Tellija

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport,
registrikood 10312960,
Kadaka tee 62a, 12618 Tallinn

Ostumenetluse kirjalik kutse nr 5-1/771-1
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport kutsub Teid esitama hinnapakkumist ostumenetluses:
Kadaka
tee
62a
remonditöökotta
Ostumenetluse nimetus
raskekaubariiulite soetamine ja monteerimine
Hinnapakkumise väljavaliku alus

Madalaim hind

Hinnapakkumise esitamise aeg

19. veebruar 2021.a. kell 14:00 e-posti
aadressile Tatjana.Kovaljova@tallinnlt.ee
Vitali.Petrov@tallinnlt.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
Esindusõigusliku- või volitatud isiku poolt
täidetud ja digiallkirjastatud pakkumuse
vormi
Kinnisvaraosakonna juhataja, Vitali Petrov,
Vitali.Petrov@tallinnlt.ee, +372 525 8972

1. OSTUMENETLU
Ostumenetluse esemeks on Kadaka tee 62a remonditöökotta raskekaubariiulite soetamine ja
monteerimine (edaspidi toode/teenus) vastavalt ostumenetluse kutse lisas 1 esitatud tehnilisele
kirjeldusele.
2. NÕUDED OSTUMENETLUSE ESEMELE
2.1. Ostumenetluse esemeks olevat toodet/teenust tuleb osutada vastavalt ostumenetluse kutsele ja
kehtivatele õigusaktidele.
2.2. Kõik muudatused, mida pakkuja toote/teenuse osutamise käigus teeb ja, mis erinevad
kokkulepitust, peab tellija enne heaks kiitma.
2.3.
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 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
toote/ teenuse osutamiseks 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. Pakkumusi hinnatakse madalama hinna alusel, va juhul, kui madalama maksumusega pakkumusel
on ebamõistlikult pikk tarneaeg (pikem kui 4 nädalat).
4.4. Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist teeb tellija eduka pakkumuse esitanud pakkujale
tellimiskirjaga ettepaneku toote/ teenuse osutamiseks.
5. ÕIGUSES JA KOHUSTUSED
5.1. Üleantav toode/teenus peab vastama pakkumuses väljatoodud tingimustele või keskmisele
kvaliteedile.
5.2. Müüja/töövõtja annab tellijale igakülgset informatsiooni (esitab kasutusjuhendi, sertifikaadid jne),
mis on vajalik toote/teenuse lõppresultaadi nõuetekohaselt kasutamiseks.
5.3. Müüja/töövõtja annab üleantud asjale 24 kuulise garantii, millega on hõlmatud kõik tootel/
teenusel lasuvad puudused. Müüja/töövõtja kohustub garantiikorras puudused kõrvaldama 5 tööpäeva
jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest.
5.4. Müüja/töövõtja kohustub tootel/osutatud toote/teenuse lõppresultaadil esinevad puudused
kõrvaldama 5 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest tellija poolt.
5.5. Juhul, kui müüja/töövõtja viivitab toote üleandmisega/teenuse osutamisega, on tellijal õigus nõuda
leppetrahvi 0.1 % iga viivitatud kalendripäeva eest lepingu alusel makstavast tasust. Leppetrahvi nõue
tuleb esitada 6 kuu jooksul alates kohustuse rikkumise teadasaamisest.
6. TÖÖDE MAKSETINGIMUSED
6.1. Tellija ja müüja/töövõtja koostavad toote/teenuse lõppresultaadi üleandmisel üleandmise ja
vastuvõtmise akti. Tellijal on õigus keelduda üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamisest, kui
üleantud tootel/teenusel 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 müüja/töövõtja poolt esitatud
arve õigsuse osas või kui üleantud asjal/osutatud teenusel esinevad puudused on tellijal õigus keelduda
arve tasumisest, kui täiendavate selgituste saamiseni või kõikide puuduste kõrvaldamiseni
müüja/töövõtja poolt.
6.3. Tellija ei maksa ettemaksu.
LISAD
Lisa 1 Tehniline kirjeldus
Lisa 2 Pakkumuse maksumuse vorm

