
 
       

 

Pakkumuse esitamise ettepanek väikehankes „Piksekaitsme projekteerimine ja 

paigaldamine“ 

            

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi hankija) korraldab väikehanke järgides 

riigihangete seaduse §-s 3 märgitud üldpõhimõtteid. Hanke eesmärgiks on projekteerida ja 

paigaldada Kadaka tee 62a büroo- ja töökojahoonetele puudolev piksekaitsesüsteem.  

 

Hankija teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt käesolevas pakkumuse esitamise 

ettepanekus (edaspidi Ettepanek) toodud tingimustele: 

1. TLT poolt hangitava ehitustöö kirjeldus on toodud Ettepaneku lisas nr 1 (tehniline 

kirjeldus).  

2. Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele: 

2.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 04. juuli 2022.a. kell 14:00. 

Pakkumus esitatakse hankija e-posti aadressitel tatjana.kovaljova@tlt.ee ja 

vladimir.kovaljov@tlt.ee , märkides teemaks „Piksekaitsme projekteerimine ja 

paigaldamine“.    

1.1. Pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva (hankedokumentides määratud kellaaega) 

hankija enam pakkumusi vastu ei võta ja pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva 

saabunud pakkumused tagastatakse neid avamata. 

1.2. Pakkumus peab vastama pakkumuse esitamise Ettepanekus toodud tingimustele 

ega või olla mistahes viisil eksitav. 

1.3. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles. 

1.4. Pakkumus tuleb esitada PDF-vormingus digitaalselt allkirjastatuna pakkuja 

esindamiseks õigustatud isiku poolt. Juhul, kui pakkumuse esindab isik, kes ei 

oma seadusest tulenevalt Pakkuja esindamise õigust, esitab Pakkuja koos 

pakkumusega esindava isiku volitusi tõendava dokumendi (digiallkirjastatud 

volikirja või välispakkuja allkirjastatud volikirja skaneeritud koopia).  

1.5. Pakkumus peab sisaldama järgnevat informatsiooni: 

1.6. Pakkumus peab sisaldama maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja koos 

käibemaksuga kaks kohta pärast koma ning olema lisatud pakkumuse maksumuse 

vormile (lisa nr 2). 

1.7. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 kalendripäeva vältel alates pakkumuse 

esitamise tähtpäevast. 

1.8. Pakkuja on kohustatud pakkumuse maksumuses arvestama hankija eesmärgi 

saavutamiseks vajalike kõikide kaasnevate tööde ja töömahtudega 

(hooldusmaterjalid, materjali tarne, töö jm kulud). 

 

2. Pakkujale esitatavad nõuded: 

2.1. Pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevuses pakkumuse esitamise hetkel. 

2.2. Pakkuja peab seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris. Hankija 

kontrollib iseseisvalt Eestis asuva äriühingu registreeritust (tõendit ei pea esitama). 

2.3. Pakkuja esitab tööde (projekteerimis- ja ehitustööde) tegemise eest vastutavate 

isikute kvalifikatsiooni ja pädevust kinnitavate dokumentide koopiad (vabas 

vormis dokument).  

2.3.1. Pakkujal peavad olema tööde tegemise eest kvalifitseeritud vastutavad isikud, 

keda pakkuja kavatseb kasutada hanke tegemiseks, sealhulgas järgmised 

spetsialistid: projekteerija, kellel on registreering pädeva isikuna 

Majandustegevuse registris tegevusalal: elektripaigaldiste projekteerimine , 

ehitamine ja paigaldamine 
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2.3.2. Äriregistris registreeritud pakkuja peab olema registreeritud 

majandustegevuse registris (MTR) järgmistel tegevusalal: 1. “Elektritööd“ ja 

tegevusala liikideks: elektripaigaldise projekteerimine, elektripaigaldise 

ehitamine, s.h. paigaldamine. 

2.3.3. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud 

kulud. 

 

3. Läbirääkimised 

3.1. Hankija alustab vajadusel läbirääkimisi, teatades pakkujale läbirääkimiste aja ja 

läbiviimise täpse korra. 

3.2. Pakkujatel on õigus teha ettepanek läbirääkimisteks nii enne pakkumuste 

esitamist kui ka pärast pakkumuste esitamist. 

3.3. Hankijal 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. 

3.4. Läbirääkimiste tulemus on optimaalseim hankija vajadusi rahuldav pakkumus. 

3.5. Kui pakkuja ei soovi läbirääkimistel osaleda või ei vasta kirjalikule 

järelepärimisele, võib hankija tema pakkumuse kui mittevastava tagasi lükata. 

3.6. Läbirääkimised toimuvad eesti keeles kirjavahetuse (sh e-post) teel, kui pooled ei 

lepi kokku läbirääkimiste pidamist suuliselt koosoleku vormis. Läbirääkimisi 

juhib hankija. 

 
4. Pakkumuste hindamine 

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

vastavaid pakkumusi.  

4.2. Pakkumusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel: 

4.2.1. Pakkumuse maksumus – maksimaalselt 70 punkti. Madalaima väärtusega 

pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad 

punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: "madalaim 

väärtus" / "pakkumuse väärtus" * "osakaal" 

4.2.2. Tarneaeg – maksimaalselt 30 punkti. Kõige lühem tarnaeg saab 

maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte 

proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: "pakkumuse väärtus" / 

"suurim väärtus" * "osakaal". 

4.3. Hankija võib tagasi lükata kõik pakkumused, kui hankeeseme maksumus osutub 

eeldatust kõrgemaks või hankelepingu sõlmimine muutub ebaotstarbekaks 

hankijast  sõltumatutel põhjustel. 

4.4. Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind eurodes käibemaksuta.  

 

5. Lepingu põhitingimused 

5.1. Hankelepingu täitmise tähtpäev on 01.09.2022.a. 

5.2. Hankelepingu muud tingimused on toodud Ettepaneku lisas nr 3 (hankelepingu 

projektis). 

 

6. Lisad 

6.1. Lisa 1. tehniline kirjeldus 

6.2. Lisa 2.  pakkumuse maksumuse vorm 

6.3. Lisa 3. lepingu projekt 

 

7. Kontaktandmed 

 

Vladimir Kovaljov 

 

TLT Kinnisvara hooldusjuht 
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Telefon: +372 55681126 

E-mail: vladimir.kovaljov@tlt.ee 
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