AS Eesti Liinirongid rongide radiaatorite jahutuselemendid ja nende vahetus
1.

Hanke objekt

1.1. AS Eesti Liinirongid rongide radiaatorite jahutuselementide ostmine ja radiaatorite remondi
teenuse tellimine vastavalt hanke alusdokumentidele.
1.2. Hankemenetlus viiakse läbi väikehankena hankija hankijaprofiilis.
1.3. Hankemenetluse tulemusel sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga eraldiseisev digitaalselt
alla kirjutatud hankeleping. Juhul kui hankija ja edukas pakkuja ei saavuta kokkulepet
hankepingu tingimustes, alustab hankija läbirääkimisi hankelepingu sõlmimiseks paremuselt
teise pakkujaga.
1.4. Hanke sisuks on rongide radiaatorite jahutuselementide ostmine ning nende vahetus koos
transpordiga hankija juurest pakkuja juurde ning tagasi.
1.5. Hankija ostab jahutuselemendid, mille ladustab oma laos ning remondi vajaduse tekkimisel
annab elemendi koos remonti vajava radiaatoriga kaasa. Pakkuja korraldab jahutuselemendi ja
remontivajava radiaatori transpordi hankija juurest remondikohta ja tagasi.
1.5.1. Õhuradiaatorite kogus 24 tk ning selle jahutuselemendi ligikaudsed mõõtmed:
 Kõrgus 79cm
 Laius 82cm
 Paksus 16cm
1.5.2. Jahutusvedeliku radiaatorite kogus 5 tk ning selle jahutuselemendi ligikaudsed mõõtmed:
 Kõrgus 79cm
 Laius 108cm
 Paksus 16cm
2.

Pakkumuse vormistamine ja esitamine

2.1. Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 19.09.2022 kell 15:00 e-posti
aadressile tonu.arvisto@elron.ee eesti keeles.
2.2. Pakkumus peab olema jõus 90 kalendripäeva alates pakkumuse esitamise päevast.
2.3. Pakkumuse esitamise eelduseks on radiaatorite eelnev ülevaatus kuni 16.09.2022 aadressil
Vabaduse pst 176 Tallinn. Pakkujal ei ole õigust esitada pakkumust ilma radiaatoreid üle
vaatamata. Ülevaatuse aeg leppida eelnevalt kokku e-posti aadressil tonu.arvisto@elron.ee.
2.4. Maksumuse vormil näidatud maksumus peab olema lõplik ja selles peavad sisalduma kõik
hankija kulud, sh projekti/teostusjoonised, materjali-, paigaldus-, tööjõu-, kooskõlastamise-,
transpordi-, koristamise-, jäätmekäitluse- jm teenuse osutamisega kaasnevad kulud. Kõik
kasutatavad tooted ja materjalid peavad olema uued (varem kasutamata) ja vastama kehtivatele
normidele, kui vastavad normid on kehtestatud.
2.5. Pakkumuses näidata eraldi maksumused mõlemale jahutuselemendi tüübile ning mõlema
radiaatoritüübi 1 tk remondile. Maksumuse vorm lisatud.
2.6. Pakkuja ei tohi pakkumuses piirata Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud varalise kahju
hüvitamise kohustust ega piirata hankija jaoks muid seadustega ettenähtud õigusi. Vastutus ja
muud poolte õigused ja kohustused fikseeritakse poolte kokkuleppel hankelepingus.
3. Pakkujale esitatavad tingimused

3.1. Pakkuja majandustegevuse netokäive viimase kolme majandusaasta jooksul peab olema
vähemalt 100 000 eurot igal aastal. Pakkuja esitab vastavad andmed vabas vormis pakkumuse
koosseisus.
4. Pakkumuste hindamine
4.1. Edukas pakkuja selgitatakse välja maksumuse ja tarnekiiruse alusel. Pakkuja peab näitama
maksumuse vormil jahutuselementide ligikaudse tarneaja.
5. Muud tingimused
5.1. Kõigi pakkumuste tagasi lükkamine
5.1.1. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik esitatud pakkumused, kui kõigi
pakkumuste maksumused on hankija poolt eeldatud maksumusest ja hankija reaalsetest
võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale
vastuvõetav; hankemenetluse toimumise ajal saavad hankijale teatavaks asjaolud, mis
välistavad või muudavad hankija jaoks hankemenetluse lõpuleviimise ebaotstarbekaks
või võimatuks; või langeb ära vajadus teenuse tellimise järele põhjustel, mis ei sõltu
hankijast, eelkõige kui muutuvad olulisel määral õigusaktid või hankija
majandustegevuse põhimõtted.
5.1.2. Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi nii pakkumuses esitatud maksumuse,
tähtaegade, mahu kui lepingutingimuste osas. Juhul kui hankija ei saavuta hankelepingu
tingimuste osas eduka pakkujaga kokkulepet, alustab hankija hankelepingu sõlmimiseks
läbirääkimisi paremuselt järgmise tulemuse saavutanud pakkujaga.
5.1.3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest, kui
pakkuja suhtes esineb riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 nimetatud kõrvaldamise
asjaolusid.
5.1.4. Pakkuja peab esitama hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude puudumise kohta
kinnituse (vorm 1), et Pakkujal ja alltöövõtja kasutamisel ka alltöövõtjal puuduvad RHS
§ 95 lõikes 1 nimetatud alused.
5.2. Teadaolevad hankelepingu tingimused
5.2.1. Hankija tasub pakkujale pakkuja arve alusel. Arve tuleb esitada masintöödeldava earvena. Pakkuja annab hankijale arvete tasumiseks maksetähtaja 14 kalendripäeva;
5.2.2. Hankelepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel ja
kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.
6.

Selgitused

6.1. Hanke kohta saab esitada täiendavaid küsimusi e-kirjaga aadressil tonu.arvisto@elron.ee.
6.2. Palume pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hanke
alusdokumendis avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast hankelepingu
sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele,
mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või
lisanõuet, s.h rahalist nõuet.
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Vorm 1
Kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Pakkuja _________________________kinnitused pakkuja hankemenetlusest
kõrvaldamise aluste puudumise kohta

1) Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku
või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud kuritegelikus ühenduses
osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või
muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse,
rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;
2) Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku
või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud riigis ilma seadusliku aluseta
viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise eest;
3) Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku
või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat ei ole karistatud laste tööjõu ebaseadusliku
kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;
4) Kinnitame, et meid või meie haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige ei ole rahvusvahelise
sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses..
5. Kinnitame, et alltöövõtja kasutamisel puuduvad ka alltöövõtjal punktides 1-4 nimetatud
hankemenetlusest kõrvaldamise alused.
Märkused:______________________________________________________
Kuupäev:______________________
Pakkuja nimi, registrikood: ______________________
Pakkuja esindaja nimi ja andmed:______________________
Esindaja allkiri:
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Maksumuse vorm
Hinnad ilma käibemaksuta.
79x82x16cm (24 tk
kokku)
Jahutuselemendi maksumus
Jahutuselemendi vahetuse maksumus 1 tk
Ligikaudne tarneaeg
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79x108x16cm (5 tk
kokku)

