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Lugupeetud Pakkuja, 
 
Kutsume Teie asutust/ühingut esitama omapoolset pakkumust Sihtasutuse Archimedes üldiste 
kantseleitarvete (välja arvatud koopiapaber) tellimise raamleping 2011-2013 hankes. 
 
1. ÜLDOSA 
 
Hankija: Sihtasutus Archimedes, registrikood 80011561, L. Koidula 13a, Tallinn. 
 
Hanke eest vastutav isik ja tema kontaktandmed: Raimond Viiding, tel 5 979 235, e-post: 
raimond.viiding@archimedes.ee . Hanke kontaktisik: Kaire Allas, kaire.allas@archimedes.ee tel 
6 999 399 . 
 
Hanke käigus küsitakse vähemalt kolm pakkumist erinevatelt pakkujatelt ja avaldatakse teade soovist 
sõlmida hankeleping sihtasutuse kodulehel vähemalt viieks tööpäevaks. 
 
2. HANKE ESEME KIRJELDUS 
 
Kantseleitarbed 
 
Hanke objektiks on üldiste kantseleitarvete ja tarvikute tellimine, mis põhiliselt sisaldab endas 
kaubaartikleid: kilekaaned, arhiivikaaned, kiirköitjad, registraatorid, rippkaaned, märkmepaber, 
kleebisetiketid, kaustikud, ümbrikud, post-it järjehoidjad, dokumendisahtlid lauale, templid, 
nimesildid, patareid, markerid, kirjutusvahendid, korrektorid, liim, kleeplindid, kirjaklambrid,  
puhastusvahendid, ning bürootööga kaasnevad kaubad nagu kohvi, tee, küpsised ja ühekordsed 
toidunõud.  
 
Tellitavate kaupade täpne kogus ja sortiment raamlepingus ei ole seotud ülaltoodud nimistu ja 
näidishinna tabeliga, hankida võidakse ka muid kaupu tingimusel, et need on mõistlikult eeldatavalt 
kantseleitarbed ning nende hankimine raamlepingu raames ei moonuta hangitavate teenuste olemust. 
 
Hanke tulemusena sõlmitakse raamleping kaupade ostmiseks läbi võitnud pakkuja internetipoe. 
 
Hangitava teenuse CPV kood(id):  
 
30192000-1 Kantseleitarbed 
30199000-0 Paberist kontoritarbed ja muud tooted 
22816100-4 Isekleepuvad märkmepaberid 
39292400-9 Kirjutusvahendid 
 
3. HANKE TÄHTPÄEVAD 
 
Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev: SA Archimedes, 31.10.2011 kuni kell 16.40. Pakkumus 
esitatakse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kaire.allas@archimedes.ee . 
 
Pakkumuste avamise koht ja tähtpäev: 31.10.2011 kell 16.45. 
 
Lepingu orienteeruv algus: november 2011.aastal. 
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Lepingu lõppemise tähtaeg: 31.03.2013. 
 
4. NÕUDED PAKKUJALE 
 
Pakkujateks võivad olla füüsilised või juriidilised isikud. Juriidilisest isikust pakkuja (ühispakkumuse 
korral kõik ühispakkujad) peab olema registreeritud äriregistris või mittetulundusühingute ja 
sihtasutuste registris või riiklike ja kohalike omavalitsuste asutuste riiklikus registris või omama 
vastavat staatust oma asukohariigis. 
 
Pakkujal (ühispakkumuse korral igal ühispakkujal) ei tohi esineda hankemenetlusest kõrvaldamise 
aluseid vastavalt RHS §38 lg 1 p 1-3. Kõikide aluste puudumist kinnitab pakkuja hanke avalduse 
vormil.  
 
Riiklike maksude osas kontrollib hankija maksuvõlgnevuse puudumist EMTA kodulehelt, kohalike 
maksude osas on pakkuja kohustatud pakkumuse avalduses kinnitama kohalike võlgnevuse 
puudumist. Kohalike maksude võlgnevuse puudumist on hankijal õigus täiendavalt kontrollida. 
 
Pakkujal peab olema vähemalt 3 aastane bürootarvete hulgimüügi kogemus Eestis ning pakkuja peab 
olema vähemalt kolme suurettevõtte (hinnanguliselt ca 100+ töötajat, avalduses tabeli rida 
„suurklient“) kantseleitarvete tarnija. Nimetatud tarnijad tuleb loetleda hanke avalduses. 
Tegutsemisaja tingimust võib hankija kontrollida. 
 
Pakkuja peab omama internetis ostukeskkonda (e-poodi), mille kaudu oleks hankijal võimalik 
konkreetsete kantseleitarvete hankeid sooritada. 
 
Pakkuja peab pakkuma tasuta kauba kohaletoomist nii Tallinnas (L. Koidula 13a või Toompuiestee 
30) ja Tartus (Väike-Turu 8) juhul, kui hangitava kauba summa ületab 35 eurot ilma käibemaksuta.  
 
5. NÕUDED PAKKUMUSELE 
 
Pakkumus koosneb pakkuja poolt täidetud pakkumise avaldusest ning hangitavate kaupade 
näidisnimistu hinnapakkumise tabelist, mille täidab pakkuja. 
 
