HANKIJA: SILLAMÄE LINNAVALITSUS

Kontoritehnika ostmine

KIRJALIK ETTEPANEK

1. Üldandmed
1.1. Hankija andmed: Sillamäe Linnavalitsus, registrikood 75003909, asukoht Kesk 27,
Sillamäe, telefon 39 25 700, faks 39 25 701, e-post: linnavalitsus@sillamae.ee.
1.2. Hanke eest vastutav isik: linnavalitsuse infotehnoloogia peaspetsialist Georgi Karpenko.
1.3. Kirjaliku ettepaneku sisu kohta annab täiendavat informatsiooni hanke eest vastutav isik
linnavalitsuse infotehnoloogia peaspetsialist Georgi Karpenko (tel 39 25 708 või 56 655
485, e-post: georgy.karpenko@sillamae.ee).
2. Tehniline kirjeldus
2.1. Seadmetel tuleb välja tuua tehnilistes kirjeldustes toodud parameetrite konkreetne
väärtus. Juhul, kui pakkumuses on kinnitatud vaid vastavust tehnilises kirjelduses
toodud nõuetele, lähtutakse hindamisel, et tagatud on miinimumnõuded.
2.2. Riigihanke tehniline kirjeldus ja garantii (kõik tehnilises kirjelduses näidatud
kaubamärgid, patendid, tüübid on toodud hankelepingu eseme kirjeldamiseks ning
nende osas kehtib märge „või sellega samaväärne“):
2.2.1. Kolm (3) uut Sülearvuti ACER Aspire, model A315-56-58S2(Black)/5168(Red)
( CPU i5-1035G1, 1000 MHz,15.6", 1920x1080, RAM 8GB,DDR4, SSD 256GB,
Intel UHD Graphics Integrated, ENG/RUS, Windows 10 Home, 1.9 kg) või
sellega samaväärne.
Garantii 2 aastat
2.2.2. Kolm (3) Microsoft Office Home and Business 2019 Windows English
2.3. Seadmed tarnitakse hankijale aadressil Kesk 27, Sillamäe müüja kulul. Seadmete
tarnetähtaeg on hiljemalt neli (4) nädalat peale müügilepingu sõlmimist.
2.4. Garantiiaega hakatakse arvestama pärast seadmete tarnimist ja üleandmise-vastuvõtmise
akti allkirjastamist. Garantii laieneb kõigile riistvara osadele. Garantii väljaspool
Sillamäe linna teostatakse müüja kulul. Garantii võidakse teostada nii koha peal või
müüja kulul hoolduskeskusse ja tagasi transportides (kulleriga, on-site pickup).
Reageerimisaeg on kaks (2) tööpäeva. Riistvara töövõime maksimaalne taastamise aeg
on viis (5) tööpäeva peale tõrkejuhtumist teatamistest tarnijale. Kui riistvaras esineb
garantiiajal tõrkeid rohkem kui kolm korda, võib hankija nõuda nimetatud seadme
tasuta väljavahetamist sama tootja samaväärse või parema seadme vastu.
3. Nõuded pakkuja kvalifikatsioonile
3.1. Pakkuja peab olema seadusekohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris või Eesti
äriregistriga analoogses registris. Hankija kontrollib iseseisvalt Eestis asuva äriühingu
registreeritust (tõendit ei pea esitama). Välisriigis registreeritud ettevõtja lisab
pakkumusele asukohariigi pädeva registri kinnitatud või legaliseeritud tõendi, mis ei
tohi olla pakkumuse hetkeks vanem kui 20 (kakskümmend) päeva.
3.2. Juriidilisest isikust pakkuja esitab koos kvalifitseerimise dokumentidega volikirja tema
esindamiseks juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud
ei ole registritunnistusele kantud isikud, kes omavad juriidilise isiku esindamise õigust.
3.3. Pakutavate sülearvutite tootja peab omama Ida-Virumaal arvutite hooldust ja remonti
teostavat esindust või sertifitseeritud hooldus- ja remondipartnerit. Pakkujal esitada
sülearvutite tootja garantiihooldust ja -remonti teostava esinduse või sertifitseeritud
hooldusaja remondipartnerite nimekiri koos aadresside ja kontaktandmetega.
4. Hindamiskriteeriumid ja pakkumuse maksumus
4.1. Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.
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4.2. Pakkuja esitab lisa 1 vormi III kohase kogumaksumuse hinnapakkumuse. Pakkumuse
kogumaksumus tuleb väljendada nii ilma käibemaksuta kui ka käibemaksuga.
Pakkumuse maksumus esitada eurodes.
4.3. Pakkumuse kogumaksumus peab sisaldama tehnilises kirjelduses märgitud kõikide
tingimuste täitmist, sh kohaletoimetamise kulud.
5. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine
5.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt kirjaliku ettepaneku sätetele.
5.2. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et kvalifitseeritud pakkuja
lakkab vastamast pakkujale kirjaliku ettepanekuga esitatud nõuetele.
5.3. Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele
hindamisele.
6. Pakkumuste vastavuse kontroll ja vastavaks tunnistamine
6.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust kirjalikus ettepanekus esitatud
tingimustele.
6.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide kirjalikus ettepanekus
esitatud tingimustega.
6.3. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi
kõrvalekaldumisi kirjalikus ettepanekus esitatud tingimustest.
6.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta kirjalikus ettepanekus esitatud
tingimustele.
7. Kõigi pakkumuste tagasilükkamine
Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõigi vastavaks tunnistatud
pakkumused, kui pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.
8. Pakkumuse hindamine ja edukaks tunnistamine ning hankelepingu tingimused
8.1. Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi. Edukaks tunnistatakse pakkumus,
mille kogumaksumus käibemaksuga on madalaim.
8.2. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga. Tasumine toimub vastavalt
hankelepingus kokku lepitud tingimustele pärast seadme aktiga üleandmist-vastuvõtmist
ja arve esitamist, maksetähtajaga 21 päeva.
8.3. Pakkumus peab olema jõus 90 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.
9. Pakkumuse vormistamine ja esitamine
9.1. Pakkumus esitada eesti keeles, kirjalikus vormis.
9.2. Kõik lehed, v.a reklaammaterjalid, peavad olema kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga.
9.3. Pakkumine peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:
9.3.1. Tiitelleht (lisa 1 vorm Ia);
9.3.2. Informatsioon pakkuja kohta (lisa 1 vorm Ib);
9.3.3. Pakkuja kinnitus (lisa 1 vorm II);
9.3.4. Pakkumuse maksumus (lisa 1 vorm III);
9.3.5. Muu informatsioon.
9.4. Pakkumused tuleb esitada kinnises pakendis. Pakkumuse pakendile kanda järgmised
kirjed:
9.4.1. hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus;
9.4.2. hankija aadress: Kesk tn 27, 40231, Sillamäe;
9.4.3. riigihanke nimetus „Kontoritehnika ostmine“;
9.4.4. pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed);
9.4.5. ennetähtajalise avamise hoiatus „Mitte avada enne 07.07.2020. a kell 13.00“.
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9.5. Pakkumused tuleb saata või tuua aadressil: Kesk tn. 27, 40231, Sillamäe Linnavalitsuse
kantselei, tuba nr 215.
9.6. Pakkumuste esitamise tähtpäev ja kellaaeg on 07.07.2020. a kell 13.00.
9.7. Pakkumuste avamise aeg ja koht: 07.07.2020. a kell 13.15, Sillamäe Linnavalitsus,
Kesk 27.
9.8. Igal pakkujal on isiklikult või volitatud esindaja kaudu õigus osaleda pakkumuste
avamisel.

