Tallinna Linnatranspordi AS,
registrikood 10312960,
Kadaka tee 62a, 12618 Tallinn

Tellija

Ostumenetluse kirjalik kutse
Tallinna Linnatranspordi AS kutsub Teid esitama hinnapakkumist ostumenetluses:
Ostumenetluse nimetus

Kadaka tee 62a, Tallinn remonditöökoja
laoriiulite valmistamiseks vajamineva
materjali/ toote hankimine

Hinnapakkumise väljavaliku alus

Madalaim hind

Hinnapakkumise esitamise aeg

15.12.2020 kell 12:00 e-posti aadressitele:
tatjana.kovaljova@tallinnlt.ee ja
vitali.petrov@tlt.ee

Nõuded pakkujale

Hinnapakkumine peab sisaldama

Ostumenetluse eest vastutav isik

Pakkuja kinnitab, et tal puuduvad riiklike
maksude, maksete või keskkonnatasude ning
tellija asukohajärgse kohaliku maksu võla
puudumist.
- Täidetud ja allkirjastatud pakkumuse
vormi;
- Pakkumus peab olema esitatud
pakkuja seadusliku või volitatud
esindaja poolt;
Kinnisvaraosakonna juhataja Vitali Petrov, epost: vitali.petrov@tlt.ee, tel: +372 525 8972

1. OSTUMENETLU
Ostumenetluse esemeks on Kadaka tee 62a, Tallinn kinnistul asuvasse linnaliinibusside
remonditöökoja rehvilattu rehvi- ja veljeriiulite valmistamiseks vajamineva materjali hankimine
(edaspidi toode/materjal) vastavalt ostumenetluse kutse lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.
2. NÕUDED OSTUMENETLUSE ESEMELE
2.1. Ostumenetluse esemeks olevat toode/materjal peab vastama ostumenetluse kutsele ja kehtivatele
õigusaktidele.
2.2. Kõik muudatused, mida pakkuja materjali/ toote osas 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 30 kalendripäeva.
3.3. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja koos
käibemaksuga kaks kohta pärast koma ning olema sisestatud kutsele lisatud pakkumuse vormile.
3.3.1. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki ostumenetluse kutses ja selle lisades kirjeldatud
materjali/ toote hankimiseks tehtavaid kulutusi.
3.3.2. Pakkumuse maksumus on lõplik 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 tellija pakkujatega läbirääkimisi.
4.2. Kuni pakkumuste hindamise tulemuste väljaselgitamiseni võib tellija nõuda pakkujatelt
lisadokumentide või pakkumuste täpsustuste esitamist.
4.3. Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.
4.4. Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist teeb tellija eduka pakkumuse esitanud pakkujale
tellimiskirjaga ettepaneku materjali/ toote soetamiseks.
5. ÕIGUSES JA KOHUSTUSED
5.1. Pakutav materjal/ toode peab vastama pakkumuses väljatoodud tingimustele.
5.2. Pakkuja annab tellijale igakülgset informatsiooni (esitab kasutusjuhendi, sertifikaadid jne), mis on
vajalik materjali/ toote lõppresultaadi nõuetekohaseks kasutamiseks.
5.3. Pakkuja annab üleantud materjalile/ tootele 24 kuulise garantii, millega on hõlmatud kõik
materjalil lasuvad puudused. Pakkuja kohustub garantiikorras materjali/ toote puudused kõrvaldama 5
tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest.
5.4. Pakkuja kohustub materjalil/ tootel esinevad puudused kõrvaldama 5 tööpäeva jooksul alates
vastavasisulise nõude saamisest tellija poolt.
5.5. Juhul, kui pakkuja viivitab materjali/ toote üleandmisega, on tellijal 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. TÖÖDE MAKSETINGIMUSED
6.1. Tellija ja pakkuja koostavad materjali/ toote üleandmisel üleandmise ja vastuvõtmise akti. Tellijal
on õigus keelduda üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamisest, kui üleantaval materjalil/ tootel
esinevad puudused.
6.2. Tellija tasub esitatud arve 21 kalendripäeva jooksul alates üleandmise ja vastuvõtmise akti
allkirjastamisest ning arve kättesaamisest. Juhul, kui tellijal on kahtlusi töövõtja poolt esitatud arve
õigsuse osas või, kui üleantud materjalil/ tootel esinevad puudused on tellijal õigus keelduda arve
tasumisest, kui täiendavate selgituste saamiseni või kõikide puuduste kõrvaldamiseni pakkuja poolt.
6.3. Tellija ei maksa ettemaksu.
LISAD
Lisa 1 tehniline kirjeldus
Lisa 2 joonis
Lisa 3 pakkumuse vorm
(allkirjastatud digitaalselt)
Vitali Petrov
kinnisvaraosakonna juhataja

Lisa 1
Tehniline kirjeldus
Käesoleva ostumenetluse objektiks on Tallinna Linnatranspordi AS-i linnaliinibusside remonditöökoja
laoruumi (asukohaga Kadaka tee 62a, Tallinn), laoriiulite valmistamiseks materjali soetus koos tarnega
(*laoriiulite kokkupanek ei ole antud ostumenetluse mahus).
Laoruumi otstarve on majandussõidukite rehvide- ja velgede ladustamine.
Pakkuja peab pakkuma materjali/toote transporti ja laadimist. Pakkumise esitamisel Pakkuja on
kohustatud märkima materjali võimaliku tarneaja.
Laoriiulite materjali/toote kvaliteet peab olema tagatud parimal moel. Materjal/ toode peab olema
võimalikult vastupidav ja kauakestev sh korrosioonikindel. Materjal/ toode peab olema sobilik
kasutamiseks laohoones mh miinuskraadides. Pakutav materjal/ toode peab olema uus. Materjal/ toode
peab olema ohutu, vastama kasutusotstarbele ja olema lubatud kasutamiseks Eestis ja/või Euroopa
Liidu maades ning omama vastavaid sertifikaate.
Lõplikud arvutused ostumenetluse eesmärkide täitmiseks vajalike laoriiulite materjali/ toote kohta teeb
ning nende õigsuse ning piisavuse eest vastutab Pakkuja.
Ostumenetluse objekt ehk laoriiulite materjal on järgnev:
1. 6 m nelikanttoru 20 x 20 x 3 - 150 jm
2. 6 m nelikanttoru 40 x 60 x 4 - 288 jm
3. 6 m nelikanttoru 40 x 40 x 4 - 504 jm
4. Lehtteras 1500 x 3000 x 3 - 24 tk
5. Nelikant metalli 60 x 40 x 3 60 jm

