Lihtsustatud menetlusega riigihange „Maasturi kasutusrendile võtmine“

Hanke tellijaks on Keskkonnaamet (edaspidi nimetatud Hankija). Riigihanke lihtsustatud
menetluse läbiviijaks on Keskkonnaameti haldusosakond, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn.
Hankedokumentide
saamiseks
palun
pöörduda
kirjalikult
Keskkonnaameti
haldusosakonna
juristi
Virko
Ojamaa
poole
e–posti
aadressil:
virko.ojamaa@keskkonnaamet.ee.
1.
Hanke objekt
1.1. Keskkonnaamet soovib Riigihangete seaduse alusel võtta kasutusrendile ühe maasturi
(edaspidi nimetatud Sõiduk).
1.2. Sõiduki tehniline kirjeldus, nõutavad kvaliteedi ja tehnilised näitajad on toodud käesoleva
hankedokumendi punktis 3 kirjeldatud lisades.
2.
Tähtajad ja kohad
2.1. Pakkumused tuleb esitada Keskkonnaameti haldusosakonna juristi Virko Ojamaa kätte
aadressil Tallinn, Narva mnt 7a (III korrus) tööpäevadel E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.00 hiljemalt
19.10.2009 kell 12.00. Osalejale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta.
2.2. Pakkumused, millised esitatakse või saabuvad pärast ülaltoodud tähtaega, tagastatakse
pakkujale avamata kujul.
2.3. Pakkumuste avamise koht on Keskkonnaamet, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, 19.10.2009 kell
13.00
3.
Hankedokumentide lisad
3.1. Sõiduki tehniline kirjeldus, nõutavad kvaliteedi ja tehnilised näitajad – Lisa 1.
3.2. Sõiduki tehniline kirjeldus ehk Sõiduki ja varustuse kirjeldus, tehnilised ja ekspluatatsiooni
omadused vastavalt Lisale 2.
3.3. Garantiitingimused, tehnohooldused ja järelkulude hinnakiri – Lisa 3.
3.4. Pakkumuse maksumus – Lisa 4.
3.5. Kinnitus pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta - Lisa 5.
3.6. Kasutusrendilepingu projekt - Lisa 6.
4.
Pakkujate kvalifitseerimine
4.1. Pakkuja kvalifitseeritakse, kui pakkuja vastab järgmistele tingimustele:
4.1.1. Pakkuja on esitanud kõik punktis 8 nõutud dokumendid.
4.1.2. Esitatud dokumendid on kehtivad ja vastavad Hankija poolt esitatud nõuetele.
4.1.3. Pakkuja on täitnud riiklike ja kohalike maksude tasumise kohustust.
4.1.4. Pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, tema vastu ei ole algatatud
likvideerimismenetlust või tehtud pankrotiotsust või kui Hankijal ei ole pakkuja
majandusnäitajaid hinnates alust kahelda pakkuja võimes täita tõrgeteta pakkumuses võetud
kohustusi hankeperioodil.
4.1.5. Pakkuja põhitegevus äriregistri andmebaasi järgi on viimasel kolmel aastal autode ja nende
varuosade müük.
4.1.6. Pakkuja on viimasel kolmel aastal täitnud nõuetekohaselt kõik hankelepingud.
4.1.7. Pakkuja tehniline kompetentsus võimaldab tõrgeteta täita hankelepingut.
4.2. Pakkuja ei kvalifitseeru, kui ei ole täidetud kõik punkti 11.1. alapunktides loetletud
tingimused.
4.3. Pakkuja kõrvaldatakse pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid

või muud olulist eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega, või võltsinud
dokumente.
5.
Hankelepingu tingimused
Eduka pakkujaga sõlmitava kasutusrendilepingu tingimused (Lisa 6), millistega peab arvestama
Pakkuja pakkumuse koostamisel, on muuhulgas järgmised:
5.1. Rendiperiood 60 (kuuskümmend) kuud ehk 5 (viis) aastat.
5.2. Läbisõit rendiperioodil 200 000 (kakssada tuhat) kilomeetrit.
5.3. Kuu makse peab sisaldama järgnevat:
5.3.1. rendimakset;
5.3.2. liikluskindlustust;
5.3.3. kaskokindlustust;
5.3.4. korralisi tehnohooldusi.

