaselt väga aktiivne koht ning lisaks ettevõtete 
vitriinakendele ja reklaamidele on platsil suvisel perioodil ka lilleamplid, kohvikute terrassid, 
haljastuskonteinerid jms. Oluline on, et kavandatav teos ei tekitaks asjatult täiendavat müra, vaid 
looks uue ja leidliku lisandväärtuse. 

 

 

Konkursiala skeem 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=27006
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=6900
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Võistlustöö eeldatav asukoht. Droonifoto: Jan Henrik Pärnik. 

 

2.4   Ülesanne 

1. Tartu kesklinna rajatav Konrad Mägi monument peaks olema nüüdisaegne teos, mis väljendab 
Konrad Mägi loomingus olulisi märksõnu (värv, irratsionaalsus, modernism, eksistentsiaalsed 
otsingud jms).  

2. Eelnevast tulenevalt ei otsita konkursitööst traditsioonilist „pea postil“ lahendust ning 
osalejatelt eeldatakse loomingulist, kuid Konrad Mägi loomingut ja olemust väljendavat teost. 

3. Kuna Raekoja plats 8 on ehitismälestis, siis tuleb eriliselt tähelepanu pöörata teose 
paiknemisele hoone ees või küljes. Mitte varjata olulisi arhitektuurseid detaile.  

4. Teose paigutamise ja lahenduse osas piiranguid ei ole, kuid arvestada tuleb, et teos oleks 
arusaadavalt selle hoonega seotud. Kõnnitee käesoleva hoone ees on ca 5,5 m lai, kuid 
selleks, et tagada piisav liikumisruum, võib teos kõnniteel paikneda kas maksimaalselt 2m 
kaugusel hoone fassaadist või näiteks tänavalaternate joonel. Jalakäijatele tuleb tagada vaba 
möödumisruum.  

5. Teose kavandamisel arvestada ka trasside paiknemisega või lahendada teose paigaldus nii, et 
kaevetöid ei teostataks sügavamal kui 30cm. 

6. Juhul kui teost soovitakse paigaldada hoone fassaadile, tuleb erilist tähelepanu pöörata 
hoone arhitektuursetele väärtustele. Võimalik, et sellisel juhul tuleb edasises etapis 
arvestada muinsuskaitse eritingimuste koostamise vajadusega. 
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2.5    Võistlusülesande lisad: 

1. Geodeetiline alusplaan koos võrkudega 

2. Raekoja plats 8 hoone vaade 

3. Fotod asukohast 

 

3. OSALEMISE ÕIGUS  

3.1 Osalemise õigus 

Ideekonkursil võivad osaleda ja oma võistlustöö esitada iseseisvana juriidilised isikud (edaspidi 
osaleja) ning juriidilistest ja/või füüsilistest isikutest moodustatud ühisosalejad (edaspidi koos 
ja eraldi ühisosaleja), kelle asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus 
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
riigihankelepinguga (GPA) ühinenud riigis ning kes vastavad võistlusjuhendis esitatud nõuetele. 

 

Osaleda ega võistlustööd esitada ei tohi: 

 Ideekonkursi žürii esimees, liikmed ja eksperdid, Võistlusjuhendi või selle lisade 
koostajad ning isikud, kes on Ideekonkursi ettevalmistamise ja korraldamise tõttu 
selgelt eelistatud olukorras ja/või kes võiksid mõjutada Ideekonkursil tehtavaid 
otsuseid; 

 Ideekonkursi žürii esimehe, liikmete ja ekspertidega seotud lähikondsed (abikaasad, 
elukaaslased, otsejoones ülenejad ja alanejad sugulased, õed, vennad); 

 Ideekonkursi žürii esimehe, liikmete ja ekspertidega seotud äripartnerid, kes on 
osanikud või aktsionärid nendega samas valdkonnas tegutsevas äriühingus; 

 Ideekonkursi žürii esimehe, liikmete ja ekspertidega lepingulises suhtes olevad isikud. 

 

4. IDEEKONKURSI TINGIMUSED 

4.1. Ühe osaleja poolt esitatavate võistlustööde arvu ei piirata. Kui ühe osaleja poolt esitatakse mitu 
võistlustööd, peavad need olema esitatud eraldi pakendites ning tähistatud erinevate 
märgusõnadega. 

 

4.2. Konkursil osalemisega seotud kulusid eraldi ei hüvitata. Kolmele võistlustöö esitanud osalejale 
makstakse välja auhinnad, mis kompenseerivad ka võistlustöö esitamise kulusid.  

