Konfidentsiaalne
Pakkumuse esitamise ettepanek
väikehankes „Põrandapesumasinate rent“
21.06.2021
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) korraldab väikehanke järgides riigihangete
seaduse §-s 3 märgitud üldpõhimõtteid. Hanke eesmärgiks on rentida 12 kuuks viis
põrandapesumasinat neljale TLT-le kuuluvalekinnistule remonditöökodade ning ühissõidukite
pesulate põrandate hooldamiseks.
TLT teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt käesolevas pakkumuse esitamise
ettepanekus (edaspidi Ettepanek) toodud tingimustele:
1. TLT poolt renditavad masinad:
1.1.Üks (1) põrandapesumasin 1 vastavalt tehnilises kirjelduses toodud tehnilistele
näitajatele;
1.2.Neli (4) põrandapesumasin 2 vastavalt tehnilises kirjelduses toodud tehnilistele
näitajatele.
2. Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele:
2.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 05.07.2021.a. kell 10:00.
2.2. Pakkumus esitatakse TLT e-posti aadressile Liis.Meer@tlt.ee, märkides teemaks
Põrandapesumasinate rent, mitte avada enne 05.07.21.a. kell 10.00
2.3.Pakkumus peab vastama pakkumuse esitamise ettepanekus toodud tingimustele
ega või olla mistahes viisil eksitav.
2.4. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles.
2.5. Pakkumus tuleb esitada PDF-vormingus digitaalselt allkirjastatuna pakkuja
esindamiseks õigustatud isiku poolt.
2.6. Pakkumus peab sisaldama järgnevat informatsiooni:
2.6.1. Põrandapesumasinate tehniline kirjeldus koos piltidega
2.6.2. Põrandapesumasinate kuluvad osad, mis tulevad kohe kaasa ja on
vahetatavad ning nende maksumused lepingu perioodi vältel (Lisa 2);
2.6.3. Pakkumuse maksumuse esitamise vorm (Lisa 2)
2.7. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 (kuuekümne) kalendripäeva vältel
alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.
3. Pakkujale esitatavad nõuded:
3.1.Pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevuses pakkumuse esitamise hetkel.
4. Läbirääkimised
4.1.TLT alustab vajadusel läbirääkimisi, teatades pakkujale läbirääkimiste aja ja
läbiviimise täpse korra.
4.2.Pakkujatel on õigus teha ettepanek läbirääkimisteks nii enne pakkumuste
esitamist kui ka pärast pakkumuste esitamist.
4.3.TLT-l ja pakkujal on õigus pidada läbirääkimisi pakkumuse esitamise
ettepanekus olevate tingimuste (sh tehnilise kirjelduse, lepingutingimuste jms),
pakkumuse ja maksumuse üle. Läbirääkimised toimuvad kirjalikus vormis või
protokollituna.

4.4.Läbirääkimiste tulemus on optimaalseim TLT vajadusi rahuldav pakkumus.
4.5.Kui pakkuja ei soovi läbirääkimistel osaleda või ei vasta kirjalikule
järelepärimisele, võib TLT tema pakkumuse kui mittevastava tagasi lükata.
4.6.Läbirääkimised toimuvad eesti keeles kirjavahetuse (sh e-post) teel, kui pooled
ei lepi kokku läbirääkimiste pidamist suuliselt koosoleku vormis. Läbirääkimisi
juhib TLT.
5. Pakkumuste hindamine
5.1. TLT hindab kõiki nõuetele (s.h läbirääkimistel kokkulepitud tingimustele)
vastavaid pakkumusi.
5.2. Pakkumusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
5.2.1. Pakkumuse maksumus 5 põrandapesumasina ühe kuu rendimaksumuste
summa – maksimaalselt 75 punkti. Madalaima väärtusega pakkumus
saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte
proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga:
"madalaim väärtus" / "pakkumuse väärtus" x "osakaal (75)"
5.2.2. Kuluosade maksumuste summa – maksimaalselt 25 punkti. Madalaima
väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused
saavad proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga:
"madalaim väärtus" / "pakkumuse väärtus" x "osakaal (25)"
6. Lepingu/tellimiskirja põhitingimused
6.1.Põrandapesumasinate hooldus (vähemalt 2 korda aastas) ehk kuluosade vahetus
peab sisalduma rendihinnas.
7. Lisad:
1. Põrandapesumasinate tehniline kirjeldus
2. Pakkumise esitamise vorm
3. Rendilepingu projekt

Lisa 1
Põrandapesumasinate tehniline kirjeldus
1.
Üldosa
1.1. Aktisaselt Tallinna Linnatransport võtab rendile 12 kuuks 5 põrandapesumasinat.
Põrandapesumasinad jaotuvad 4 objekti vahel.
1.2. Rendile andja peab läbi viima masinate kasutamise koolituse kõikides asukohtades.
1.3. rendihind peab sisaldama korralist hooldust vähemalt 2 korda aastas. Kuluvahendite eest
tasub rendile võtja pakkumuse esitamise vormil toodud hindade alusel.
2.

Põrandapesumasinate tehnilised andmed
2.1. Põrandapesumasin 1 minimaalsed tehnilised andmed:
2.1.1. Teoreetiline võimekus 6000-7000 m2/ h
2.1.2. Töölaius 80-100 cm
2.1.3. imujala laius 90-120 cm
2.1.4. puhtavee paagi/ koti suurus- 190-250 liitrit
2.1.5. mustaveepaagi suurus 200-230 liitrit
2.1.6. juht opereerib masinat peal istudes
2.1.7. masina peab olema varustatud harjastega
2.2. Põrandapesumasin 2 minimaalsed tehnilised andmed:
2.2.1. teoreetiline tootlus 2000-3000 m2/ h;
2.2.2. töölaius 50-70 cm;
2.2.3. jmujala laius 75-95 cm;
2.2.4. puhtavee / pesulahusepaak 50-70 liitrit;
2.2.5. Mustavee paak 50-70 liitrit;
2.2.6. Masina operaator juhib masinat selle taga liikudes;

3. Põrandapesumasinate tarne ja kasutamise asukohad
3.1. Kadaka tee 62a – 1 suurem masin mis on suuteline puhastama kuni 7000 m2/ h
(edaspidi põrandapesumasin 1) ning 1 masin mis on suuteline puhastama kuni 3000
m2/ h (põrandapesumasin 2);
3.2. Peterburi tee 73 – 1 tk põrandapesumasin 2;
3.3. Kopli tn 118 - 1 tk põrandapesumasin 2;
3.4. Vana-Lõuna tn 41 - 1 tk põrandapesumasin 2;

