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JUHISED PAKKUJALE 

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (edaspidi hankija) kuulutab 
välja kahe sõiduauto kasutusrendi (60 kuuks) riigihanke ning teeb kõikidele potentsiaalsetele 
pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele 
tingimustele pakkumus. Hanke eesmärgiks on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja 
Linnaplaneerimise Ameti kasutuses oleva mootorsõiduki Volkswagen Caddy Kombi Life 1,6 
(väljalaskeaasta 2008, odomeetri näit 51 000 km, mootorsõiduki seis on hea, soovi korral pakkuja 
saab tutvuda sõidukiga võttes ühendust hankijaga vähemalt 1 tööpäev ette) mõistlike kulutustega 
vahetus uute sõidukite vastu vastavalt toodud tehnilisele kirjeldusele. Vahetuse tulemusena 
tagatakse ametile kasutuskulude ratsionaalsust ja otstarve vajaliku kvaliteedi.   

1. Üldandmed

1.1. Hankija nimi ja andmed: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise Amet, registrikood 75029820, 
asukoht: Peetri plats 5, 20308 Narva linn, tel: 35 99 050,
e-post: info@narvaplan.ee. 

1.2. Riigihanke eest vastutav isik: Rene Zorin, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise Ameti referent-juhiabi, tel: 35 99 171,
e-post: rene.zorin@narvaplan.ee.

1.3. Riigihanke nimetus: Sõiduautode kasutusrendile võtmine.
1.4. Hankemenetluse liik: lihtmenetlus RHS § 16 lg 1 § ja § 182 alusel. 

Hankemenetluse reeglid on sätestatud käesolevates 
hankedokumentides. 

1.5. Hankedokumendid (edaspidi HD) on:  
� Käesolevad HD koos kõikide lisadega (vt sisukord); 
� Kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujale saadetud dokumendid, millega on 

muudetud või selgitatud HD nõudeid. HD osad täiendavad üksteist ja moodustavad 
tervikliku aluse pakkumuse koostamiseks. Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue 
on pakkujale siduv. 

1.6. HD sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hankija kontaktisiku, Rene Zorin`i 
poole e-posti aadressil rene.zorin@narvaplan.ee 

1.7. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi. 
1.8. Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui 

õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. 

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb 
esitada kvalifikatsiooni hindamiseks 

2.1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Hankija kontrollib pakkuja registreeritust 
iseseisvalt äriregistri avalikust andmebaasist. 

2.2. Pakkuja on maksevõimeline, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega 
tehtud pankrotiotsust. Pakkuja esitab lisa 1 vormi II kohase kinnituse. 

2.3. Pakkujal peab olema vähemalt kolmeaastane kogemus mootorsõidukite müügil ja 
müügijärgse hoolduse teostamisel. Pakkuja esitab kinnituse tegutsemise aja kohta (lisa 1 
vorm II). 

2.4. Pakkuja peab osutama Eestis mootorsõidukite hooldust ja garantiihooldust. Pakkuja esitab 
lisa 1 vormi II kohase kinnituse. 
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3. Tehniline kirjeldus 
3.1. Riigihanke tehniline kirjeldus on toodud HD lisas 2. 
3.2. Kõik riigihanke tehnilises kirjelduses või pakkujate esitatud küsimuste vastustes olevad 

tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused (näiteks toodete brand’i nimed, tootetähised, 
tootjafirmade nimed jne) sisaldavad klauslit “või sellega samaväärne”. Kõik samaväärsed 
tooted või süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele 
ülalpidamiskulude, kvaliteedi jne osas. 

4. Hankelepingu tingimused 
4.1. Hankelepingu täitmise tähtaeg on lepingu sõlmimisest ühe kuu jooksul. 
4.2. Hankelepingu tingimused on toodud tehnilises kirjelduses. 

5. Pakkumuse vormistamise keel 
5.1. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. 

6. Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik 
6.1. Pakkumuse maksumuse rahaühikuks on euro. 
6.2. Pakkumuse maksumus tuleb väljendada vastavalt HD lisas 1 vorm III toodud 

hinnapakkumuse vormile.  

7. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg 
7.1. Pakkumus peab olema jõus 90 päeva jooksul alates pakkumuste esitamise tähtpäevast. 

8. Pakkumuse vormistamine ja esitamine 
8.1. Pakkumus tuleb esitada paberkandjal. 
8.2. Pakkumus tuleb esitada kinnises pakendis 1 eksemplaris ning rakendades abinõusid, mis 

välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. 
8.3. Pakkumuse pakendil peab olema järgnev informatsioon: 

� hankija nimi ja hankija aadress; 
� hanke nimetus; 
� pakkuja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendite andmed; 
� kirje “SÕIDUKITE PAKKUMUS, MITTE AVADA ENNE 20.05.2013 KELL 10.15”. 

8.4. Hankija ei vastuta pakendi nõuetekohaselt täitmata jätmise korral pakkumuse võimaliku 
sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest. 

8.5. Pakkumus peab olema koostatud järgneva struktuuri kohaselt: 
1) sisukord; 
2) informatsioon pakkuja kohta (lisa 1 vorm I); 
3) pakkuja kinnitus (lisa 1 vorm II); 
4) hinnapakkumus  (lisa 1 vorm III); 
5) HD punktis 2 nimetatud dokumendid nende nimetamise järjekorras; 
6) pakkumuse andmed vastavalt HD tehnilisele kirjeldusele; 
7) muu informatsioon. 

8.6. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud. 
8.7. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise kogu riski. 
8.8. Osaliste pakkumuste ja pakkumuse variantide esitamine ei ole lubatud. 
8.9. Ühispakkumuste esitamine on lubatud. 
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9. Pakkumuste avamine 
9.1. Pakkumuste avamise koht ja aeg: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet asukohaga Peetri plats 5, kabinet 301 (3.korrus), 20.05.2013. a 
kell 10.15. 

9.2. Pakkujate esindajatel on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Esindajate volitused ei ole 
nõutavad, esindatavate arv ei tohi olla üle kahe isiku. Pakkumuste avamisel kantakse 
volitatud osalejate nimed pakkumuste avamise protokolli. 

9.3. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja pakkujate 
poolt esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide 
vastavust hankedokumentides nõutud loetelule. Pakkumuste avamise kohta koostatakse 
pakkumuste avamise protokoll. 

10. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine 
10.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt hanketeates (HD punkt 2) toodud 

tingimustele. 
10.2. Hankija kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud 

valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava 
tähtsusega, või võltsitud dokumente. 

10.3. Pakkuja jäetakse kvalifitseerimata, kui ta ei vasta hanketeates (HD punkt 2) esitatud 
kvalifitseerimise tingimustele. 

10.4. Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele 
menetlemisele. 

11. Läbirääkimiste pidamine 
11.1. Hankija peab vajadusel kvalifitseeritud pakkujaga läbirääkimisi. Läbirääkimisi võidakse 

pidada pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva ja kuni parima pakkumuse edukaks 
tunnistamiseni.  

11.2. Läbirääkimiste pidamisel otsustab hankija pakkumuse edukuse üle pärast seda, kui 
läbirääkimised on lõpetatud ja ta on saanud pakkujalt läbirääkimiste käigus esitatud 
pakkumuse muudatused, on tutvunud esitatud dokumentidega ning kontrollinud 
pakkumuse vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele. 

12. Pakkumuste vastavuse kontroll 
12.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud 

tingimustele. 
12.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumentides 

esitatud tingimustega. 
12.3. Pakkumuse võib tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi 

hankedokumentides esitatud tingimustest. 
12.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud 

tingimustele. 

13. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine 
13.1. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui: 
12.1.1 ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks; 
12.1.2 kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, nii et hange 

ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav; 
12.1.3 ettenägematutel ja hankijast mitteolenevatel põhjustel, kui hankemenetluse toimumise ajal 

on hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale 
ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides esitatud tingimustel. 
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13.2. Teade kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta edastatakse kohe kõigile pakkujatele, 
kellele HD väljastati. 

14. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
14.1. Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud. 
14.2. Hankija võrdleb ja hindab pakkumusi nende maksumuse (käibemaksuta) järgi. Edukaks 

tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.  
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Lisa�1.�Pakkumusvormid�

Hankija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

LIHTHANGE

(viitenumber 143037)

SÕIDUAUTODE KASUTUSRENDILE VÕTMINE 

PAKKUMUS
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Informatsioon pakkuja kohta 

Täielik ametlik nimi  
(ärinimi):

Äriregistri registrikood: 

Juriidiline aadress: 

Postiaadress:

Kontaktisik käesoleval 
pakkumusel:

Telefon: 

Faks:

Elektronposti aadress: 

Kodulehekülg: 

Allakirjutanu nimi: 

Allakirjutanu ametikoht: 
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Lisa�1.�Vorm�II.��Pakkuja�kinnitus��

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Lihthange: Sõiduautode kasutusrendile võtmine 

1. Kinnitame, et oleme tutvunud hanketeate ja hankedokumentidega ning nende lisadega ja 
kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega. 

2. Kinnitame, et meie ei ole makseraskustes ning meie vastu ei ole algatatud 
likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust asukohamaa seaduste kohaselt. 

3. Kinnitame, et meil on vähemalt kolmeaastane kogemus mootorsõidukite müügil ja 
müügijärgse hoolduse teostamisel. 

4. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie 
pakkumuse osa. 

5. Kinnitame, et lisatud hinnapakkumus on nõuetekohaselt esitatud. Saame aru, et 
hinnapakkumuse mittenõuetekohase täitmise puhul võidakse lükata meie pakkumus tagasi kui 
hankedokumentidele mittevastav. 

6. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast. 
7. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud 

juhtudel.
8. Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide 

sisu kohta. Kinnitame, et esitatud informatsioon on piisav, et teostada riigihanke objektiks 
olev tellimus. 

Kuupäev: ____________ 

_____________ __________________ __________________ 
(allkiri) (esindaja nimi) (amet) 
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Lisa�1.�Vorm�III.�Tehnilisele�kirjeldusele�vastav�hinnapakkumus�

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet  
Lihthange: Sõiduautode kasutusrendile võtmine 

Hinnapakkumus peab sisaldama: 
1. mootorsõiduki müügihind (ilma käibemaksuta, käibemaksuga); 
2. mootorsõiduki baasvarustuse ja lisavarustuse loetelu ja hinnad (ilma käibemaksuta, 

käibemaksuga); 
3. tarneaeg päevades lepingu sõlmimisest alates; 
4. mootorsõiduki garantii tingimused; 
5. hankija kasutuses oleva mahtuniversaali eest (Volkswagen Caddy Kombi Life 1,6, 

väljalaskeaasta 2007) pakkuja poolt pakutav maksumus (ilma käibemaksuta, koos 
käibemaksuga); 

6. pakkuja nime, kuupäeva ja esindusõigusliku isiku allkirja. 

2. Pakutava mootorsõidukite tehnilised andmed on esitatud eraldi nimekirjas, mis täiendab antud 
hinnapakkumist. 

3. Kinnitame, et tarnime mootorsõiduki alljärgnevatel tingimustel: 
- tarnimise aeg on hiljemalt ________________ 2013. a.; 
- mootorsõiduki garantiiaeg on ___________ aastat; 
- defektne mootorsõiduk vahetatakse välja pakkuja kulul; 
- mootorsõiduki tarnimisel ei lisata transporditeenuse maksumust. 

Kuupäev:______________________

Esindaja allkiri:_____________________ 
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�
Lisa�2.�Riigihanke�tehniline�kirjeldus�

Hankija nimi: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet  
Lihthange: Sõiduautode kasutusrendile võtmine 