 

4.3. Võidutöö jääb Hankijale. Teiste võistlustööde autoritel on õigus esitatud võistlustöö tagasi 
saada. Võistlustöö saab kätte Tartu Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja ehituse osakonnast,  võttes  
minimaalselt kolm tööpäeva varem ühendust hankemenetluse eest vastutava isikuga.  
 

4.4. Hankija ei vastuta konkursile esitatud võistlustööde juhusliku hävimise ega kahjustumise riisiko 
eest. Osalejatel on õigus oma vahenditega võistlustöö kindlustada. 
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5. KONKURSILE ESITATUD VÕISTLUSTÖÖ AUTORI- NING OMANDIÕIGUSED 

 
5.1. Võistlustöö esitamisega annab osaleja nõusoleku oma võistlustöö avalikustamiseks ja näitusel 

eksponeerimiseks. Võidutööde kavandeid võib Hankija kasutada pressimaterjalide koostamisel 
ja avaldada oma kodulehel. 
 

5.2. Osaleja kinnitab võistlustööd esitades, et ta on võistlustöö autor või tal on võistlustöö autoriga 
sõlmitud kokkulepe võistlustöö isiklike ja varaliste autoriõiguste kasutamiseks. 

 

5.3. Võistlustöö esitamisega kinnitab osaleja, et on valmis sõlmima hankelepingu võistlustöö 
projekteerimistööde teostamiseks võistlusjuhendis kirjeldatud eesmärkidel juhul, kui see 
osutub võidutööks. 
 

5.4. Võistlustöö autor annab projekti üleandmisega tellijale lihtlitsentsi varaliste ja isiklike 
autoriõiguste teostamiseks. Litsentsid loetakse üleantuks tööprojekti(de) üleandmise-
vastuvõtmise akti allkirjastamisega.  
 

6. OSALEMISTAOTLUSE ESITAMINE NING OSALEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

6.1. Konkursil osalemiseks peab osaleja esitama hankijale e-riigihangete keskkonna kaudu 
ideekonkursil osalemise taotluse ehk osalemistaotluse. Osalemistaotlus koosneb tabelis 1 
toodud dokumentidest. 
 
Tabel 1 (esitavad dokumendid) 

Nr Ühisosalejat
e puhul iga 
ühisosaleja 
kohta eraldi 
(jah/ei) 

Tingimus ja nõutav dokument Dokumendi 
vorm 

1 Jah Osalemistaotluse ja võistlustöö keel  

Osalemistaotlus ja võistlustöö tuleb koostada eesti keeles. 
Väljaspool Eesti Vabariiki registreeritud osaleja kohta asukohariigi 
institutsioonide väljastatud kõrvaldamise aluseid puudutavatele 
dokumentidele ja kvalifitseerimise aluseks olevatele 
dokumentidele peab olema lisatud eestikeelne tõlge. Vastuolude 
ilmnemisel originaal- ja tõlkedokumendis lähtutakse 
tõlkedokumendis toodust. 

Nõutav dokument 

Osaleja esitab osalemistaotluse ja võistlustöö eesti keeles või 
võõrkeelse dokumendi koos tõlkega käesolevas punktis märgitud 
viisil. 

 

2 Ei Ühisosalejate esindaja määramine ning solidaarne vastutus 

Kui osalemise taotluse ning võistlustöö esitavad mitu osalejat 
ühiselt, peavad nad hankemenetlusega seotud toimingute 
tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Ühisosalejate 

VORM 1 
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aadressiks ning kontaktandmeteks hankemenetluses on volitatud 
esindaja aadress ja kontaktandmed. 

Nõutav dokument: 

Volikiri ja kinnitus ühisosalejate solidaarvastutuse kohta tuleb 
esitada koos ühise osalemise taotlusega vastavalt Vormile 1.  

3 Jah Ettevõtja registreeritus äriregistris 

Osaleja, kes peab tegutsemiseks olema oma asukohamaa seaduste 
kohaselt registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva 
dokumendi.  

Nõutav dokument: 

 Eesti Vabariigi Osaleja registreeritust ja kehtivaid andmeid 
kontrollib hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse 
kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist 
(registritunnistust ei pea esitama).  

 Osaleja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab 
esitama oma asukohamaal väljastatava dokumendi 
koopia, millest nähtub osaleja registreeritus vastavas 
registris. 

 

4 Ei 

 

Võistlustöö autorid 

1) Ideekonkursist osavõtva meeskonna hulgas peab olema 
volitatud arhitekt (tase 7) kutseseaduse mõistes. 
 

