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Pakkujad
		15.02.2017 nr 2-5/405-1



Pakkumuse esitamise ettepanek "Rahvusvahelise kolimisteenuse ostmine"


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab lihtsustatud korras tellitavate teenuste hanke rahvusvahelise kolimisteenuse osutamiseks. Palume Teil esitada oma pakkumus järgmistel tingimustel:

	Hanke objekt


	Hanke objektiks on Kaitseministeeriumile rahvusvahelise kolimisteenuse tellimine. Üldjuhul on tegemist Kaitseministeeriumi teenistujate isikliku vara kolimisega seoses välisteenistusse suundumise või sealt tagasi tulekuga. 
	Hange korraldatakse raamlepingute sõlmimiseks kuni kolme pakkujaga. Raamlepingud sõlmitakse perioodiks 01.05.2017 kuni 30.05.2018.
Sõlmitavate raamlepingute kehtivuse perioodil hetkel teadaolevad kolimiste lähte- ja sihtkohad: Tallinn-Brüssel, Brüssel-Tallinn; Tallinn-Washington, Washington-Tallinn, Tallinn-Berliin, Berliin-Tallinn, Tallinn-London, London-Tallinn, Tallinn-Varssavi, Varssavi-Tallinn, Tallinn-Pariis, Pariis-Tallinn. Hankijal on õigus raamlepingute alusel tellida kolimisteenust ka eelpool nimetamata lähtekohtadest ja sihtkohtadesse.

1.4	Rahvusvaheline kolimisteenus hõlmab järgnevaid toiminguid:
-	vara vedu lähtepunktist sihtpunkti;
-	vara pakkimist lähtepunktis, kasutades pakkuja pakkematerjale ning lahti pakkimist sihtkohas; 
-	vajadusel mööbli lahti- ja kokku monteerimist ning selle kohale paigutamist;
-	pakkematerjali äravedu sihtkohast pärast lahtipakkimise lõppemist;
-	vara transportivahendile laadimist, kinnitamist ning maha laadimist, koos kolitava vara selle asukohast transpordivahendini ja transpordivahendist tellimuses toodud konkreetsesse kohta toimetamisega;
-	kõigi vajalike tolliformaalsuste täitmist ja vajalike dokumentide vormistamist;
-	veosekindlustuslepingu sõlmimist Hankija tellimusel vastavalt vara väärtusele;
-	pakkelehtede vormistamist.

1.5	Iga konkreetse kolimisega kaasnevad toimingud määratletakse Hankija tellimustes. Kõik tellitud kolimisega kaasnevad vajalikud toimingud nagu parkimise korraldamine, välitõstuki tellimine jmt korraldab pakkuja.
1.6	Pakkuja on kohustatud Hankija kontaktisikut informeerima järgimisele kuuluvatest tolli- ja muudest sellesarnastest eeskirjadest, teatud vara kolimisega kaasnevatest võimalikest riskidest ja muudest kolimisega kaasnevatest asjaoludest, mis võivad põhjustada tõrkeid tellimuse nõuetekohasel täitmisel või Hankijale või kolitava vara omanikule, kelleks on üldjuhul Hankija kontaktisik, kahjude tekkimist. 
1.7	Vara kolimiseks kuluvate päevade maksimaalne arv (Hankija tellimuses toodud lähtepunktist kolimise päevast kuni vara üleandmise päevani sihtpunktis), kui Hankija kontaktisikuga ei lepita kokku teisiti, on järgmine:
-	Tallinn-Brüssel, Brüssel-Tallinn – 6 päeva;
-	Tallinn-Washington, Washington-Tallinn – 40 päeva;
-	Tallinn-Berliin, Berliin-Tallinn – 5 päeva; 
-	Tallinn-London, London-Tallinn – 7 päeva;
-	Tallinn-Varssavi, Varssavi-Tallinn – 4 päeva;
-	Tallinn-Pariis, Pariis-Tallinn – 6 päeva.

1.8	Pakkuja personal peab omama piisavat juhendatust vara pakkimiseks ja transpordiks, tagamaks vara säilimine. 
1.9	Pakkuja poolt kasutatavad transpordivahendid ja pakkematerjalid peavad olema sellised, mis tagavad vara säilimise.

	Pakkumuse maksumus ja pakkumuste hindamine


2.1	Pakkuja vormistab pakkumuse Lisas 1 esitatud vormil.
2.2	Pakkumuste hindamiste kriteeriumiks on pakkumuse kogumaksumus.
2.3	Pakkumuse maksumus tuleb esitada arvestusega, et see ei sõltu ostetava teenuse kogusest.

	Pakkumuse struktuur


3.1	Pakkumus peab olema vormistatud eesti keeles, elektrooniliselt ja digiallkirjastatult.
3.2	Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt järgnevas koosseisus:
3.2.1	Pakkuja täpne nimi, aadress, registrikood ning hanke kontaktisiku andmed (nimi, telefon, e-post);
3.2.2	seaduses sätestatud korras tõestatud volikiri pakkumusele ja sellega seotud dokumentidele allakirjutanud isikule (juhul, kui allkirjastaja ei ole märgitud B-kaardil);
3.2.3	nõuetele vastavust tõendavad dokumendid (Lisa 2);
3.2.4	hinnapakkumus (Lisa 1).

	Raamlepingute sõlmimine


4.1	Raamlepingud sõlmitakse kuni kolme madalaima kogumaksumusega pakkumuse esitanud pakkujaga.
4.2 	Raamlepingu projekt on toodud Lisas 3.

Pakkumuse esitamise ettepaneku sisu kohta saab selgitusi saates päringu e-posti aadressil elika.muinast@kaitseinvesteeringud.ee.

Pakkumus palume esitada hiljemalt 27.02.2017 e-posti aadressil elika.muinast@kaitseinvesteeringud.ee.


Lugupidamisega




(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Pallu
büroojuht




Lisad: 	
	Hinnapakkumus 1 lehel;
	Nõuded pakkujale 1 lehel;
	Raamlepingu projekt 5 lehel.





Elika Muinast 7170 445
elika.muinast@kaitseinvesteeringud.ee

