
 
       Konfidentsiaalne 

 

Pakkumuse esitamise ettepanek väikehankes  

„Paldiski mnt 48c töökohajoone suruõhukompressori hankimine koos vajamineva 

paigaldustööga“ 

 

            29.04.2022.a.  

 

 

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) korraldab väikehanke järgides riigihangete 

seaduse §-s 3 märgitud üldpõhimõtteid. Hanke eesmärgiks on hankida Paldiski mnt 48c 

töökojahoonesse suruõhukompressor koos vajaminevate lisatarvikute ning paigaldustöödega.   

 

TLT teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt käesolevas pakkumuse esitamise 

ettepanekus (edaspidi Ettepanek) toodud tingimustele: 

1. TLT poolt ostetava asja kirjeldus: 

1.1. Kruvikompressor; 

1.2. Jahutuskuivati; 

1.3. Suruõhumahuti 500 liitrit, max 16 bar; 

1.4. TLT poolt hangitava asja detailne kirjeldus on toodud Ettepaneku lisas nr 1.  

1.5. Vana kompressori demontaaz 

2. Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele: 

2.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 05 mai 2022.a. kell 14:00. 

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

„Paldiski mnt 48c töökohajoone suruõhukompressori hankimine“. 

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 tuleb esitada pakkumuse maksumuse vormil (Ettepaneku lisa 2).  

2.7. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 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, 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 
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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 – 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 (50)" 

6. Tellimiskirja põhitingimused 

6.1. Täitja kohustub tarnima asja(d) ja osutama teenust Ettepanekus pakkumuse 

esitamiseks väljatoodud tähtpäeval või tähtaja jooksul ning selles märgitud kohas. 

Täitja informeerib TLT-d teenuse teostamist täpsest ajast veendudes, et TLT saab 

vastava teate kätte ning, et TLT-le väljapakutud aeg sobib.  

6.2. Täitja kohustub asja soetama ja teenust osutama Ettepanekus pakkumuse 

esitamiseks väljatoodud tingimustel, sh tarnetähtaegadel ja kogustes. 

6.3. Koos asja ja teenuse lõppresultaadiga annab Täitja TLT-le üle lõpperesultaadi 

juurde kuuluva dokumentatsiooni. Lõppresultaadi üleandmisel läheb TLT-le üle 

Teenuse-ja asja lõppresultaadiga seotud juhusliku hävimise või kahjustumise 

riisiko.  

6.4. Asja üleandmise kohta koostavad Pooled üleandmisdokumendi (üleandmise ja 

vastuvõtmise akt, saateleht, arve-saateleht vms), mille mõlemad Pooled 

allkirjastavad. Üleantav asu ja selle lõppresultaat peab vastama Ettepanek 

pakkumuse esitamiseks väljatoodule.  

6.5. TLT-l on õigus keelduda asja vastuvõtmisest, kui üleantav asi on puudustega või 

ei vasta muul viisil Ettepanekus esitada pakkumus väljatoodud tingimustele.  

6.6. Kui Täitjale on teada eritingimused, millest tuleb lähtuda asja lõppresultaadi 

kasutamisel, on viimane kohustatud TLT-d kõikidest eritingimustest teavitama 

enne asja üleandmist.  

6.7. Üle antud asja kvaliteet peab vastama kokkulepitu tingimustele, või kui 

kokkulepe kvaliteedi osas puudub, peab asja kvaliteet vastama sama liiki asjade 

tavaliselt omasele kvaliteedile.    

6.8. TLT on kohustatud Täitjat asja lõppresultaadil olevatest puudustest teavitama 14 

tööpäeva jooksul alates üleandmisdokumendi aktsepteerimisest. 

6.9. Täitja vastutab asjal või selle lõppresultaadil olevate puudustes eest, kui puudused 

olid olemas asja üleandmise hetkel või, mis tekkisid peale asja üleandmist ostjast 

mitteolenevatel põhjustel. 

6.10. Täitja on kohustatud puudustega asjal kõrvaldama puudused  5 tööpäeva 

jooksul alates puudustest teadasaamisest. Juhul, kui Täitja keeldub puudusi 

kõrvaldamast on TLT-l õigus lasta puudused kõrvaldada kolmandalt isikult ning 

nõuda Täitjalt kõikide puuduste kõrvaldamisega seotud kulutuste hüvitamist. 

6.11. Asja üleandmisega viivitamisel on Täitja kohustatud maksma TLT 

leppetrahvi 0,2% pakkumuse alusel makstavast kogusummas, kuni kohustuste 

nõuetekohase täitmiseni. 

6.12. TLT tasub Täitjale asja ja reaalselt osutatud teenuse eest vastavalt Täitja 

poolt esitatud pakkumuses väljatoodule. Eeldatakse, et asja eest makstav tasu 

sisaldab kõiki Täitjale tekkivaid otseseid ja kaudseid kulutusi.  

