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1. Üldandmed 
1.1. Hankija andmed: AS Sillamäe-Veevärk, registrikood 10339515, asukoht Ranna 5, 

Sillamäe, telefon 39 71 522, faks 39 71 522, e-post: silveevark@neti.ee. 

1.2. Hanke eest vastutav isik: peainsener Boriss Kossarev. 

1.3. Hankedokumentide (edaspidi HD) sisu kohta saab täiendavat informatsiooni 

Sillamäe Veevärk AS-st: Ranna 5, Sillamäe, telefon 39 24 429, e-post: 

b.kossarev@silveevark.ee. 

1.4. Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui 

õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. 

1.5. Pakkuja saab esitada ainult ühe pakkumuse hanke objekti kohta, variantlahenduste 

esitamine ei ole lubatud. 

 

2. Hanke objekti kirjeldus 
2.1. Hanke üldkirjeldus: 

Hankija ostab uue väikebussi järgmiste põhiliste näitajatega: kategooria N1, värv 

Blazer Blue või muu analoogne, võimsus ca 125 hj /92 kW, istekohti vähemalt 6 

(pärast ümberehitust ), kütuse liik D, CO2 max 178 g/km, registrimass max 3000 

kg, kandevõime vähemalt 900 kg, pikkus ca 2550 mm, laius ca 1770 mm, kõrgus 

ca 1400 mm, garantii vähemalt 3 aastat või 100 000 km.  

2.2. Sõiduki tehniline kirjeldus on toodud ära Lisas 1 
2.3. Väikebussil tuleb välja tuua tehnilises kirjelduses toodud parameetrite konkreetne 

väärtus. Juhul, kui pakkumuses on kinnitatud vaid vastavust tehnilises kirjelduses 

toodud nõuetele, lähtutakse hindamisel, et tagatud on miinimumnõuded. 

2.4. Garantiiaega hakatakse arvestama pärast sõiduki tarnimist ja üleandmise-

vastuvõtmise akti allkirjastamist.  
 
3. Hindamiskriteeriumid ja pakkumuse maksumus 

3.1. Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on kogumaksumuse madalaim hind. 

3.2. Pakkumuse maksumus esitada eurodes. 

3.3. Pakkumuse kogumaksumus tuleneb uue ja kasutatud sõiduki hinnapakkumise 

vahest ning tuleb väljendada nii käibemaksuta kui ka käibemaksuga.  

3.4. Pakkumuse kogumaksumus peab sisaldama tehnilises kirjelduses märgitud 

kõikide tingimuste täitmist. 

 

4. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine 
4.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt seaduse ja 

hankedokumentide sätetele. 

4.1.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga, kellel on õigusaktidest tulenevate 

riiklike või kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või 

tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress hankemenetluse 

algatamise päeva seisuga või maksuvõlga tasumine on ajatatud pikemaks 

perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algatamise päevast. Maksude 

puudumise kinnitus on toodud ära Vormil III. 
4.1.2. Hankija ei sõlmi hankelepingut pakkujaga, kelle esindajat on kriminaal- või 

väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või 

riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste 

või maksualaste süütegude toimepanemise eest. Hankija ei sõlmi hankelepingut 

pakkujaga, kes on pankrotis või likvideerimisel või kelle äritegevus on peatatud 

või kelle suhtes on alustatud sundlikvideerimist. Pakkuja kinnitus vastavate 

asjaolude puudumise kohta on toodud ära Vormil IV. 
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4.2. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et kvalifitseeritud 

pakkuja lakkab vastamast pakkujale seaduse või hankedokumentidega esitatud 

nõuetele. 

4.3. Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele 

hindamisele. 

5. Pakkumuste vastavuse kontroll ja vastavaks tunnistamine 
5.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud 

tingimustele, mis on toodud ära Vormil V, Vormil VI, Vormil VII ja Vormil 
VIII. 

5.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide 

hankedokumentides esitatud tingimustega. 

5.3. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi 

kõrvalekaldumisi hankedokumentides esitatud tingimustest. 

5.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides 

esitatud tingimustele. 

 

 

6. Kõigi pakkumuste tagasilükkamine 
Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõigi vastavaks tunnistatud 

pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust. 

 

7. Pakkumuse võrdlemine ja edukaks tunnistamine ning hankelepingu sõlmimine 
7.1. Pakkuja esitab kogumaksumuse maksumuse Vormil IX. 
7.2. Hankija võrdleb ja hindab pakkumuste maksumusi. Edukaks tunnistatakse 

pakkumus, mille kogumaksumus on madalaim. 

7.3. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga. Tasumine toimub pärast 

sõiduki aktiga üleandmist-vastuvõtmist ja arve esitamist. 

