
 
        

 

Pakkumuse esitamise ettepanek 

väikehankes „Diiselgeneraatori soetamine“ 

            27.01.2023 

 

 

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) korraldab väikehanke järgides riigihangete 

seaduse §-s 3 märgitud üldpõhimõtteid. Hanke eesmärgiks on siseruumi paigaldatava 

elektripõhitoite katkestuse korral automaatselt käivituva generaatorsüsteemi soetamine.  

 

TLT teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt käesolevas pakkumuse esitamise 

ettepanekus toodud tingimustele: 

1. TLT poolt ostetava teenuse/asja kirjeldus: 

1.1.  Ostetava diiselgeneraatori, selle paigaldus-, ja hooldusteenuse kirjeldused on 

toodud Lisas 1 

2. Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele: 

2.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 06. veebruar 2023.a. kell 10:00. 

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

„Diiselgeneraatori hange“. 

2.3. Pakkumus peab vastama pakkumuse esitamise ettepanekus toodud tingimustele 

ega või olla mistahes viisil eksitav. 

2.4. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja samuti toimub müüja ja ostja vaheline 

suhtlus 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. Seadme EN sertifikaat või toote EN sertifikaadile vastavuse kinnitus. 

2.6.2. Seadme tehniliste näitajate kirjeldus (spetsifikatsioon). 

2.6.3. Pakkumuse maksumus Lisal 3, kus on eraldi välja toodud. 

2.6.3.1. Seadme ja lisatarvikute maksumus. 

2.6.3.2. Paigaldustööde maksumus. 

2.6.3.3. Seadme garantiiaja kehtivuse aeg päevades. 

2.6.3.4. Nõuetekohase hooldustöö hind aastas kokku. 

2.6.3.5. Seadme ja lisatarvikute tarneaeg päevades. 

2.7. Pakkumuses tuleb kirjeldada seadme garantiiaegse hooldustööde välp ja 

läbiviidavate tööde kirjeldus. 

2.8. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 (kuuekümne) kalendripäeva vältel alates 

pakkumuse esitamise tähtpäevast. 

3. Pakkujale esitatavad nõuded: 

3.1. Pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevust pakkumuse esitamise hetkel. 

3.2. Pakkujal on olemas tööde teostamiseks vajalikud load. 

4. Pakkumuste hindamine 

4.1. TLT hindab kõiki nõuetele vastavaid pakkumusi vastavalt Lisale 3. 

4.2. Pakkumusi hinnatakse allolevate kriteeriumite alusel, kus edukaks pakkujaks on 

suurima punktisumma saanud pakkumus: 

4.2.1. Seadme ja lisatarvikute ning paigaldustööde kogumaksumus 

Madalaima väärtusega kriteerium saab maksimaalse arvu punkte (osakaal). Teised 

pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: 

"madalaim väärtus" / "pakkumuse väärtus"  * osakaal (70). 

4.2.2. Seadme garantiiaja kehtivuse aeg. 
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Kõige pikem garantiiaeg saab maksimaalse arvu punkte (osakaal). 

Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse 

valemiga: hinnatava „pakkumuse garantiiaeg päevades“ / „kõige pikem 

garantiiaeg päevades“ * osakaal (15). 

4.2.3. Nõuetekohase hooldustöö hind aastas kokku. 

Madalaima väärtusega kriteerium saab maksimaalse arvu punkte (osakaal). Teised 

pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: 

"madalaim väärtus" / "pakkumuse väärtus"  * osakaal (5). 

4.2.4. Seadme ja lisatarvikute tarneaeg. 

Madalaima väärtusega kriteerium saab maksimaalse arvu punkte (osakaal). Teised 

pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: 

"lühim tarneaeg päevades" / "pakkumuse tarneaeg päevades"  * osakaal (10). 

5. Lepingu põhitingimused  
5.1. Müügilepingu projekt on toodud Lisas 2. 

6. Lisad 
6.1. Lisa 1. Tehniline kirjeldus; 
6.2. Lisa 2. Müügilepingu projekt; 
6.3. Lisa 3. Hinnapakkumise vorm. 

7. Kontaktandmed 
7.1. Hankija kontaktisikuks hanke käigus on eva.rinne@tlt.ee 