Nõutav dokument: Esitada meeskonnaliikmeks pakutava isiku 
kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid.  

 

 

6.2. Osalemistaotlused vaadatakse läbi ideekonkursi eest vastutava isiku poolt.  
 

6.3. Osaleja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise kohta teeb hankija sellekohase 
põhjendatud kirjaliku otsuse ning teavitab sellest osalejat. Kvalifitseerimata jäetud osaleja 
(ühisosalejad) ei osale edasises hankemenetluses. 

 

Tabel 2 (kavandi esitamisega seotud dokumendid) 

Nr Tingimus ja nõutav dokument Dokumendi 
vorm 

1 Hankija poolt esitatud tingimuste ülevõtmine  

Võistlustöö peab olema esitatud kõiki ideekonkursi kutses ja võistlusjuhendis 
esitatud tingimusi üle võttes. Osaleja peab nõustuma kõikide võistlusjuhendis 
esitatud tingimustega ning tal peavad olema võistlustöö realiseerimiseks 
vajalikud intellektuaalse omandi õigused. Osaleja kohustub esitama andmed 
võistlustöö autorite, nende osaluse jaotuse, kontaktide ning arveldusarve 
numbrite kohta. Osaleja peab kinnitama, et kaasab hankelepingu täitmisse p 9.3 
nõutud vastutavad isikud. 

VORM 2 

VORM 3 
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Nõutavad dokumendid 

Osaleja esitab Vormi 2 kohase hankemenetlusel osalemise avalduse, kus on 
märgitud töö autorsus ning tööprojekti ja kõigi projektikohaste tööde teostamise 
eeldatav kogumaksumus (hinnapakkumus). Tööprojekti hinnapakkumus peab 
sisaldama mh kõiki projekteerimisega seotud täiendavaid töid (vastavalt 
lahenduse mahule ja olemusele nt uuringute läbiviimist, mõõdistusi, 
spetsifikatsioonide koostamist, loamenetluse läbiviimist vms). 

Osaleja esitab Vormi 3 kohased kinnitused vastutavate isikute poolt (iga kohta 
eraldi). 

 

7. VÕISTLUSTÖÖDE SISU JA VORM 

Võistlustööde esitamise nõuded. Võistlustöö peab olema esitatud selle sisu täielikku säilimist tagavas 
vormis, ideekonkursi märgusõna ja võistlustöö nimega tähistatud pakendis. 

7.1. Osaleja on kohustatud võistlustöö koosseisus esitama: 
7.1.1. Joonised (planšettidel A1 formaadis jäigal alusel). 

7.1.1.1. Asendiplaan mõõdus  M 1:100, millel näidata mälestusmonumendi paiknemine 
hoone fassaadi jt. linnaruumi elementide suhtes; 

7.1.1.2. Vaated vajalikest suundadest koos hoone fassaadi jt. vajalike detailide 
äranäitamisega; 

7.1.1.3. konstruktiivsed lõiked või skeemid materjalide (ka viimistluse) kirjeldustega; 
7.1.1.4. Vajadusel lisainventari jt. väikevormide üldine kujundusprintsiip jooniste või 

piltidena; 
7.1.1.5. Perspektiivvaated või 3D illustratsioonid mälestusmonumendi asukohast; 

7.1.2.  Seletuskiri (köidetult A4 formaadis), kus on antud:  
7.1.2.1. kujundusliku ja avaliku ruumi idee kirjeldus; 
7.1.2.2. konstruktsiooni, materjalide ja viimistluse kirjeldus. 

 
7.2. Võistlustöös esitatud dokumendid tuleb lisaks esitada digitaalselt ja trükikõlbulikult digitaalsel 

andmekandjal. Seletuskiri .pdf failina ja planšetid .pdf ja/või .jpg failidena. 

7.3. Kõik võistlustöö osad peavad olema varustatud võistlustöö nimega (embleem, logo või 
numbrikombinatsioon ei ole lubatud). See tingimus kehtib ka digitaalselt esitatavate failide 
kohta. 

7.4. Võistlustöö esitamisel peavad kõik võistlustöö osad olema ühes kinnises pakendis. Võistlustöö 
pakend tuleb valida selliselt, et pakendi avamisega ei ole võimalik võistlustööd kahjustada. 
 

7.5. Võistlustöö pakendile peab kandma järgmise informatsiooni: 

 Ideekonkursi nimetus 

 Ideekonkursi registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris 

 Võistlustöö märgusõna. 