Hanke eesmärgiks on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kasutuses 
oleva mootorsõiduki Volkswagen Caddy Kombi Life 1,6 (väljalaskeaasta 2007, odomeetri näit 
51 000 km, mootorsõiduki seis on hea, soovi korral pakkuja saab tutvuda sõidukiga, võttes 
ühendust hankijaga vähemalt 1 tööpäeva ette) mõistlike kulutustega vahetus kahe uue sõiduauto 
kasutusrendi vastu vastavalt toodud tehnilisele kirjeldusele, mida on hankijal võimalik ilma 
täiendavate kulutusteta ja kitsendusteta (mugavalt) sihipäraselt kasutada ning millise 
ülalpidamiskulud on ratsionaalsed. Toote kvaliteet ja ratsionaalsus kasutuskuludes peab olema 
tagatud parimal moel. 
Uue mootorsõiduki garantiiaeg peab olema 5 aastat ja Eestis peab olema tagatud selle tehnilise 
hoolde võimalus Narva linnast 50 km raadiuses. Sõiduautode tarneaeg ei tohi olla pikem kui 30 
päeva lepingu sõlmimisest. 
Kui pakkuja ei suuda mootorsõidukit tarnida etteantud tähtajaks, siis kohustub ta kuni tellitud 
mootorsõidukite loovutamiseni rentnikule välja andma samaväärse mootorsõidukid, kuid  
asendusmootorsõiduk võib olla teine mark, mudel, mootori võimsus, käigukast ja valmistamise 
aasta.
Pakkuja peab andma vähemalt 1 tundi kasutajakoolitust.  
Kasutusrendile võetav mootorsõidukid peavad olema uued  (mittekasutatud, ehitusaasta mitte 
varasem kui 2013) ja allpool toodud tehniliste omadustega.  
Hankija soovib kasutada uut mootorsõidukit alates 01.06.2013. a. 

MOOTORSÕIDUKITE TEHNILISED ANDMED  
Mootorsõidukites peab olema standardne tehniline ja ohutust tagav varustus (apteek, tulekustuti, 
tõkiskingad). Pakkuja peab omal kulul registreerima mootorsõidukid Maanteeameti 
Liikluseregistri büroos.

Pakkumuses palume esitada sõidukite kohta võimalikult täpne informatsioon, vastavalt alltoodud 
minimaalsetele tehnilistele nõuetele. Lisaks palume pakkumuses näidata sõidukite muu võimalik 
varustus, mida ei ole minimaalsetes tehnilistes nõuetes esitatud. 

Minimaalsed tehnilised nõudmised  uuele mootorsõidukile nr 1 
1.1 manuaalkäigukast; 
1.2 kütuse liik – bensiin;
1.3 mootori maht vähemalt 1,6, võimsus vähemalt 75 kw; 
1.4 istekohti koos juhiga – 5; 
1.5 Kliimaseadme või konditsioneeri olemasolu; 
1.6 Esi- ja tagumised porimatid (kummist); 
1.7 ARK-pakett; 
1.8 Alarm; 
1.9 Suve -ja talverehvide (naast) komplektid; 
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1.10  Püsikiirushoidja; 
1.11 Tagumised parkimisandurid; 
1.12 Neutraalne värv; 
1.13 Sõiduki pikkus alates 4300 mm; 
1.14 Sõiduki laius alates 1800 mm; 
1.15 Sõiduki kõrgus alates 1600 mm; 
1.16 Sõiduki täismass kuni 1750 kg; 
1.17 Sõiduki tühimass kuni 1200 kg; 
1.18 Pakiruum vähemalt 450 dm3; 
1.19 Kõrgendatus kliirens suvilapiirkonna teenindamiseks; 
1.20  Uue sõiduki garantii vähemalt 60 kuud või 100 000 km; 
1.21 Pakkuja peab tagama uue sõiduki tarne hiljemalt 30 päeva jooksul lepingu sõlmimisest; 
1.22 Sõiduk peab olema uus ja selle sõiduauto väljalaskeaasta ei tohi olla varem (vanem) kui 
2013.
1.23 Uue sõiduki läbisõidupiirang 60 kuuks vähemalt 160 000 km. 

