Tarbesõiduki ostmine liisingu kaudu
1. Üldandmed
Hanke nimetus – tarbesõiduki ostmine liisingu kaudu
Hankija – AS Sillamäe SEJ
Reg. kood 10266472
Aadress: Kesk 4, Sillamäe 40231
Tel. 39 29 110
e-post: silpower@silpower.ee
Hankemenetluse liik – lihthange
Kontaktisik – Andres Veske

11.04.2017

2. Hanke üldiseloomustus
2.1. AS Sillamäe SEJ korraldab lihthanke ühe (1) tarbesõiduki ostmiseks liisingu kaudu.
3. Pakkumuse ettevalmistamine
3.1 Pakkuja kinnituskiri hoolduse ja remondi asukoha kohta Ida – Virumaal.
3.2 Pakkumus tarbesõiduki kohta vastavalt Hankedokumendi Lisas 1 toodud kõikidele nõuetele.
3.3. Maksuvõlgade puudumise tõendid kui avalikule teabele puudub juurdepääs.
Pakkumuse käigus esitatavad dokumendid peavad olema pakkuja esindusõigust omava juhatuse liikme või muu
volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatud. Kui pakkumuse dokumendid allkirjastab volitatud isik, tuleb lisada
volikiri.
3.4. Pakkumuste jõusoleku tähtaeg peab olema vähemalt 30 tööpäeva.
4. Hankemenetlusest kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimise tingimused
4.1. Hankemenetlusest kõrvaldamise alused
4.1.1. Pakkuja ei tohi olla pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud või muus sellesarnases
seisukorras, pakkuja suhtes ei tohi olla algatatud sundlikvideerimist või muud sellesarnast menetlust.
4.1.2. Pakkujal peab olema nõuetekohaselt täidetud õigusaktidest tulenevad riiklike ning kohalike maksude ja
sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused.
Hankijal on õigus nõuda nimetatud asjaolude kontrollimiseks teavet asjaomastelt asutustelt.
Hankija kontrollib maksuvõla puudumist iseseisvalt.
5. AS Sillamäe SEJ poolt soovitud tarbesõiduki kirjeldus
5.1. Tarbesõiduk- 1tk, uus, täpsemad nõuded on toodud Hankedokumendi Lisas 1.
6. Hankelepingu tingimused
6.1. Pakkuja peab olema suuteline hankijale sõiduki üle andma:
6.1.1 sõiduk – esimesel võimalusel
6.2. Hankedokumendid ja edukas pakkumus on hankelepingu osaks.
7. Pakkumuste hindamine
7.1. Hankija hindab lihtmenetluses eduka pakkumuse väljaselgitamiseks ainult kvalifitseerunud pakkujate poolt
esitatud ja hanketingimustele vastavaks tunnistatud pakkumisi.
7.2. Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus
7.3. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga.
8. Pakkumuse esitamine ja läbi vaatamine
8.1. Pakkumus ja sellele lisatavad dokumendid tuleb vormistada korrektses eesti keeles.
8.2. Pakkumuse esitamise tähtaeg 19.04.2017.a. kell 10.00.
8.3. Hankijal on õigus pakkumuste esitamise tähtaega pikendada teavitades sellest kõiki hankedokumendid saanud
pakkujaid.
8.4. Tähtaegselt laekunud pakkumised vaadatakse hankija poolt läbi hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, arvestades
pakkumuste esitamise tähtajast.

9. Hankedokumentide selgitamine
9.1. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi pöördudes küsimusega e-posti teel: silpower@silpower.ee
Küsimustele vastatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul, alates selle laekumisest. Selgitusi võib küsida kuni pakkumuse
esitamisele eelnenud päevani.
10. Muud tingimused
10.1. Hankijal on õigus tagasi lükata pakkumus, mis ei vasta hankedokumentide tingimustele, samuti pakkumus mille
maksumus ületab AS Sillamäe SEJ eelarvelisi võimalusi.
10.2. Hankijal on õigus pakkuja menetlusest igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid,
valeteavet või võltsitud dokumente.
10.3. Hankijal on õigus hankedokumente muuta, edastades hankedokumentide muudatuse samaaegselt kõigile
hankedokumendid saanud ettevõtjatele.
10.4. Hankijal on õigus tunnistada hankemenetlus kehtetuks ja edastada 3 (kolme) tööpäeva jooksul kõigile
pakkujatele sellekohane teade kui ilmneb, et pakkujate kvalifitseerimise tingimused või muud käesolevates
hankedokumentides toodud tingimused osutuvad sobimatuteks, hankevajadus muutub, pakkumused ületavad hankija
rahalisi võimalusi, õigusaktiga kehtestatakse piirangud hankelepingu sõlmimiseks või esinevad muud kaalukad
põhjused, mis tingivad
menetluse kehtetuks tunnistamise.
10.5. Pakkumuste avalikku avamist ei toimu. Pakkumuste hindasid ei avalikustata.

Tarbesõiduki tehniline kirjeldus

Kirjeldus
Mootori võimsus alates
Käigukast
Kütus
Keretüüp
Pidurdussüsteem
Juhitavus
Värv
Uste arv
Istekohti koos juhiistmega
Esiistmed
Turvapadjad
Rehvid

Kesklukustus
Alarmseade
Esiakende klaastõstukid
Konditsioneer või kliimaseade
Salongi sisu
Jalamatid
Konksu olemasolu
Ohutustooted
Pakkumise objekt peab olema
kaitstud min. alljärgnevate
garantiidega:
Pakkuja hoolduse ja
garantiiremondi teostamise asukoht

Lisa 1

Sõiduk
66kW/90hj
M/T
Diisel või bensiin
Kaubik, kaubaruum 3,2m3
ABS
juhitavuse elektrooniline
stabiilsuskontroll, roolivõimendi
kooskõlastatult hankijaga
Min 5
5
kõrgus reguleeritav
juhi ja kaassõitjate
terasvelgedel,
suverehvid
kaugjuhtimisega
ärandamisvastane seade,
signalisatsioon
elektrilised
konditsioneer
tume
kummist
Jah
ratta tõkiskingad, esmaabivahendid,
ohukolmnurk,ja tulekustuti
üldgarantii vähemalt 3 a. või 100 000
km; värvkatte garantii vähemalt 2 a.;
Ida - Virumaal

Hinnapakkumises esitada uue tarbesõiduki mark, mudel, tehnilised parameetrid ning varustuse täielik nimekiri (ei ole
piiratud tehniliste tingimustega), hind ilma ja koos käibemaksuga.
Pakkuja tagab , et küsitud tehnilised tingimused on vastavuses antud sõiduki tootja poolt väljastatud tehniliste
tingimustega ja on seega kontrollitavad

