HANKEDOKUMENT JA TEHNILINE KIRJELDUS
Hankija nimi: Kadrina Kommunaal OÜ, reg.nr.1026898, Lääne-Virumaa, Kadrina, Nooruse
tn.1-1.
Hanke nimetus: Kadrina Kommunaal OÜ kaubiku soetamine.
Hanke kirjeldus:
Hanke eesmärk on soetada Kadrina Kommunaal OÜ-le kaubik N1
Pakkumuste keel on eesti keel.
Pakkumused esitada eurodes koos kõigi maksudega ja ARK-is registreerimisega + LE
ohutuspakett.
Hinnapakkumuste esitamine:
Pakkumused esitada hiljemalt 25.03.2019.a. kell 10.00, avamine kell 11.00.
Pakkumusel võtta aluseks tehniline kirjeldus.
Pakkumused esitada aadressil kommunaal@kadrina.ee
Pakkumuste kvalifitseerimine:
Pakkuja peab olema mootorsõidukite jaemüügiettevõtjana registreeritud majandustegevuse
registris ja võimaldama auto garantiiremonti 20 km raadiuses.
Pakkumus peab vastama tehnilisele kirjeldudele.
Pakkumuse hindamine:
Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on soodsaim soetusmaksumus.
Eelistatud on 1+2 istmekohta.
Tehniline kirjeldus:
Nõutavad omadused:
* Kütus: bensiin
* Pakiruumi mahutuvus vähemalt 3,3 m3
* Vedav sild: esi
* Uste arv: 4
* ABS pidurid
* ESP elektrooniline stabiilsuskontroll
* Juhi turvapadi
* Kaassõitja turvapadi
* Roolivõimendi
* Päevatulede automaatika
* Soojendusega esiklaas

* Elektrilised esiakende tõstukid
* Elektrilised soojendusega küljepeeglid
* Kõrguse ja sügavuse suunas reguleeritav rool
* Kinnine vahesein
* Paarisuksed taga 40/60 avanevad 180 kraadi
* Standartne tagavararatas
* Tasuta autoabi teenus kehtib sõiduki garantiiperioodi jooksul
* Konditsioneer + kesklukustus puldist
* Tehase raadio
* Bluetooth
* Parempoolne liuguks
* Püsikiirusehoidja
* Juhiistme soojendus
* Laeriiul esiakna kohal
* Seisupidur
* Udutuled
* PVC põrandakate kaubaruumis
* Juhiistme kõrguse regulaator
* 1 + 2 istmed ees
* Registreerimine ARK + LE ohutuspakett + tekstiilmatid
* Haakekonks
* Võimsus vähemalt 75kw
* Porikummid
* Garantii: 3 aastat või 100 000 km.
Kadrina Kommunaal OÜ esindaja hankemenetluse korraldamisel on Jaan Piirisalu.
tel. +372 50 83 683
e-post: kommunaal@kadrina.ee

Pakkumuste tagasilükkamine:
Hankijal on õigus üks või enam pakkumust tagasi lükata, kui:
1. Esitatud pakkumuste maksumused ületavad Hankija vahendeid ja hange ei ole sellise
maksumusega Hankijale otstarbekas.

2. Hanke korraldamiseks vajalikud tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad hanke
realiseerimise võimatuks või mittevajalikuks.
Hankija saadab teate kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta kõigile pakkumuse esitanud
pakkujatele.
Hankija peab vajadusel läbirääkimisi.

Otsuste teatavakstegemine:
Hankija saadab kõigile pakkujatele edukaks tunnistatud pakkumuse kohta otsuse e-kirja teel.
Otsuse teatamine on aluseks eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks.

