
 
       Konfidentsiaalne 

 

Pakkumuse esitamise ettepanek 

väikehankes „Tsentraalvee aparaatide rent“ 

            11.11.2021 

 

 

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) korraldab väikehanke järgides riigihangete 

seaduse §-s 3 märgitud üldpõhimõtteid. Hanke eesmärgiks on rentida kolmeks aastaks TLT 

erinevatele kinnistutele töö ja puhkeruumidesse tsentraalvee aparaate. 

 

TLT teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt käesolevas pakkumuse esitamise 

ettepanekus (edaspidi Ettepanek) toodud tingimustele: 

1. TLT poolt ostetava teenuse kirjeldus: 

1.1.TLT lõppjaamadesse ja depoodesse tsentraalvee aparaatide rent koos 2 korda 

aastas hooldusega ning tarnimise ja paigaldusega tehnilises kirjelduses toodud 

aadressidel.  

1.2.Kohe renditakse iseseisvaid aparaate sooja ja külma veega 24 tk ja iseseisvaid 

aparaate sooja, külma ja mulliveega 2 tk.  

1.3.Lepingu perioodi jooksul on TLT-l õigus vastavalt vajadusele rentida lisaks 

punktis 1.2. nimetatule veel 8 iseseisvat külma ja sooja veega aparaati ning 2 

iseseisvat külma, sooja ja mulliveega aparaati. Täiendavate aparaatide rentimisel 

sõlmivad pooled hankelepingu lisa.  

 

2. Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele: 

2.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 25. november 2021.a. kell 10:00. 

2.2. Pakkumus esitatakse TLT e-posti aadressile Liis.Meer@tlt.ee, märkides teemaks  

Tsentraalvee aparaatide rent, mitte avada enne 25.11.2021 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/ kinnitusi: 

2.6.1. Täidetud ja allkirjastatud pakkumuse maksumuse vorm (lisa 3) 

2.6.2. Pakutavate tsentraalvee aparaatide pildid ja kirjeldus, kus on välja toodud 

aparaadi mõõdud, värvivalikud, detailse kirjeldusega vajaminevatest 

ühendustest (elekter, vesi) ning vajaminevate veeühenduste mõõdud, et 

Hankija saaks vajaminevad ettevalmistused nende järgi teostada.  

2.6.3. Tsentraalvee aparaatide 2 korda aastas teostatava hoolduse kirjeldus, kus 

tuleb välja tuua millised hooldustegevused mingi hoolduse raames läbi 

viiakse. Samuti juhendit kuidas aparaate tuleks igapäevaselt hooldada ja 

kasutada.  

2.6.4. CO2 ballooni vahetus ja täitmine peab sisalduma hinnas. 
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2.7.Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 (kuuekümne) kalendripäeva vältel alates 

pakkumuse esitamise tähtpäevast.  

2.8. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust ja ühikuhindu eurodes ilma 

käibemaksuta ja koos käibemaksuga kaks kohta pärast koma ning olema 

sisestatud kutsele lisatud pakkumuse vormile.  

2.9. Pakkumuse ühikuhinnad on lõplikud ja kehtivad kogu lepinguperioodi.  

2.10. Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega nimetada 

pakkumuses tingimusi, mis ei tulene ostumenetluse dokumendist ja selle 

lisadest.  

2.11. Pakkumise osutamine üksikutele osadele ei ole lubatud.  

 

3. Pakkujale esitatavad nõuded: 

3.1.Pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevusi pakkumuse esitamise hetkel. 

4. Pakkumuste hindamine 

4.1. TLT hindab kõiki nõuetele (s.h läbirääkimistel kokkulepitud tingimustele) 

vastavaid pakkumusi.  

4.2. Pakkumusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel: 

4.2.1. Pakkumuse maksumus – maksimaalselt 100 punkti. Madalaima 

väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised 

pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse 

valemiga:  

"madalaim väärtus" / "pakkumuse väärtus" x "osakaal (100) 

 

5. Lisad 

1. Tehniline kirjeldus; 

2. Rendilepingu projekt; 

3. Maksumuse vorm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tehniline kirjeldus  

  

1. Teenuse sisu   

 

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport tellib rendib Tallinnas lõppjaamadesse ja depoodesse 
tsentraalvee iseseisvaid  aparaate järgmistel objektidel: 

  

Jrk 

nr  

Aadress  Hoone kinnistul  Kirjeldus  

1.  Hobujaama 14  Lõppjaam    Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

2.  Veerenni 20  Lõppjaam   Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

3.  Paldiski mnt 221  Lõppjaam   Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

4.  Männiku tee 125a  Lõppjaam   Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

5.  Kärberi 60  Lõppjaam   Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

6.  Peterburi tee 73  Valvurite ruum  Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

7.  Kadaka tee 62a 3. korrus Peamaja  Külma, sooja ja mulliga iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

8.  Vana-Lõuna 41  Dispetšerite ruum  Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

9.  Kadaka tee 62a  

1 korrus 

Peamaja  Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

10.  Kadaka tee 62a  Paigutajad  Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

11.  Kadaka tee 62a Ladu  Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

12.  Kadaka tee 62a  Töökoda/ 2 korrus   Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

13. Kadaka tee 62a 

 

Peahoone 2 korrus/ 

Kab.204/ Köök 

 

Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 



14. Tartu mnt 101 

 

Lõppjaam Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

15. Tondi 17a 

 

Lõppjaam Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

16. Kopli 116 

 

Lõppjaam Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

17. Kadaka tee 62a  

 

Pesula Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

18. Peterburi tee 73 Pesula Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

19. Peterburi tee 73 

 

Töökoda värav 3 Külma ja sooja veega  iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

20. Paldiski mnt 48c 

 

Pesula Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

21. Peterburi tee 73 

 

Dispetšerite ruum Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

22. Keskuse 5 Lõppjaam Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

23. Akadeemia tee 29 

 

Lõppjaam Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

24. Maleva 2a  Külma ja sooja veega iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

25. Vana-Lõuna 41 Peamaja Külma, sooja ja mulliga iseseisev 

tsentraalvee aparaat 

26. Vana-Lõuna 41 Depoo Külma ja sooja iseseisev tsentraalvee 

aparaat 

 

2. Kontaktisik  

Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport  poolne kontakt töö korraldamisel ja küsimustele 

vastamisel on majandusspetsialist Liis Meer, 5683 3855 Liis.Meer@tlt.ee   

 

3. Teenuse osutamise tähtaeg  

Teenuse alustamise tähtaeg algab peale teenuse osutamiseks lepingu sõlmimist, mis kehtib 

tähtajaliselt 36 kuud võimalusega pikendada lepingut samadel tingimustel 12 kuuks. 

  

 