(allkirjastatud digitaalselt)
Vitali Petrov
kinnisvaraosakonna juhataja

Lisa 1
Tehniline kirjeldus
1. Üldosa
1.1.Käesoleva ostumenetluse eesmärgiks on raskekaubariiulite soetamine Aktsiaselts Tallinna
Linnatranspordi remonditöökoja kerelattu asukohaga Kadaka tee 62a, Tallinn. Pakkumus
peab sisaldama ka pakutava toodete tarnimist ja paigaldust tellija asukohta.
1.2.Kaubariiulite otstarve on autobusside- ja majandussõidukite teenindamiseks vajalike
varude ladustamine.
1.3.Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi, sh kauba pakendamist, transporti,
mahalaadimist, paigaldamist, kokku monteerimist ja paigalduskoha koristust.
1.4.Kaubariiulite kvaliteet peab olema tagatud parimal moel. Toode peab olema võimalikult
vastupidavad ja kauakestev sh korrosioonikindel. Toode peab olema sobilik kasutamiseks
laohoones muuhulgas miinuskraadides.
1.5.Tarnitavad laoriiulid peavad olema kergesti puhastatavad ja taluma vajadusel ka niisket ja
keemilist puhastust.
1.6.Pakutav toode peab olema uus. Toode peab olema ohutu, vastama kasutusotstarbele ja
olema lubatud kasutamiseks Eestis ja/või Euroopa Liidu maades ning omama vastavaid
sertifikaate.
1.7.Kaubariiulitel peab olema kirjas tasapinna ja külgraamide kandevõime. Raskekaubariiuli
kandevõime peab olema dokumenteeritud.
1.8.Kaubariiulid peavad olema kinnitatud põranda ja/ või ehitustarindite külge,
ümberkukkumise välistamiseks. Laoriiulite paigaldamisel tuleb veenduda, et olemasolev
ehitustarind on piisava tugevuse ja stabiilsusega. Paigaldatud laoriiul ei või rikkuda ega
nõrgestada ehituskonstruktsioone ja hoonet või vähendada nende eluiga või muid tehnilisi
omadusi, seda nii paigaldamisel, kui ka hilisemas kasutuses. Laohoone aluspind on
betoonpõrand.
1.9.Pakutu suhe tegelikkusesse on pakkuja risk. Kõik toodete ja konstruktsioonide
eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks ning kasutamiseks vajalikud tööd või tooted, mis
ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärk, loeb tellija
müügitehingu koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.
1.10. Lõplikud arvutused ostumenetluse eesmärkide täitmiseks vajalike toodete kohta teeb
ning nende õigsuse ning piisavuse eest vastutab pakkuja.
1.11. Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole
esitatud ostumenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse töövõtulepingu täitmise ajal
prioriteetseks tellija tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda tellija ühtegi pakkuja
ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule
ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Tellija poolne
kontaktisik, kelle poole pakkujal tuleb täiendavate tekkivate küsimuste korral
pöörduda on Ivar Kelder e- posti aadress: Ivar.Kelder@tlt.ee ja tel: +372 5263147.
2. Tehnilised nõuded
2.1.Moodulite arv:

Laoriiul (vaja 1 riiuliplaat) kõrgus 3500 mm
Laoriiul (vaja 2 riiuliplaati) kõrgus 5000 mm
Laoriiul (vaja 2 riiuliplaati) kõrgus 5000 mm
2.2.Kandevõime: min 1000 kg;

laius 2700 mm
laius 2700 mm
laius 3600 mm

sügavus 1100 mm
sügavus 1100 mm
sügavus 1100 mm

2 tk
6 tk
2 tk

3. Muud nõuded
3.1.Kõik küsitud sektsioonid paigaldatakse eraldiseisvatena.
3.2.Kaubariiulite külgraamid ja talad peavad olema tsingitud või pulbervärvitud.
3.3.Soovituslikuks tarneajaks peab tellija 2 nädalat peale pakkumuse kinnitamist.
3.4.Paigaldamise aeg tuleb tellijaga kooskõlastada 7 tööpäeva enne töödega alustamist.
3.5.Paigaldamise aeg ei või ületada 14 tööpäeva alates paigaldamise alustamisest.
3.6.Pakkuja kohustuseks on ka need tegevused, mis ei ole käesolevas ostumenetluses otseselt
kirjeldatud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik kirjeldatud eesmärgi
saavutamiseks.
3.7.Pakkuja poolt paigaldustööde käigus põhjustatud viimistluse või muude objektiosade
vigastuste korral on müüjal kohustus taastada rikutud viimistlus või muu tekitatud vigastus.
Selle mitteteostamisel on tellijal õigus hüvitusele ja pakkujal kohustus hüvitada vigastuste
likvideerimise või viimistluse taastamise põhjendatud kulud telljale.