Pakkumuse avaldus 
 
Pakkumisel osalemise avaldus tuleb esitada hankija poolt koostatud vormil (hankedokumentide lisa 
1), kus pakkuja esitab oma kontaktandmed, kinnitab soovi pakkumine esitada, kinnitab 
pakkumusmenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist, kinnitab muid pakkumusega seotud nõudeid, 
ning esitab soovi korral universaale allahindluse protsendi ja pakkumise lõpphinna ilma 
käibemaksuta, mis on sama, mis peab olema toodud hinnapakkumise tabeli „kokku“ real. 
 
Pakkumuse hind 
 
Pakkumuse maksumus tuleb esitada avalduses toodud vormidel ilma käibemaksuta. 
 
Pakkumuse hinna määramiseks peab pakkuja täitma hangitavate kaupade näidisnimistu 
hinnapakkumise tabeli (edaspidi hinnatabel). 
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Kõik hinnatabeli hinnad peavad olema pakkuja internetipoes kontrollitavad. Juhul, kui on pakutud 
hinda, mis ei ole kontrollitav või on internetipoes toodust madalam, on hankijal õigus lugeda 
pakkumus mittevastavaks ning pakkuja hankest kõrvaldada. 
 
Põhjendamatult madalate pakkumiste esitamise vältimiseks peab pakkuja arvestama asjaoluga, et 
pakkumuse hinnatabelis toodud hinnad jäävad peale raamlepingu sõlmimist hinnatabeli toodete 
suhtes kehtima ning hankijal on õigus nõuda kaupade müüki hinnatabelis toodud hindadega juhul, 
kui hankija hinnangul pakkuja e-poe kaupade hinnaerinevus võrreldes hinnatabeliga on ebamõistlik 
või ületab 10 %. 
 
Pakkujal on õigus määrata hankijale hinnatabelis peale hindade kogumaksumuse määramist 
universaalne allahindluse protsent, mida pakkuja on kohustatud kogu lepingu täitmise perioodi 
jooksul hankijale rakendama. 
 
 
6. PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE  
 
Hankija lükkab pakkumuse tagasi juhul, kui pakkuja või pakkumus ei vasta käesolevas 
pakkumiskutses esitatud tingimustele või vormistamise nõuetele või kui pakutav hind ei vasta 
pakkuja internetipoe hinnale ning hankijal tekib kahtlus, et tegemist on põhjendamatult madala 
hinnaga.  
 
Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud 
tingimustest. Samuti on hankijal õigus pakkumus tagasi lükata, kui pakkumus ületab hankija 
majanduslikke võimalusi (majanduslike võimaluste ületamiseks loeb hankija hinna, mis ületab valitud 
hankeliigile kohalduva hinna maksimummäära). 
 
Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata juhul, kui hankija kõrgemalseisev organ on 
hankemenetluse ajal vähendanud antud hankeks eraldatud rahalisi vahendeid või on loobunud hanke 
finantseerimisest või juhul, kui on toimunud sündmus, mida saab lugeda vääramatuks jõuks ja mille 
tulemusena ei saa mõistlikult eeldada hanke läbiviimist hankija poolt.  
 
7. PAKKUMUSTE HINDAMISE ALUSED JA HINDAMISE KRITEERIUMIDE 

RAKENDAMINE 
 
Pakkumiste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. Madalaim hind määratakse hinnatabelis 
toodud kaupade sortimendi kogumaksumuse ja sellele pakkuja soovi korral rakendatava universaalse 
allahindlusprotsendi järgi. 
 
Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, mis on madalaima hinnaga. 
 
Hanke hindamisel ei määra kogumaksumus ära hanke tegelikku maksumust, madalaim hind on 
majanduslikult soodsaima pakkumise kriteeriumiks väärtusega 100 %. 
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8. HANKE DOKUMENDID 
 
Pakkumuse esitamiseks peab pakkuja esitama täidetud pakkumuse osalemise avalduse ja hinnatabeli 
hankija poolt koostatud vormil. 
 
9. HANKELEPING 
 
Hanke raamlepinguks on pakkuja üldise kaupade raamtarnelepingu tekst. Juhul, kui hankeleping on 
vastuolus käesoleva pakkumiskutse tingimustega, sõlmivad pooled pärast hanke tulemuste 
väljakuulutamist eraldi hanke raamlepingu või täiendavad pakkuja raamlepingut, et tagatud oleksid 
kõik käesoleva pakkumiskutse nõudmised. 
 
Pakkumisega esitatud hinnad on siduvad. Pakkumise hinnatabelis toodud hinnad jäävad raamlepingu 
ajaks kehtima ning hankijal on õigus nõuda vajadusel nende rakendamist. 
 
Pakkuja nõustub kaupade tarnimisel vähemalt 10 kalendripäevase maksetähtajaga ning 48 tunnise 
tarnetähtajaga. 
 
Raamlepingu üheks tingimuseks on hankija poolt „parima hinna garantii“ rakendamise nõudmise 
õigus. Hankijal on soovi korral õigus nõuda sama kauba puhul pakkuja poolt pakkumisel odavaima 
hinna rakendamist juhul, kui hankija tõestab, et pakkuja konkurent müüb sama kaupa pakkujaga 
võrreldes odavama hinnaga ning kokku hoitav hinnavahe ületab 64 eurot. Juhul, kui pakkuja 
keeldub, on hankijal õigus hankida kaup pakkujalt, kelle hinna rakendamist hankija nõudis.  
 
10. PAKKUMUSKUTSE LISAD 
 
10.1 Kohustuslik pakkumise avaldus 
10.2 Kohustuslik pakkumise hinnatabel 


