
 
       Konfidentsiaalne 

Pakkumuse esitamise ettepanek 
väikehankes „Puistesoola ostmine libedusetõrjeks“ 
            __.__.20__ 

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) korraldab väikehanke järgides riigihangete 
seaduse §-s 3 märgitud üldpõhimõtteid. Hanke eesmärk on hankijale libedustõrje tööde 
tegemiseks puistematerjali, soola (NaCl) ostmine. 

TLT teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt käesolevas pakkumuse esitamise 
ettepanekus (edaspidi Ettepanek) toodud tingimustele: 

1. TLT poolt ostetava puistematerjali kirjeldus: 
1.1.Ostetava toote kirjeldus on toodud tehnilises kirjelduses. 

2. Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele: 
2.1.Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 18. november 2021.a. kell 17:00. 
2.2.Pakkumus esitatakse TLT e-posti aadressile airi.toots@tlt.ee, märkides teemaks 

„Puistesoola ostmine libedusetõrjeks“, mitte avada enne 18.11.2021 kell 17.00. 
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/kinnitusi: 

2.6.1. Puistesoola koostise kirjeldus ning toote sertifikaat, mis tõendab selle 
vastavust standardile EVS-EN16811-1:2016. 

2.6.2. Pakkumuse maksumuse esitamise vorm. 
2.7.Hankija ostab hankelepingu perioodi jooksul puistematerjali ligikaudud 300 tonni, 

millest 150 tonni ostab hankija kottidesse pakendatuna ja 150 tonni lahtiselt. 
2.8.Pakkumus peab olema jõus alates pakkumuse esitamise tähtpäevast kuni 

hankelepingu kehtivuse lõpptähtajani. 
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. 
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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.Puistesoola (lahtine) maksumus ilma käibemaksuta 50 punkti. 

Puistesoola ostmine libedusetõrjeks maksumuse kriteeriumide alusel saab 
maksimaalse arvu punkte pakkumus, mille lahtise puistesoola maksumus   on 
madalaim, s.o. vähim on parim. Kõrgema maksumusega pakkumused saavad 
proportsionaalselt vähem punkte. Punktid arvutatakse järgmise valemi alusel: 
mada la im pakkumus /h inna tava pakkumuse maksumus x 50 
=hindamispunktide arv. 

5.2.2.Puistesoola (pakitud BigBag) maksumus ilma käibemaksuta 50 punkti. 
Puistesoola ostmine libedusetõrjeks maksumuse kriteeriumide alusel saab 
maksimaalse arvu punkte pakkumus, mille pakitud puistesoola maksumus   
on madalaim, s.o. vähim on parim. Kõrgema maksumusega pakkumused 
saavad proportsionaalselt vähem punkte. Punktid arvutatakse järgmise valemi 
alusel: hinnatav pakkumus/kõrgeim pakkumus x 50 = hindamispunktide arv. 

6. Lepingu/tellimiskirja põhitingimused:  
6.1.Pakkuja tarnib esimese osa kaubast koguses 50 tonni kaks päeva pärast lepingu 

mõlemapoolset allkirjastamist. 
6.2.Tarneaadressid on: Kadaka tee 62a, Paldiski mnt 48c ja Peterburi tee 73, Tallinn. 
6.3.Hilisemad kauba tellimised esitatakse kirja teel minimaalselt kaks päeva enne 

soovitud tarnet. 
6.4.Kõik tarnega seotud kulud kannab Pakkuja. 

7. Lisad 
7.1.Lisa 1. Tehniline kirjeldus; 
7.2.Lisa 2. Lepingu projekt; 
7.3.Lisa 3. Pakkumuse maksumuse vorm.
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