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Riigihanke “Arvutitehnika ostmine” 
Hankedokumendid 

 

1. Üldosa 
1.1. Hanke nimetus:  “Arvutitehnika ostmine” 

1.2. Hankija: Sillamäe Kannuka Kool (registrikood 75012038, asukoht Geoloogia 13, Sillamäe, 

Ida-Viru maakond, Eesti 40232, Tel.: 3974044, E-post: direktor@kannukakool.edu.ee). 

1.3. Hanke objekt: Arvutitehnika 

1.4. Objekti kirjeldus: sülearvuti – 2 tk. ja projektorid 2tk. 

1.5. Hankedokumendid avaldatakse Sillamäe Kannuka Kooli veebilehel 

http://www.kannukakool.edu.ee. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat 

informatsiooni Sillamäe Kannuka Koolist aadressil Sillamäe Geoloogia 13, telefon 39 

74044, vastutav isik Juri Nikitin. 

2. Tellitavatele teenustele esitatavad nõuded ja miinimumnõuded, millele teenused peavad 
vastama, et pakkumus oleks vastuvõetav 

2.1. Sülearvutid: 

• Ekraani diagonaal alates 14'' kuni 15,6'', ekraani  eraldusvõime 1920x1080, protsessori 

klass mitte vähem i3, operatiivmälu mitte vähem 8GB, kõvaketas SSD mitte vähem 

480GB või HDD mitte vähem 512 GB, installitud operatsioonisüsteem Windows 10 – 

1 tk. 

• Märk Dell (G15 5511) või MSI, ekraani diagonaal alates 15,6'' kuni 17,2'', ekraani 

eraldusvõime mitte vähem 1920x1080, protsessori klass mitte vähem i7, protsessori 

põlvkond 11 gen, operatiivmälu mitte vähem 16GB, operatiivmälu tüüp mitte vähem 

DDR4, kõvaketas SSD mitte vähem 512GB või HDD mitte vähem 1TB (HDD kiirus 

mitte vähem 7200rpm), videokaardi märk Nvidia, videokaardi mudel mitte vähem 

GeForce RTX 3050Ti, videokaardi mälu mitte vähem 4GB GDDR6, soovituslik liides 

Thunderbolt 4, installitud operatsioonisüsteem Windows 10 – 1 tk. 

2.2. Projektorid: 

• Kontrastsus mitte vähem 20 000:1, valgusvoog 3000 lm või rohkem, tootja BenQ, 

Optoma või ViewSonic – 2 tk. 

3. Pakkumuse vormistamine ja esitamine 
3.1. Pakkumus esitada kirjalikult eesti keeles. Pakkumus esitada e-mailiga 

(kannukakool@hot.ee). 

3.2. Pakkumuste esitamise tähtpäev on  03.12.2021. a. kuni kella 9.00 
3.3. Pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg on 90 päeva. 

3.4. Pakkumuse koostamisega seotud kulutusi Hankija ei hüvita. 

3.5. Pakkumused avatakse Sillamäe Kannuka Koolis aadressil Sillamäe Geoloogia 13, 

03.12.2021. a. kell 09:15. 
 

4. Hindamiskriteeriumid 
Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on madalaim hind. 

 
5. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine 

5.1. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõigi vastavaks tunnistatud 

pakkumuste maksumused ületavad hanke eeldatavat maksumust. 
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6. Pakkumuste vastavuse kontrollimine 
Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta hanketeates või hankedokumentides esitatud 

tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi 

kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest. 

 
7. Pakkumuse võrdlemine ja edukaks tunnistamine 

7.1. Hankija võrdleb ja hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi. 

7.2. Hankija hindab pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab kirjaliku otsusega 

edukaks kõige madalama hinnaga pakkumuse. 

 

 

Juri Nikitin 

direktor  


