HANKEDOKUMENT JA TEHNILINE KIRJELDUS
Hankija nimi: Kadrina Keskkool, reg.nr. 75007830, Rakvere tee 4, Kadrina, 45201 LääneViru maakond.
Hanke nimetus: Kadrina Keskkooli õppesõiduauto kasutusrent.
Hanke kirjeldus:
Hanke eesmärk on Kadrina Keskkoolile võtta kasutusrendile õppesõiduauto
Pakkumuste keel on eesti keel.
Kadrina Keskkool teeb ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hankedokumentides
sisalduvatele tingimustele.
Pakkumused esitada eurodes koos kõigi maksudega ja ARK-is registreerimisega + LE
ohutuspakett ja lisapedaalide paigaldusega.
Hinnapakkumuste esitamine:
Pakkumused esitada hiljemalt 04.10.2021. a kell 10.00, avamine kell 11.00.
Pakkumusel võtta aluseks tehniline kirjeldus.
Pakkumused esitada aadressil hange@kadrina.edu.ee
Pakkumuste kvalifitseerimine:
Pakkuja peab olema mootorsõidukite jaemüügiettevõtjana registreeritud majandustegevuse
registris ja võimaldama auto garantiiremonti 20 km kaugusel Kadrina vallast.
Pakkumus peab vastama tehnilisele kirjeldusele.
Pakkumuse hindamine:
Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on soodsaim soetusmaksumus.
Pakkumuse tingimused:
Sissemakse 10 %, liisinguperiood 60 kuud, jääkväärtus 25%
Kaskokindlustus ning liikluskindlustus peavad sisalduma kasutusrendi kuutasus
Autol peab olema garantii 5 (viis) aastat ja 150 000 km (30000 km. aastas).
Kõik autol esinevad vead, mis ei ole tekkinud Tellija poolsest valest kasutamisest, peavad
jääma garantii alla.
Vigane või katkine auto tuleb vahetada välja või parandada 7 (seitsme) tööpäeva jooksul.
Sõiduauto antakse hankija kasutusse koheselt pärast kasutusrendilepingu (hankelepingu)
sõlmimist.
Pakkuja on kohustatud peale kasutusrendi lõppemist auto tagasi võtma.

Tehniline kirjeldus:
Sõiduki pikkus, laius, kõrgus: 4362/ 1793/ 1469
Teljevahe / rööbe: 2640/ 1531
Käigukast: 6-käiguline manuaal
Mootori töömaht: 1,0TSI
Võimsus: 66/90 KW/H
Kütus: CNG gaas
Kütusekulu keskmine: WLTP 3,5 – 4,1 l/100 km
Pakkumuste tagasilükkamine:
Hankijal on õigus üks või enam pakkumust tagasi lükata, kui esitatud pakkumuste
maksumused ületavad Hankija vahendeid ja hange ei ole sellise maksumusega Hankijale
otstarbekas.
Hankija saadab teate kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta kõigile pakkumuse esitanud
pakkujatele.
Hankija peab vajadusel läbirääkimisi.
Kadrina Keskkooli esindaja hankemenetluse korraldamisel on Arvo Pani.
tel. +372 3 2250 640 e-post arvo@kadrina.edu.ee

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