6.13. Täitja esitab TLT-le e-arve 5 tööpäeva jooksul alates asja 

üleandmisdokumendi allkirjastamisest mõlema Poole poolt. Juhul, kui Täitjal 

puudub võimalus e-arve esitamiseks, peab Täitja esitama arve PDF formaadis 

eelpool nimetatud tähtaja jooksul elektrooniliselt aadressile:  tallinnlt@e-

arvetekeskus.eu. 

6.14. TLT tasub asja ja reaalselt osutatud teenuse eest esitatud arve alusel 21 

kalendripäeva jooksul arve kättesaamisest. Juhul, kui asjal esinevad puudused, on 

TLT-l õigus keelduda arve maksmisest senikauaks, kuni Täitja kõrvaldab ajal või 

selle lõppresultaadil esinevad puudused. 

6.15. TLT tasub Täitjale asja eest arvel näidatud summa, arvel näidatud 

arvelduskontole.  

mailto:tallinnlt@e-arvetekeskus.eu
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6.16. Juhul, kui TLT-l tekib kahtlusi esitatud arve õigsuse osas, on TLT-l õigus 

keelduda arve tasumisest kuni Täitja poolt vastavasisuliste selgituste saamiseni või 

esitatud arve muutmiseni. 

6.17. Tasu maksmise kohustus loetakse TLT poolt täidetuks arvel väljatoodud 

summa laekumisest Täitja arveldusarvele. 

6.18. Maksetähtaja ületamisel on Täitjal õigus nõuda TLT-lt viivist 0,02% 

kalendripäevas tasumata summast, arvates viivise nõude esitamise päevast kuni 

rahalise kohustuse nõuetekohase täitmiseni.  

6.19. Juhul, kui garantiitähtaja pikkus pole Tööde teostamise aluseks olevates 

dokumentides või ettepanekus pakkumuse esitamiseks märgitud, kehtib garantii 24 

kuud. 

6.20. Garantiitähtaeg algab asja üleandmise päevast.  

6.21. Garantiitähtaja jooksul on Täitjal kohustatud tasuta kõrvaldama asjal 

lasuvad puudused või puudustega asja ümber vahetama, kui  Täitja ei tõenda, et 

puudused tekkisid TLT poolse asja lõppresultaadi kasutamise või säilitamise 

eeskirjade rikkumise tulemusena ja, kui Täitjal on sellised kasutamise või 

säilitamise eeskirjad TLT-le eelnevalt vähemalt kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis teatavaks teinud.  

6.22. Eeldatakse, et garantiiga on hõlmatud kõik asjal või selle lõppresultaadil 

garantiitähtaja jooksul ilmnenud puudused, välja arvatud puudused, mis on asjal 

tekkinud TLT tahtliku tegevuse tulemusena.  

6.23. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil TLT ei saa asja või selle 

lõppresultaati kasutada Ettepanekus väljatoodud tingimustele mittevastavuse tõttu, 

mille eest TLT ei vastuta.  

6.24. Asjal või selle lõppresultaadil esinevate puuduste kohta esitatud nõuetele 

on Täitja kohustatud reageerima esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 

tööpäeva jooksul alates vastavasisulise teate saamisest ning puudused kõrvaldama 

7 tööpäeva jooksul. 

6.25. Juhul, kui asi või selle lõppresultaat vajab garantiihooldust, vastutab 

garantiihoolduse läbiviimise eest Täitja. Eeldatakse, et garantiihoolduse 

läbiviimiseks kuluv summa on kaetud asja eest makstava tasuga. 

6.26. Garantiiajal uuesti tehtud asjale antakse algse garantiiga sama kestusega 

uus garantii.  

6.27. Garantii ei välista ega piira TLT õigust kasutada muid seadusest 

tulenevaid õiguskaitsevahendeid.   

6.28. Kui Täitja keeldub põhjendamatult asjal või selle lõppresultaadil olevate 

puuduste kõrvaldamisest on TLT-l õigus lasta puudused kõrvaldada kolmandal 

isikul ning nõuda Täitjal puuduste kõrvaldamisega seotud kõikide kulude 

hüvitamist. 

 

7. Lisad 

7.1. Lisa 1. Tehniline kirjeldus; 

7.2. Lisa 2. Pakkumuse maksumuse vorm; 

7.3. Lisa 3. Samaväärse toote tehnilised andmed; 

7.4. Lisa 4. Hankelepingu projekt  

 

8. Kontaktandmed 

 

 

Vladimir Kovaljov 

TLT Kinnisvara hooldusjuht 

Telefon: +372 55681126 

E-mail: vladimir.kovaljov@tlt.ee 
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