
Tellija 

Tallinna Linnatranspordi AS, 

registrikood 10312960, 

Kadaka tee 62a, 12618 Tallinn 

 

Ostumenetluse kirjalik kutse 5-1/488-1 

Tallinna Linnatranspordi AS kutsub Teid esitama hinnapakkumist ostumenetluses: 

Ostumenetluse nimetus 
Maleva 2a majutusruumidesse mööbli 

ostmine 

Hinnapakkumise väljavaliku alus Madalaim hind 

Hinnapakkumise esitamise aeg 
29. september 2020 kell 14:00 e-posti 

aadressile Natalia.Tihomirova@tallinnlt.ee   

Nõuded pakkujale 

 

Pakkuja kinnitab, et tal puuduvad riiklike 

maksude, maksete või keskkonnatasude ning 

hankija asukohajärgse kohaliku maksu võla 

puudumist. 

Hinnapakkumine peab sisaldama 

- täidetud ja allkirjastatud pakkumuse vorm 

- pakutavate toodete kirjeldust koos piltidega 

 

Ostumenetluse eest vastutav isik 

Majandusisakonna majandusspetsialist, 

Natalia Tihomirova, 

Natalia.Tihomirova@tallinnlt.ee, 56833855  

1. OSTUMENETLUS 

Ostumenetluse esemeks on Maleva 2a TLT juhtide majutusruumidesse mööbli ostmine koos kohale 

toomise ning vajadusel kokku monteerimisega ja projekti järgselt paika panemisega (edaspidi asjad) 

vastavalt ostumenetluse kutse lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. 

2. NÕUDED OSTUMENETLUSE ESEMELE 

2.1. Ostumenetluse esemeks olevat asjade müüki tuleb osutada vastavalt ostumenetluse kutsele ja 

kehtivatele õigusaktidele. 

2.2. Kõik muudatused, mida pakkuja teenuse osutamise käigus teeb ja mis erinevad kokkulepitust, 

peab tellija enne heaks kiitma. 

3. NÕUDED PAKKUMUSELE 

3.1. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud. 

3.2. Pakkumus peab olema jõus 60 päeva. 

3.3. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust ja ühikuhindu eurodes ilma käibemaksuta ja 

koos käibemaksuga kaks kohta pärast koma ning olema sisestatud kutsele lisatud pakkumuse vormile. 

3.3.1. Pakkumuse ühikuhinnad peavad sisaldama kõiki ostumenetluse kutses ja selle lisades 

kirjeldatud teenuse osutamiseks tehtavaid kulutusi. 

3.3.2. Pakkumuse ühikuhinnad on lõplikud ja kehtib kogu lepinguperioodi. 

3.4. Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega nimetada pakkumuses tingimusi, mis 

ei tulene ostumenetluse dokumendist ja selle lisadest. 

3.5. Pakkumuse esitamine ostumenetluse üksikutele osadele ei ole lubatud. 

3.6. Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulutusi tellija ei hüvita. 

4. LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMINE JA EDUKA PAKKUMUSE VÄLJASELGITAMINE 

4.1. Vajaduse korral alustab hankija pakkujatega läbirääkimisi. 
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4.2. Kuni pakkumuste hindamise tulemuste väljaselgitamiseni võib hankija nõuda pakkujatelt 

lisadokumentide või pakkumuste täpsustuste esitamist. 

4.3. Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind. 

4.4. Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist teeb hankija eduka pakkumuse esitanud pakkujale 

tellimiskirjaga ettepaneku teenuse osutamiseks. 

 

5. ÕIGUSES JA KOHUSTUSED 

5.1. Osutatav teenus peab vastama pakkumuses väljatoodud tingimustele või keskmisele kvaliteedile. 

5.2. Müüja annab TLT-le igakülgset informatsiooni (esitab kasutusjuhendi, sertifikaadid jne), mis on 

vajalik asjade nõuetekohaselt kasutamiseks. 

5.3. Müüja annab üleantud asjadele 24  kuulise garantii, millega on hõlmatud kõik asjal lasuvad 

puudused. Müüja kohustub garantiikorras puudused kõrvaldama 5 tööpäeva jooksul alates 

vastavasisulise nõude saamisest. 

5.4. Müüja kohustub asjadel esinevad puudused kõrvaldama 5 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise 

nõude saamisest TLT poolt. 

5.5. Juhul, kui Müüja viivitab asjade üleandmisega, on TLT-l õigus nõuda leppetrahvi 0.1 % iga 

viivitatud päeva eest lepingu alusel makstavast tasust. Leppetrahvi nõue tuleb esitada 6 kuu jooksul 

alates kohustuse rikkumise teadasaamisest. 

6. MAKSETINGIMUSED  

6.1. TLT ja Müüja koostavad asjade üleandmisel üleandmise ja vastuvõtmise akti. TLT-l on õigus 

keelduda üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamisest, kui üleantud asjadel esinevad puudused. 

6.2. TLT tasub esitatud arve 21 kalendripäeva jooksul alates üleandmise ja vastuvõtmise akti 

allkirjastamisest ning arve kättesaamisest. Juhul, kui TLT-l on kahtlusi Müüja poolt esitatud arve 

õigsuse osas või kui üleantud asjadel esinevad puudused on TLT-l õigus keelduda arve tasumisest kui 

täiendavate selgituste saamiseni või kõikide puuduste kõrvaldamiseni Müüja poolt. 

