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Tehniline kirjeldus 

 

Käesoleva hanke eesmärgiks on võtta raamlepingu alusel 36 kuuks kasutusrendile koos 

kindlustuse, tarne- ja garantiiteenusega erinevaid ehitus-, puhastus-, tõste- ning kliimaseadmeid 

(edaspidi seadmed). Lepingu perioodil renditavad seadmed ja kogused võivad varieeruda, kuna 

seadmeid renditakse vastavalt hankija vajadustele.  

Seadmete rentimise võimalus algab pärast pakkujaga lepingu sõlmimist ning kestab lepingu 

lõppemiseni (perioodil 2022- 2025). 

1. Nõuded seadmetele 

1.1.Kõik renditavad tööriistad-, seadmed- ja tarvikud peavad vastama tootja poolt 

kinnitatud tingimustele, standarditele ja kvaliteedinõuetele ning olema varustatud 

kõigi vajalike (asjakohaste) dokumentidega, sertifikaatide ja juhenditega. Tehniline 

dokumentatsioon võib olla eesti või inglise keeles.  

1.2.Kõik seadmed ja nende juurde kuuluvad lisaseadmed ja -komponendid ei pea olema 

uued, kuid peavad olemas töökorras ning töötama tootja poolt ettenähtud viisil. 

Muuhulgas peab rendileandja tagama seadmete piisava kütusevaru rendile andmisel.  

1.3.Seadme rikke korral tuleb rendileandjal selle töövõime taastada hiljemalt 12 tunni 

jooksul ja/või võimaldama rentnikule samaväärset või parem asendusseadet. 

1.4.Rendileandja peab tagama seadmete vastavuse lepingu tingimustele lisatasusid 

kohaldamata. 

1.5.Rentnik ei ole kohustatud tasuma rikkis seadme(te) eest rikkeperioodi ajal 

rendimakseid. 

1.6.Iga renditud seade tagastatakse rendiperioodi lõppemisel või pooltevahelisel 

kokkuleppel muul ajal samas seisukorras, milles seadmed rentnikule kasutusse anti 

arvestades normaalset kulumist.  

1.7.Rendileandja peab tagama seadmete  pideva tehnilise korrashoiu ja  ajakohase 

dokumentatsiooni seadmete tehnilise korrasoleku kohta. 

 

1. Renditingimused 

2.1.Tüüp – kasutusrent, mille kohaselt rendileandja annab igakuiste maksete eest 

rentnikule õiguse kasutada seadmeid kokkulepitud perioodi jooksul. Seejuures 

olulised seadmete omandiõigusega seotud riskid ja hüved jäävad rendileandjale. 

2.2.Rentnik esitab rendileandjale volitatud isikute nimekirja ning seadmete rentimine 

toimub volitatud isiku poolt esitatava isikut tõendava dokumendi alusel rendileandja 

esinduses. Rentniku kohustus on rendileandjat teavitada muudatustest volitatud 

isikute nimekirjas ning vähemalt ühel korral aastas on rentnik kohustatud saatma 

rendileandjale kehtiva volitatud isikute nimekirja. 

2.3.Periood – 36 kuud. Rentnikul on õigus ilma sanktsioone rakendamata rendileping 

üles öelda 12 ja 24 kuul lepingu sõlmimisest arvates, teatades sellest rendileandjat 

vähemalt 30 kalendripäeva ette.  

2.4.Rendileandja esitab perioodi jooksul renditud seadmete kohta koondaruande. 

2.5.Rentnik esitab taotluse seadmete rentimiseks telefoni või e-kirja teel. 

2.6.Seadmeid peab olema võimalik rentida igal ajal  ehk 24/7 ja 365 päeva aastas (ka 

riigipühadel). 

 

3. Kindlustus 



3.1.Kõik renditud seadmed peavad olema kindlustatud, rendileandja poolt, vähemalt 

tulekahju (tuli, pikselöök, plahvatus, söestumine, suits, tahm), loodusõnnetuse 

(torm, üleujutus, vihm, rahe), veeavarii, vandalismi, röövimise, murdvarguse, 

lühise, üle- ja alapinge, induktsiooni, elektrilistest ja mehaanilistest riketest 

tulenevate kahjude vastu. 

3.2.Pakutav kindlustus peab kehtima kogu Eesti territooriumil ja rentniku omavastutus 

peab olema 0 eurot. Rentnikul on õigus nõuda koopiat kindlustuspoliisist 

kontrollimaks kindlustuskohustuse täitmist. 

3.3.Rendileandja kannab kindlustuslepingu sõlmimise ja täitmisega seotud kõik kulud. 
 


