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HANKE „ N1 SÕIDUKI OST JA SKODA TAGASIOST“ ALUSDOKUMENT 

 

HANKIJA:   AS Sillamäe-Veevärk, Ranna 5 Sillamäe 

KONTAKTISIK: Aimeli Laasik, e-post: aimeli@silveevark.ee 

 

Hankija soovib osta uue sõiduki N1 (edaspidi Sõiduk) ja müüa 2014. aasta kaubik 

Skoda (edaspidi Skoda). Sõiduk peab olema täielikult komplekteeritud, legaalne ning 

ei tohi olla eelnevalt kasutatud. Hankija teeb Pakkujatele ettepaneku esitada 

pakkumus uue Sõiduki ostuks ja Skoda tagasiostuks. Pakkuja esitab Skoda tagasiostu 

lepingu, mille maksumus läheb tasaarvelduseks. Pakkumus peab olema jõus 30 

päeva. 

LÕPPMAKSUMUS:  15 000,00 eurot käibemaksuta. 

NÕUDED PAKKUJALE:  

1. Pakkujal ei tohi olla maksuvõlglane. Hankija kontrollib Pakkuja maksuvõlgasid 

Maksu- ja Tolliameti kodulehe kaudu: https://www.emta.ee/et. Hankija 

kõrvaldab menetlusest Pakkuja, kes pole võlgu kõrvaldanud 3. tööpäeva 

jooksul alates vastava teate saamisest.  

2. Pakkuja peab esitama kõrvaldamise aluste puudumise kohta kinnituse Vormil 

1, Pakkuja kinnitus hankementlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta. 

3. Pakkuja peab Sõiduki tehnilises kirjelduses välja tooma parameetrite 

konkreetsed väärtused. Juhul, kui pakkumuses on kinnitatud vaid vastavust 

tehnilises kirjelduses toodud nõuetele, lähtutakse hindamisel, et tagatud on 

miinimumnõuded. Sõiduki tehniline kirjeldus on toodud ära Vormil 2, Sõiduki 

tehnilised andmed. 

4. Pakkumuse lõppmaksumus peab sisaldama tehnilises kirjelduses märgitud 

kõikide tingimuste täitmist, millest on maha arvestatud Skoda maksumus. 

Pakkuja esitab lõppmaksumuse Vormil 3, Maksumus. 

 

 

TAGASILÜKKAMINE: Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused kui kõigi 

pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust. Pakkumus 

peab vastama hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Mittevastavuse korral on 

Hankijal õigus teha tagasilükkamise otsus ja Pakkuja ei osale edasises 

hankemenetluses. 

PAKKUMUSTE HINDAMINE: Hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. Võrdsete 

hinnapakkumuste korral annab Hankija võimaluse pakkumuse hinda muuta. 

GARANTIIAEG:  Vähemalt 5 aastat või 100 000 km. Arvestatakse pärast sõiduki 

tarnimist ja üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist. 

TASUMINE: Toimub pärast sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist 

poolte poolt ja korrektse arve laekumist. 

PAKKUMUSTE ESITAMINE: Pakkumused tuleb esitada digiallkirjastatult e-postile: 

aimeli@silveevark.ee  

PAKKUMUSTE AVAMINE: 22.04.2021 kell 10:00 

LISAD:  

1. Skoda tehniline pass ja fotod 

2. Ostu-müügi lepingu eelnõu 
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