Hankekutse hankes „Kehakaamerad“
Keskkonnainspektsioon teeb ettepaneku esitada pakkumus riigihankes „Kehakaamerad“.
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Riigihanke ese
Hanke nimetus: „Kehakaamerad“.
Hankija: Keskkonnainspektsioon. Vastutav isik: Alvar Vool.
Riigihanke esemeks on tehnilises kirjelduses antud parameetritele vastavate kehakaamerate
komplektide (60 tk) tarnimine hankijale. Hankija jätab endale õiguse suurendada või
vähendada hangitavate komplektide arvu 10 ühiku võrra.
Finantseerimisallikas: eelarve.
Hange ei ole jaotatud osadeks.
Selgituste esitamine
Pakkujatel on võimalik riigihanke alusdokumentide kohta esitada hankijale selgitustaotlusi
aadressil valve@kki.ee .
Nõuded pakkumusele
Pakkumus on pakkuja tahteavaldus hankelepingu sõlmimiseks. Pakkumus peab olema jõus
60 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates. Tingimusliku pakkumuse esitamine ei
ole lubatud.
Pakkumuse esitamise tähtaeg: 21.11.2018. a kell 11:00.
Pakkumus tuleb esitada eesti keeles digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil
valve@kki.ee.
Pakkumus peab vastama käesoleva hanke kutses (k.a lisades) esitatud tingimustele ja ei või
olla mistahes viisil eksitav.
Pakkumus peab sisaldama andmeid pakkuja kohta: ärinimi, registrikood, postiaadress ja eposti aadress.
Pakkumus tuleb esitada hinnapakkumuse vormis (vorm lisatud) arvestades tehnilises
kirjelduses nõutuga.
Pakkumus on konfidentsiaalne kuni pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemiseni.
Pakkumuses sisalduvat teavet võib avalikustada üksnes riigihangete seaduses sätestatud
juhtudel ja ulatuses. Pakkuja märgib pakkumuses, milline teave on pakkuja ärisaladus ning
põhjendab teabe ärisaladuseks määramist. Pakkuja ei või ärisaladusena märkida RHS § 111
lg 5 sätestatud teavet.
Pakkumuse maksumus peab olema lõplik ja sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalikud
hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks. Hankija ei hüvita hankelepingu täitmisel
pakkujale mingeid täiendavaid kulusid ega tee täiendavaid makseid.
Hankija avab pakkumused pakkumuste esitamise tähtaja saabumisel. Pakkumuste avamise
protokolli ei koostata.
Pakkumuste jõusoleku tähtaja pikendamisele kohaldatakse RHS § 112 sätestatut.
Pakkuja kõrvaldamine
Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on riikliku
maksu võlg. Hankija kontrollib pakkuja riiklike maksude nõuetekohast tasumist avalikke
kanaleid pidi.
Hankijal on õigus kontrollida pakkujal kõrvaldamise aluste puudumist kogu riigihanke
vältel.
Pakkumuste vastavuse kontrollimine
Hankija kontrollib pakkumuste vastavust riigihanke alusdokumentides esitatud
tingimustele. Pakkumuste vastavaks tunnistamise protokolli ei koostata.
Hankijal on õigus küsida pakkujalt esitatud pakkumuse kohta täpsustavaid andmeid ja
täiendavaid selgitusi.
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Hankija tunnistab pakkumuse vastavaks, kui see vastab riigihanke alusdokumentides
sätestatud nõuetele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi
kõrvalekaldeid riigihanke alusdokumentides nimetatud tingimustest.
Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta riigihanke alusdokumentides
seatud nõuetele või kui pakkuja ei esita tähtajaks hankija nõutud selgitusi või kui pakkuja
selgituste põhjal ei ole võimalik üheselt hinnata pakkumuse vastavust riigihanke
alusdokumentides esitatud tingimustele.
Kõigi pakkumuste tagasilükkamine ja hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
Hanke toimumise ajal tekivad või saavad teatavaks asjaolud, mis välistavad või muudavad
ebaotstarbekaks hanke lõpuleviimise.
Kõik pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja hankija reaalsetest
võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.
Pakkumuste edukaks tunnistamine
Edukas on maksumuselt madalaima hinnaga pakkumus.
Hankelepingu sõlmimine
Keskkonnainspektsioon sõlmib eduka pakkujaga hankelepingu. Hankelepingu projekt on
toodud hanke alusdokumentides.
Pakkuja kohustub talle edastatud hankelepingu allkirjastama ning tagastama allkirjastatud
hankelepingu hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul hankelepingu edastamisest arvates.
Kui edukaks tunnistatud pakkuja võtab oma pakkumuse enne hankelepingu sõlmimist tagasi
või ei allkirjasta hankelepingut antud tähtaja jooksul, on hankijal õigus lähtuda RHS §-st
119, sh RHS § 119 lõikest 3
Tarneaeg ja koht
Tarneaeg: mitte hiljem kui 20.12.2018.
Tarnekoht: Kopli 76, Tallinn.
Maksetingimused
Kauba eest tasutakse 21 kalendripäeva jooksul üleandmise-vastuvõtmise akti
allkirjastamisest ja arve esitamisest.
Lisainfo
Alvar Vool, e-post: alvar.vool@kki.ee

