
ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED 
 
1. Üldandmed 

 
1.1. Enampakkumise eesmärk on müüa vanametall, mis on tekkinud Kaitseväe 

harjutusväljadel läbiviidud laskmiste järel. Vanametall on sorteeritud 
materjalipõhiselt – messing ja must metall. Kokku on hinnanguliselt messingit 23,6 
tonni ja musta metalli 18,8 tonni ning vanametall asub 8 kogumiskohas (peamiselt 
Kaitseväe valvega territooriumil). Vanametalli hinnangulised kogused 
kogumiskohtades on toodud tabelis (lisa 1). 

1.2. Enampakkumise korraldaja on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, registrikood 
70009764, Järve tn 34a, 11314 Tallinn. Kontaktisik on Evelin Paju, tel 717 0534, 
evelin.paju@kaitseinvesteeringud.ee. 

 
2. Pakkumuse vormistamine ja esitamine 

 
2.1. Pakkumus peab sisaldama pakkuja kinnitust (lisa 2) ja pakkumuse summat (lisa 3). 

Mõlemad dokumendid esitada pakkuja blanketil, allkirjastatult esindusõigusliku 
isiku poolt. Juhul kui pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigus ei nähtu Eesti 
äriregistri kandest tuleb esitada allkirjastanud isiku esindusõigust tõendav 
dokument (volikiri). 

2.2. Pakkumuse summa, 1 tonni vanametalli hind, tuleb kirjutada sõnade ja numbritega 
eurodes ilma käibemaksuta. Välja tuleb tuua pakutav tonni hind messingi ja musta 
metalli kohta eraldi. 

2.3. Hinnapakkumuses peavad olema arvesse võetud kõik kulud ja kulutused, mida 
lisas 1 nimetatud metalli eri asukohtadest kokkuost kaasa toob, sh laadimine ja 
ümberlaadimine, kaalumine, äravedu, materjali sorteerimine, purustamine ja 
vajadusel padrunite tagastamine. 

2.4. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud. 
2.5. Pakkumuse esitamine tähendab pakkuja täielikku nõustumist kõigi 

enampakkumise tingimustega, mis on teatavaks tehtud Ametlikes Teadeannetes 
ja/või enampakkumise dokumentides. 

2.6. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28.03.2018 kell 9.00. 
2.7. Pakkumusi saab esitada kinnises ümbrikus aadressil Järve 34a, 11314 Tallinn. 

Ümbrikule peab olema märgitud:  
 

 pakkuja kontaktandmed;  

 märgusõna „Enampakkumine“; 

 hoiatusmärge „Mitte avada enne 28.03.2018 kell 9.30“; 

 kontaktisik Evelin Paju. 
 

3. Lisateave 
 

3.1. Alghinda määratud ei ole. 
3.2. Osavõtutasu määratud ei ole. 
3.3. Tagatisraha määratud ei ole. 
3.4. Enampakkumises saavad osaleda ainult need ettevõtted, kellel on lisas 1 

kirjeldatud materjali käitlemiseks kehtiv jäätme- või keskkonnakompleksluba. 
3.5. Enampakkumine ei ole osadeks jagatud, st kogu vanametall müüakse ühele 

parima pakkumuse teinud ettevõttele.  
3.6. Vanametalli kirjeldus: 

 
3.6.1. Messing sisaldab peamiselt väiksekaliibrilisi padrunihülsse ja vähesel 

määral ka mürsukestasid. Mahutid, millesse messingist väiksekaliibrilised 
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padrunihülsid on kogutud, võivad sisaldada kasutamata padruneid, st 
võivad sisaldada püssirohtu ja pürotehnilist initsieerimisainet. 

3.6.2. Must metall sisaldab kuulipilduja lindilülisid, metallist laskemoonakaste, 
mürsukilde ja –keresid, granaadisplinte ning 2 romusõidukit (minibussi 
vrakid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi). Must metall ei sisalda 
lõhkeainet ega pürotehnilist ainet. 

3.6.3. Vanametalli kohta on lisas 1 toodud pildimaterjal. 
 

3.7. Vanametalliga on võimalik tutvuda kogumiskohtades tööpäeviti ajavahemikul 
10.00–15.00, leppides aja kokku e-posti aadressil 
evelin.paju@kaitseinvesteeringud.ee. 

3.8. Lisas 1 toodud vanametalli kogused on hinnangulised ja täpne kogus fikseeritakse 
metalli üleandmisel enampakkumise võitnud ettevõtte kaalumistõendil 
materjalipõhiselt. 