 

8. VÕISTLUSTÖÖDE HINDAMINE 

8.1. Žürii koosolek on kinnine ja protokollitud. Žürii hindab kõikide võistlustööde vastavust 
võistlusjuhendile, võistlustööde ideelist ja vormilist kvaliteeti, ning selgitab välja konkursi 
võitja.  
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8.2. Hindamiskriteeriumid, mida kasutatakse võitja väljaselgitamisel: 

- kontseptuaalse idee veenvus ja terviklikkus ning lahenduse sobivus (osakaal 
70%). Maksimaalselt on võimalik saada 70p, arvestus jaguneb järgnevalt: 

 Ideaalne või 
ideaalilähedane 

Väga hea , 
silmapaistev 

Hea On puudusi, 
küsitavusi 

Kasin 

Idee veenvus ja 
terviklikkus 

35p 25p 15p 5p 0p 

Lahenduse 
sobivus 
konteksti 

35p 25p 15p 5p 0p 

- projekteerimise ja teostuse hinnapakkumine (osakaal 30%). Madalaima 
väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad 
punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: "madalaim väärtus" / 
"pakkumuse väärtus" * "osakaal". 

8.3.   Žürii töö loetakse lõpetatuks pärast paremusjärjestuse väljaselgitamist ja selle otsuse 
fikseerimist märgusõnaliselt žürii lõpp-protokollis või pärast žürii otsust ideekonkursi nurjumise 
kohta. Vajadusel esitatakse märkused võistlustööde edasise täiendamise vajalikkuse kohta ja 
edasise tegevuse põhimõtted. 

8.4. Osalejaid teavitatakse ideekonkursi käigus tehtud otsustest e- riigihangete registri kaudu. 
Hankija esitab osalejatele teabe mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul teavitamisele kuuluva 
otsuse tegemisest arvates. 

 

9. IDEEKONKURSI VÕITJAGA VÕISTLUSTÖÖ REALISEERIMISEKS SÕLMITAV 
HANKELEPING 

 

9.1. Pärast ideekonkursi võitja väljaselgitamist korraldab hankija väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida auhinnatud võistlustöö alusel projekteerimise ja 
teostamise hankeleping. 

9.2. Hankija märgib, et p.9.1. nimetatud hankelepingu sõlmimiseks korraldatava väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega hankemenetluste puhul kohaldatakse pakkuja meeskonnale (pakkuja, pakkuja 
töötajad, pakkuja alltöövõtjad ning alltöövõtjate töötajad) nõudeid, mis on vajalikud 
auhinnatud võistlustöö alusel tööprojekti koostamiseks. Pakkuja meeskond peab koosnema 
vähemalt p 9.3 toodud spetsialistidest. 

9.3. Pakkuja kaasab projekteerimisse konstruktsioonide ja vajalike insenertehniliste eriosade 
projekteerijad. Ideekonkursil osaleja kinnitab, et hankelepingu täitmisel osaleb kvalifitseeritud 
ja tehniliselt kompetentne meeskond, kelle hulgas on kõikide osade projekteerijad ja muud 
osapooled. 

9.4. Hankijal on õigus jätta väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus korraldamata ning 
nimetatud hankeleping ideekonkursi võitjaga sõlmimata ja loobuda sellega esimese koha 
saavutanud võistlustöö teostamisest, kui seda tingivad võistlustöö mittesobimine hankija 
plaanidega, hankija arengukavade või investeerimisplaanide muutumine või muud hankijast 
sõltumatud asjaolud, mida loetakse tavapäraselt vääramatuks jõuks. Hankijal on õigus jätta 
väljakuulutamiseta hankemenetlus korraldamata, kui žürii otsustab, et puudub 
teostamisvääriline võistlustöö.  

9.5.    Juhul, kui konkursi võitja loobub väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses 
osalemast või isik ei vasta õigusaktides kehtestatud nõuetele või kui läbirääkimiste pooled ei 
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saavuta lepingu tingimuste osas kokkulepet, siis on hankijal õigus asuda läbirääkimistesse 
konkursi teiste auhinnasaajatega vastavalt nende paremusjärjestusele.  
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Lisa 2 Vormid 
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Vorm 1 – Ühise pakkumuse volikiri 

 

Hankija: Tartu Linnavalitsus (registrikood 75006546) 

Hankemenetluse nimetus: „Konrad Mägi mälestusmonumendi ideekonkurss” 

 

Käesolevaga osaleja(d) /osaleja(te) andmed, kes volitavad enda nimel tegutsema/ 

 

