
 
       

Pakkumuse esitamise ettepanek väikehankes „Ehitustehnika ja ehitusseadmete,  puhastus-, 

tõste- ning kliimaseadmete rentimine“ 

          

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) korraldab väikehanke järgides riigihangete 

seaduse §-s 3 märgitud üldpõhimõtteid. Hanke eesmärgiks on vajaduse põhine ehitustehnika ja 

ehitusseadmete rentimine pakkujalt lepingus sätestatud tingimustel ja vastavalt hankija juhistele.  

 

TLT teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt käesolevas pakkumuse esitamise 

ettepanekus (edaspidi Ettepanek) toodud tingimustele: 

1. TLT poolt hangitava teenuse täpne kirjeldus on sätestatud Ettepaneku lisas 1.  

2. Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele: 

2.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 11. juuli 2022.a. kell 14:00. 

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

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. 

2.5.1. Volitatud esindaja allkirjastamisel tuleb lisada volikiri. 

2.6. Pakkumus peab olema esitatud pakkumuse maksumuse vormil (lisa 2).  

2.7. Pakkuja pakkumuses esitatud maksumus on lepingu täitmise ajal fikseeritud ning 

ei kuulu Pakkuja poolt korrigeerimisele ega indekseerimisele. 

2.8. Pakkumuses esitatud maksumused peavad olema esitatud eurodes (EUR). 

2.9. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 kalendripäeva vältel alates pakkumuse 

esitamise tähtpäevast. 

2.10. Pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevuses pakkumuse esitamise hetkel. 

3. Läbirääkimised 

3.1. TLT 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. 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. 

3.4. Läbirääkimiste tulemus on optimaalseim TLT vajadusi rahuldav pakkumus. 

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

järelepärimisele, võib TLT 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 TLT. 

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)" 
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5. Lepingu tingimused 

5.1. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga lisas 4 sätestatud 

hankelepingu kavandis kindlaksmääratud tingimustel.   

5.2. Raamleping sõlmitakse kuni 4 alltöövõtjaga kestvusega 36 kuud. 

 

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 

Kinnisvara hooldusjuht 

Telefon: +372 55681126 

E-mail: vladimir.kovaljov@tlt.ee 
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