Georgi Karpenko
infotehnoloogia peaspetsialist
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Lisa 1. Vorm Ia. Pakkumuse tiitelleht

SILLAMÄE LINNAVALITSUS

Riigihanke nimetus: „Kontoritehnika ostmine”

Pakkumuse jõusoleku aeg: 90 päeva

Pakkuja täielik ametlik nimi:
Pakkuja äriregistri registrikood:
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Lisa 1. Vorm Ib. Pakkuja üldandmed
1. Andmed
1.1. Üldandmed pakkuja kohta
Juriidilise isiku nimi, kes esitab pakkumuse

Päritolu

Pakkuja /
Ühise pakkumuse
volitatud esindaja
(juhtpartner)
Ühise pakkumuse
partner 1*
Ühise pakkumuse
partner 2*
*kustutada või lisada vajalikud read ühispakkumuse korral kõikide partnerite näitamiseks.
1.2. Detailne informatsioon pakkuja kohta (ühise pakkumuse korral täidab volitatud esindaja)
Täielik ametlik nimi
(ärinimi)/Pakkuja nimi :
Omandivorm/Õiguslik staatus:
Registrikood/Isikukood:
Juriidiline aadress:
Postiaadress:
Kontaktisik käesoleval
pakkumusel:
Telefon:
Faks:
Elektronposti aadress:
Kodulehekülg:
2. Pangaandmed
Kontoomaniku nimi:
Pangakonto number:
Panga nimi:
Panga aadress:
Allakirjutanu/allakirjutanute
nimi/nimed:
Allakirjutanu/allakirjutanute
ametikoht/ametikohad:
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Lisa 1. Vorm II. Pakkuja kinnitus
Hankija: Sillamäe Linnavalitsus
Riigihanke nimetus: „Kontoritehnika ostmine”
1
2
3
4
5
6

Kinnitame, et oleme tutvunud hanketingimustega ja kinnitame, et nõustume täielikult
Hankija poolt esitatud tingimustega.
Kinnitame, et vastame täielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning omame kõiki
võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud hankemenetluse teostamiseks.
Pakume ennast teostama ja lõpetama eelpoolnimetatud hankemenetluse ning kõrvaldama
kõik puudused, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest, nõutud tähtajaks.
Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie
pakkumuse osa.
Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv
kuni lepingu sõlmimiseni.
Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuste tähtpäevast.

Märkused: ______________________________________________________
Kuupäev: _______________________________________________________
Pakkuja nimi:____________________________________________________

Esindaja allkiri: ____________________
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Lisa 1. Vorm III. Pakkumuse maksumus
Hankija: Sillamäe Linnavalitsus
Riigihanke nimetus: „Kontoritehnika ostmine“

Olles tutvunud hanketingimustega, esitame hinnapakkumuse hinnaga:

Nimetus

Seadme
maksumus km-ta
(eurodes)

Sülearvuti
Microsoft Office

Kogus

Maksumus
ilma km-ta
(eurodes)

3 tk
3 tk
Kokku

Kuupäev: _______________________________________________________
Pakkuja nimi:____________________________________________________

Esindaja allkiri: ____________________
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Maksumus
km-ga
(eurodes)