Nimi _____________, registrikood _____________, aadress ________________, e-posti 
aadress ________, telefoni number ___________,  

 

Nimi _____________, registrikood _____________, aadress ________________, e-posti 
aadress ________, telefoni number ___________,  

 

volitab (volitavad) enda huvides ja nimel 

 

osalejat /osaleja andmed, kellele antakse volitus/ 

 

Nimi _____________, registrikood/isikukood _____________, aadress ________________, e-
posti aadress ________, telefoni number ___________,   

 

tegema eelnimetatud hankemenetluses kõiki hankemenetlusega seotud toiminguid, sealhulgas 
esitama või tagasi võtma osalemise taotlust, võistlustööd, vajadusel esitama vaidlustusi ja nõudeid või 
neist loobuma. 

 

Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta. 

 

Käesolevaga ühisosalejad üheskoos ja eraldi avaldavad ja kinnitavad, et nad vastutavad võistlustöö 
realiseerimise eest solidaarselt. 

 

 

Kuupäev: _________________ 

 

 

Ühisosalejate esindajate ees- ja perenimed: ___________________________ 

 

Ühisosalejate esindajate allkirjad: _________________________ 
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Vorm 2 – Hankemenetlusel osalemise avaldus, autorid, hinnapakkumus 

 

Hankija: Tartu Linnavalitsus (registrikood 75006546) 

Hankemenetluse nimetus: „Konrad Mägi mälestusmonumendi ideekonkurss” 

1. Võttes arvesse hankedokumentides sätestatut pakume ………………………… (pakkuja nimi) täitma 
riigihanke tulemusena sõlmitavat hankelepingut.  

2. Kinnitame, et pakkumus sisaldab kõiki kunstilise, konstruktsioonide ja insenertehniliste 
eriosade tööprojektide koostamiseks ja kõigi projektikohaste tööde teostamise vajalikke 
kulusid vastavalt välja pakutavale lahendusele. Pakkumuse tegemisel oleme arvestanud 
hanketeates ja -dokumentides esitatud tingimustega, kõigi kaasnevate töömahtude ja 
kulutustega, sealhulgas riiklike ja kohalike maksudega ning võimalike kuludega. 

3. Kinnitan, et pakkumus on jõus 90 kalendripäeva jooksul alates pakkumuse esitamisest.  

4. Kinnitan, et omame riigihankes nimetatud tööde teostamiseks piisavalt rahalisi vahendeid või 
meil on võimalus neid saada. 

5. Kinnitan, et meil on olemas kõik hankelepingu täitmiseks vajalikud intellektuaalse omandi 
õigused. 

„__“ _________ 2020.a 

Võistlustöö märgusõna:   ……………… 

Pakkuja andmed:    ……………… 

Ärinimi     ……………… 

Registrikood    ……………… 

Arvelduskonto / pank / SWIFT / IBAN  ……………… 

Ettevõtte esindaja andmed:   ……………… 

Ees- ja perekonnanimi / amet  ……………… 

Telefon / e-post    ……………… 

 

Võistlustöö autori(te) andmed ja auhinna jaotus autorite vahel 

Ees- ja 
perekonnanimi 

Telefon/ e-
post 

Osaluse 
% 

Arvelduskonto SWIFT / IBAN / 
pank 

Autori allkiri 

     

     

 

Projekteerimise ja teostuse koguhinnaks pakume .................. eurot koos käibemaksuga, millest 
tööprojekt ……………. ; sh*: 

…………………………………….... 

ning töö teostamine ….……….. eurot. 

 

*projekteerimisega seotud täiendavad tööd vastavalt lahenduse mahule ja olemusele. 
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Vorm 3 – Hankelepingu täitmisse kaasatava vastutava isiku kinnituskiri 

 

Hankija: Tartu Linnavalitsus (registrikood 75006546) 

Hankemenetluse nimetus: „Konrad Mägi mälestusmonumendi ideekonkurss” 

 

Kinnitame, et ……………  (nimi, registrikood) oleme valmis osalema hankelepingu „Konrad Mägi 
mälestusmonumendi ideekonkurss“ täitmisel alltöövõtjana.  

Omame projekteerimistöödeks hankija poolt nõutavat kogemust ja MTRi registreeringut 
projekteerimiseks.  

 

 

 

……………   (ettevõte, registrikood) 

 

……………   (allkirjastaja nimi, amet, allkiri) 

 

 

 

„__“ _________ 2020.a 

 

 

 

 


