AS Eesti Liinirongid
Pudelivee ost

Hange avaldatud Elroni kodulehel: 02.09.2022
Pakkumuse esitamise tähtaeg: 16.09.2022 kell: 12:00.
Kontaktisik ja lisainfo: Ardo Roosenberg, Klienditeenindusjuht ardo.roosenberg@elron.ee
tel. 534 69924

Eesti Liinirongid AS (Elron) ootab hinnapakkumisi, tellimiskogusele 2000 L gaseerimata ja
maitsestamata pudelivee ostmiseks 0,5-liitristes pudelites.
Tegemist on orienteeruva kogusega, mida hankija ei kohustu ostma ja millelt ta tulu ei
garanteeri.
Hinnapakkumiseks ei loeta ettevõtte kodulehelt või mujalt trükitud reklaami.

Pakkujal on keelatud pakkuda ja tarnida hankijale vett, mille tarnimine pakkujale rikub ükskõik
millist kehtivat rahvusvahelist või Eesti Vabariigi kehtestatud sanktsiooni. Pakkuja esitab
pakkumuses kinnituse, et hankelepingu sõlmimine selle pakkumuse alusel ei rikuks
rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rahvusvahelise sanktsiooni seaduse
tähenduses.

Eesmärk
Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine, mille alusel hankija tellib ja pakkuja tarnib
hankija poolt soovitud kogused lepingus märgitud Elroni aadressidele: Vabaduse pst. 176
ja/või Toompuiestee 37, Tallinn.

Pudelivesi ja tarnimine peab vastama järgmistele tehnilistele tingimustele


Pudelivesi peab vastama tervisekaitse standartitele ja sotsiaalministri 24.09.2019
määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.



Pudelivesi peab olema pakendatud plasttaarasse, mis on varustatud sildiga, kus on
muuhulgas eesti keeles välja toodud tootja nimetus, pudelivee maht, eesti pandipakendi
märk jms.



Iga partiiga tarnitud pudelivee säilivustähtaeg peab olema vähemalt 6 kuud alates
tarnimisest.



Hankija ostab kaupa vastavalt vajadusele esitades selleks tellimuse lepingus sätestatud
tingimustel.



Poolte kokkuleppel võivad tarned toimuda erinevatesse sihtkohtadesse.



Kaup peab olema pakendatud selliselt, et kauba transportimisel oleks tagatud kauba
vigastusteta tarnimine sihtkohta.



Toote maksimaalne tarneaeg on 2 (kaks) tööpäeva lepingu täitja poolt tellimuse
kinnitamisest arvates.



Kauba üleandmine ja vastuvõtmine toimub saatelehtede alusel.



Arve hankijale esitatakse masintöödeldava e-arvena vastava teenuse pakkuja kaudu.
Minimaalne maksetähtaeg on 45 päeva.

Pakkujate kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimisnõuded


Pakkujal ei tohi olla maksuvõlga Maksu- ja Tolliameti avaliku andmebaasi kohaselt.
Maksuvõla puudumist kontrollib hankija iseseisvalt.



Pakkujal on eelnev müügi ja tarne kogemus. Pakkuja on viimase 3 (kolme) aasta
jooksul täitnud vähemalt 3 (kolm) lepingut, millest iga lepingu alusel on müüdud ja
tarnitud pudelivett. Andmed täidetud lepingute kohta (teise osapoole nimi, lepingu
periood ja kontaktisik koos kontaktandmetega) tuleb esitada kohe koos pakkumusega.

Pudelivee ostu hindamiskriteeriumiteks on


Pakkumuse hindamise aluseks on madalaim hind.

Läbirääkimiste pidamine
Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi nii pakkumuses esitatud maksumuse,
tähtaegade, mahu kui lepingutingimuste osas. Elron jätab endale õiguse, kuid ei kohustu ostma
samalt pakkujalt teisi erinevaid tooteid.

Kõigi pakkumuste tagasi lükkamine
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik esitatud pakkumused, kui:
-

Kõigi pakkumuste maksumused on hankija poolt eeldatud maksumusest ja hankija
reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega
hankijale vastuvõetav;

-

Hankemenetluse toimumise ajal saavad hankijale teatavaks asjaolud, mis välistavad või
muudavad hankija jaoks hankemenetluse lõpuleviimise ebaotstarbekaks või võimatuks;

-

Langeb ära vajadus teenuse tellimise järele põhjustel, mis ei sõltu hankijast, eelkõige
kui muutuvad olulisel määral õiguaktid või hankija majandustegevuse põhimõtted.