3.9. Vanametalli transpordi, sh laadimise ja ümberlaadimise korraldab enampakkumise 
võitja. 

3.10. Vanametalli sorteerimine ja purustamine: 
 

3.10.1. Musta metalli sorteerimise ja purustamise korraldab enampakkumise 
võitja vastavalt oma regulatsioonidele. Musta metalli (välja arvatud 
romusõidukite) purustamine peab olema teostatud viisil, et materjali 
algupärase kuju, funktsiooni ja pakenditel olevate markeeringute 
taastamine oleks võimatu. 

3.10.2. Messing tuleb sorteerida, et vältida kasutamata padrunite sattumist 
purustitesse. Enampakkumise võitja tagastab kõik hülsside hulgast leitud 
padrunid üleandmise-vastuvõtmise aktiga. 

3.10.3. Sorteeritud messing tuleb purustada lõikuri või pressiga viisil, et materjali 
algupärase kuju ja funktsiooni taastamine oleks võimatu. 

3.10.4. Vanametalli sorteerimise ja purustamise kohta vormistab enampakkumise 
võitja akti, milles on toodud: materjali nimetused ja kogused; töötlemise 
meetodid; töötlemiseks kasutatavad vahendid (seadmed, tööjõud); 
tulemuse kirjeldus; töö teostajate nimed ja akti koostaja nimi, 
ametinimetus ja allkiri. 

 
3.11. Pakkumuse esitamisel tuleb arvestada, et Kaitseväe territooriumile pääsemiseks 

on pakkumuse võitja kohustatud sõlmima Kaitseväega julgeoleku kokkuleppe. 
Lisaks sellele tuleb vähemalt 7 tööpäeva enne kokkulepitud tööde teostamist 
esitada sissepääsutaotluse vorm oma töötaja(te) andmetega ja nende 
taustakontrolli teostamist lubav kirjalik nõusolek, mis on töötaja (kontrollitava isiku) 
poolt allkirjastatud. Julgeolekukontroll tehakse pakkumuse võitnud ettevõtte 
töötajatest ainult neile, kes vajavad töö tegemiseks juurdepääsu lisas 1 punktides 3 
ja 5 kirjeldatud asukohtadesse. Kui pakkuja töötajal ilmneb asjaolusid, mis 
välistavad töötaja pääsu nimetatud Kaitseväe territooriumitele, on enampakkumise 
korraldajal õigus keelduda töötaja territooriumile lubamisest ja pakkujal on 
kohustus leida uus töötaja, kes läbib taustakontrolli. Pakkumuse esitamise faasis 
julgeolekukontrolli dokumentidega tutvumiseks palume võtta ühendust 
enampakkumise korraldajaga. 

 
4. Pakkumuste avamine 

 
4.1. Tähtajaks esitatud pakkumused avame 28.03.2018 kell 9.30 aadressil Järve 34a, 

Tallinn. 
4.2. Pakkumuste avamine on avalik. Soovist avamise juures osaleda teavitada eelnevalt 

e-posti aadressil evelin.paju@kaitseinvesteeringud.ee.  
 

5. Pakkumuste vastavaks tunnistamine ja hindamine 
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5.1. Enampakkumises ei osale pakkumused, mis ei laeku tähtajaks või ei vasta 

sätestatud tingimustele. 
5.2. Enampakkumise võidab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja. Kõrgeim pakkumine 

leitakse arvutustehtega:  
(1 tonni messingi hind korda 23,6 tonni) + (1 tonni musta metalli hind korda 18,8 
tonni). 

5.3. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima 
pakkumuse, korraldatakse nende vahel 10 päeva jooksul täiendav pakkumise voor. 
Täiendava vooru alghinnaks on esimeses voorus esitatud kõrgeim pakkumus. 

5.4. Enampakkumise tulemused tehakse kirjalikult teatavaks kõigile pakkumuse 
esitanud isikutele viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist. 

 
6. Lepingu sõlmimine 

 
Eduka pakkujaga sõlmitakse ühekordne müügileping (lisa 4) kogu lisas 1 toodud 
vanametalli kohta. 
 

7. Enampakkumise tingimuste lahutamatuteks lisadeks on: 
 
7.1. Lisa 1. Vanametalli kogused ja pildid; 
7.2. Lisa 2. Pakkumuse kinnitus; 
7.3. Lisa 3. Hinnapakkumus; 
7.4. Lisa 4. Müügileping. 