 

8. Pakkumuse esitamine ja vormistamine 
8.1. Pakkumus esitada kirjalikus vormis: AS Sillamäe-Veevärk, Ranna 5, Sillamäe 

linn, Ida-Viru maakond 40231 
8.2. Kõik lehed, v.a reklaammaterjalid, peavad olema kinnitatud pakkuja esindaja 

allkirjaga. 

8.3. Pakkumine peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt: 

8.3.1. Tiitelleht: Vorm I; 

8.3.2. Informatsioon pakkuja kohta: Vorm II; 

8.3.3. Pakkuja kinnitused: Vorm III, Vorm IV ja Vorm V; 

8.3.4. Pakkuja tehniline pakkumus: Vorm VI; 

8.3.5. Pakkumus kasutatud väikebussile: Vorm VII; 

8.3.6. Pakkumus uuele väikebussile: Vorm VIII; 

8.3.7. Kogumaksumuse hinnapakkumine Vorm IX; 

8.3.8. Muu informatsioon (vajadusel). 

8.4. Pakkumused tuleb saata või tuua aadressil: Ranna tn. 5, 40231, Sillamäe või 

punktis 1.1 toodud e-mailile. 

8.5. Pakkumuste esitamise tähtpäev ja kellaaeg on 29.04.2014.a. kell 15.00. 
8.6. Igal pakkujal on isiklikult või volitatud esindaja kaudu õigus osaleda pakkumuste 

avamisel. 
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Lisa 1. Sõiduki tehniline kirjeldus 
 
Pikkus           ca 2550 mm 

Laius           ca 1770 mm 

Kõrgus           ca 1400 mm 

Kaubaruum        maht vähemalt ca 3 m³ 

Registrimass         max ca 3000 kg 

Kandevõime        vähemalt 900 kg 

Istekohti      vähemalt 6 (pärast ümberehitust) 

“Follow Me Home” või analoogsed esituled  

ESP-elektronniline stabiilsuskontroll  

Hoiulaekad juhi- ja kaassõitja ees esipaneelil  

Juhi turvapadi  

Juhiistme küünartugi 

Juhiistme reguleeritav 4 suunas 

Kallakult paigaltvõtuabi  

Kaubaruumi metallist ja aknaga vahesein 

Kaubaruumi valgustus  

Kaugjuhtimisega kesklukustus  

Tehase immobilisaator 

Kerevärvi kaitseraud 

Käigukang esipaneelil  

Lukustutav kütusetäiteava kork 

Manuaalne kliimaseade  

Paarisuksed taga avatavad 180 kraadi  

Parempoolne liuguks  

Porikummid ees ja taga  

Püsikiirusehoidik 

Nahkkattega rool 

Roolivõimendi  

Lisa stopptuli 

Soojendusega esiklaas 

Stereo CD-ga roolisambalt juhtimisega  

Sulgemata ukse märguanne  

Süttevõtmega avatav mootoriruum 

Täismõõdus ilukilbid  

Voolu vastuvõtukoht 

Varuratas 

Talverehvid naast+terasveljed  15” 4tk 

Logarid 

Kaubaruumi valgustus 

Kütusel töötav lisasoojendus     5 kW programmeeritav või muu sama 
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Käigukast         6-käiguline manuaalne 

Kütusepaak          vähemalt 80 l 

ABS pidurid ja TCS veojõukontrolli seade  

Automaatselt lülituvad päevasõidutuled  

Bluetooth HandsFree Süsteem 

Digitaalkell  

EBD pidurdusjõu kontroll 

Elektrilised esiaknatõstukid  

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid  

Esimesed udutuled, tagumine udutuli 

Esisillavedu (FWD)  

Esitulede kõrguse seadmine salongist 

Porimatid iga istme ette 

Alarm  

Haagisekonks 

ARK + ohutuspakett + autoabi 2 aastat 

Esimesed+tagumised parkimisandurid  

Garantii vähemalt 3 aastat või 100 000 km sõiduki esmasest registreerimisest 

 

 

Ümberehitus: 

Vähemalt 3. punkti turvavööd, vähemalt 3x jäiga seljatoega MI/NI istmed, kaetud kangaga 

Paremal ja vasakul nn. 2. rea aknad (toonitud) 

Fikseeritud vahesein metallraamil, kaetud veekindla 6 mm vineeriga, reisijateruumi poolt 

polsterdatud kangaga, 

Lisaistmete osas salongi lagi ja seinad kaetud 6 mm niiskuskindla vineeriga, polsterdatud 

kangaga ning põrand kaetud libisemiskindla kattega 

Kaubaruumi seinad ja lagi kaetud 6 mm niiskuskindla vineeriga, põrand kaetud 9 mm 

niiskuskindla vineeriga 

 

 
 
 