6.3. Tellija ei maksa ettemaksu. 

 

LISAD 

Lisa 1 Tehniline kirjeldus 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Natalia Tihomirova 

Majandusosakonna majandusspetsialist 
  



Ostumenetluse kirjaliku kutse 

lisa 1 

 

Tehniline kirjeldus 

Käesoleva ostumenetlusega ostab Tallinna Linnatranspordi AS ettevõtte ühissõiduki juhtide 

majutusruumidesse aadressil Maleva 2a, Tallinn tabelis 1 kirjeldatud ja kogustes mööblit. Pakkuda 

tuleb kas tabelis olevaid näidistooteid või nendega samaväärseid. Samaväärseks loetakse mõõtudelt, 

värvilt ja materjalidelt samaväärsed tooted.  

Tabel 1. Ostetava mööbli kirjeldus ja kogused  

Nr Näidistoote kirjeldus Pilt näidistootest 
Näidistoode või sellega 

samaväärne 
Kogus 

TOAD 

1. 

Madratsiga voodi  

  

https://juniik.ee/pood/v

oodiraam-must-
metallist-90-x-200-cm/ 

41 

Värvus: must 

Materjal: metall 

Mõõtmed: 205*96,5*81 cm  
(+-5 cm) 

Sobilik madrats: 200*90 cm 

2.  

Riidekapp  

Materjal: lamineeritud 

mööbliplaat. 
Korpuse ja uste paksus 16 mm 

 

Värvus: valge;  

  

https://www.sistra.ee/si

sustustoode/riidekapp-
lima-s-ii/ 

41 

Kõrgus: 200-205 cm 

Laius: 80-95 cm 

Sügavus: 50-55 cm 

3. 

Öökapp 

  

https://www.on24.ee/sis
ust 

us/kapid_kummutid_rii

ulid/ 
kummutid_%C3%B6%

C3%B6kapid/217287 

41 

Valget värvi melamiinkattega 

mööbliplaadist valmistatud 

öökapp 

2 metall-liuguritel sahtlit 

Mõõdud: 
40x30x30cm (+- 5cm) 

 

 

 
  

KÖÖK JA ÜLDKASUTATAVAD RUUMID 
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4. 

Söögitool  

  

https://www.moobel1.e
e/toolid/tool-nj77.html 

53 

Värvus: must 

Materjal: painutatud puit + 

teras 

Maksimaalne kandevõime:110 

kg 

Kogusuurus: 49*52,5*87 cm 
(+-3 cm) 

5. 

Söögilaud ümmargune 

  

https://www.moobel1.e

e/lauad/laud-c35.html 

1 

Toote mõõdud: 
Laius: 180 cm 

Kõrgus: 75 cm 

Sügavus: 90 cm 
Mõõdud võivad erineda +- 

5cm 

Värvus: valge  
 

Ovaalne/ümmargune 

söögilaud mahutab enda 
ümber vähemalt 5 inimest. 

Plaat on valmistatud vineerist. 

6. 

Lukustatav hoiukapp 

  

https://juniik.ee/pood/lu
kustatav-hoiukapp-6-

kapiga-terasest-90-x-

45-x-180-cm-hall/  

7 

Värvus: hall 

Materjal: teras 

Mõõtmed: 90 x 45 x 180 cm  

Kuue riidepuu ning kuue 
sahtliga 

Igas kapis on peegel ja 

nimekaardi hoidja 

Kuue lukustatava uksega, 130° 
avamisnurgaga ja 12 võtmega 

Iga riiuli maksimaalne 

kandevõime: 10 kg 
Plastist jalapehmendustega 
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PUHKERUUM-SÖÖGITUBA 

7. 

Söögilaud kandiline 

  

https://furgner.com/et/s

oogilauad/1851-tenzo-

flow-laud-200 

6 Materjal: metallist raam, 

melamiinist mööbliplaat 

Mõõdud: 200*90*75 cm (+- 

5cm) 

8. 

Diivanvoodi  

  

https://www.jysk.ee/hol

stebro-diivan-728-186-
1068-ee.html 

6 

Värvus: Pruun või must 

Metallist jalad, diivani 
kattematerjal kunstnahk. 

Mõõdud: 3-ne, 
181*81*91cm (+-15 cm) 

9. 

Diivanilaud  

  

  

https://www.jysk.ee/ve

dde-kohvilaud-710-
206-1035-ee.html 

2 

Laius: 60-80 cm 

Pikkus: 100-120 cm 

Kõrgus: 45 cm 

Värvus: tume tamm 

Materjal: 
Puitlaastplaat / melamiin 

PESU- JA SANITAARRUUMID NING SAUNAKOMLPEKS 

10. 

Riidekapp metallist 

  

https://www.ajtooted.ee

/kapid/riidekapid/riidek

app/4035649-
19455389.wf?productId

=19455388  

8 

Riidepuu torud 3 nagiga 

Silinderlukud 

Komplektne kapp 

1800*900*500 mm 

Värv: Helehall 

 

Maleva 2a juhtide majutusruumid peaksid ehituslepingu kohaselt valmima 14.12.2020. Selleks 

tähtajaks peab kogu ostetav mööbel olema olemas Müüja laos Eestis. Mööbli kohaletoimetamine ja 

kokku panemine on Müüja poolt. Mööbel tuleb üle anda komplekteerituna ja paika panduna Maleva 

2a ruumides 2 (kahe) nädala jooksul peale TLT kirjalikku teadet ruumide valmisoleku kohta. 

 

Müüja peab arvestama, et juhul kui ruumide ehitustööd venivad TLT-st mitte tulenevatel põhjustel 

(ehitustööde venimine), tuleb Müüjal mööblit ladustada enda laos. Maksimaalne ladustamise periood 

Müüja kuludega on 2 kuud. Kahe kuu möödumisel peal TLT leidma ise lahenduse mööbli 

ladustamiseks.  
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