Minimaalsed tehnilised nõudmised  uuele mootorsõidukile nr 2 
2.1 manuaalkäigukast; 
2.2 kütuse liik – bensiin;
2.3 mootori maht vähemalt 1,6, võimsus vähemalt 60 kw; 
2.4 istekohti koos juhiga – 7; 
2.5 Kliimaseadme või konditsioneeri olemasolu; 
2.6 Esi- ja tagumised porimatid (kummist); 
2.7 ARK-pakett; 
2.8 Alarm; 
2.9 Suve -ja talverehvide (naast) komplektid; 
2.10  Püsikiirushoidja; 
2.11 Tagumised parkimisandurid; 
2.12 Neutraalne värv; 
2.13 Sõiduki pikkus vähemalt 4490 mm; 
2.14 Sõiduki laius vähemalt 1750 mm; 
2.15 Sõiduki kõrgus vähemalt 1670 mm; 
2.16 Sõiduki täismass kuni 1860 kg; 
2.17 Sõiduki tühimass kuni 1200 kg; 
2.18 Pakiruum vähemalt 200 dm3; 
2.19  Uue sõiduki garantii vähemalt 60 kuud või 100 000 km; 
2.20 Pakkuja peab tagama uue sõiduki tarne hiljemalt 30 päeva jooksul lepingu sõlmimisest; 
2.21 Sõiduk peab olema uus ja selle sõiduauto väljalaskeaasta ei tohi olla varem (vanem) kui 
2013.
2.22 Uue sõiduki läbisõidupiirang 60 kuuks vähemalt 160 000 km. 

3. Samas palume pakkumuses fikseerida järgnevad andmed:
3.1.Sõiduauto tüüp 
3.2.Standardvarustus
3.3.Mootori tüüp ja võimsus 
3.4.Sõiduauto väljalaskeaasta
3.5.Pakutava mootorsõiduki garantii tingimused 
3.6.Muu oluline ja ekspluateerimist puudutav informatsioon 
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Kasutuses olev sõiduk  
Pakkuja peab esitama ka pakutavat maksumust (ilma käibemaksuta, käibemaksuga) hankija 
kasutuses olemasoleva sõiduauto eest (mootorsõiduk Volkswagen Caddy Kombi Life 1,6 
(väljalaskeaasta 2007, odomeetri näit 51 000 km, mootorsõiduki seis on hea, soovi korral pakkuja 
saab tutvuda sõidukiga, võttes ühendust hankijaga vähemalt ühe tööpäeva ette). 

Kasutusrendi tingimused
Pakkumuses tuleb ära tuua finantseeringu miinimumtingimused, mis vastavad alljärgnevatele 
hankija nõuetele: 

1. Finantseeringut soovitakse saada kasutusrendina. 
2. Kogu finantseeringu esimene sissemaks on 0% ilma käibemaksuta (sh osaliselt või 

tervikuna müüdava mootorsõiduki (Volkswagen Caddy Kombi Life 1,6, väljalaskeaasta 
2007) sissemaksuks arvestatud summa), perioodi pikkus 60 kuud, lepingutasu 
maksimaalselt 0,3% uue mootorsõiduki käibemaksuta hinnalt, jääkväärtus vähemalt 20% 
perioodi lõpus. 

3. Ühe kuu kasutusrendimakse peab olema fikseeritud lepingu perioodi jooksul (ilma 
käibemaksuta, käibemaksuga). 

4. Maksegraafik esitatakse annuiteedina. 
5. Maksed uuete moorotsõidukite kasutusrendi eest toimuvad alates juuni.2013. a. 

Pakkumuses peab olema fikseeritud ka:

1.   Kasutusrendi lepingu maksumus kokku mootorsõidukite kohta (ilma käibemaksuta, 
käibemaksuga); 
2. Pakkumusele tuleb lisada näidisleping koos näidisgraafikuga, milles on esitatud lepingu 

olulised tingimused (mootorsõiduki müügihind, sissemaks, periood, intress, jääkväärtus, 
lepingutasu ja muud olulised punktid);

3. Pakkumusele peavad olema lisatud lepingu juurde kuuluvad üld- või tüüptingimused; 
4. Muu informatsioon, mida pakkuja peab vajalikuks lisada või andmed teiste lisateenuste 

kohta.

Hinnapakkumuses tuleb järgida Lisa 1 vorm III nõudeid ja alltoodud tehnilist kirjeldust. 
Käesoleval riigihankel kasutatav hinnapakkumus ja käesolev tehniline kirjeldus on aluseks 
hankelepingu sõlmimisel. 
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Lisa 3. Volkswagen Caddy Kombi Life 1,6 fotod 
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