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1. Üldosa 

 Hankija andmed:  Sillamäe Kannuka kool, asukoht Sillamäel Geoloogia tn. 13 
registrikood 75012038, telefon 39 74044, faks 39 74044, e-
post: kannukakool@hot.ee 
 

 Hanke nimetus:  Sillamäe Kannuka kooli kompleksturvateenuse osutamine 
 Hankemenetluse liik: lihtmenetlus 
 Hankemenetlus korraldatakse hankelepingu sõlmimiseks. 
 Hanke eest vastutav isik: Sillamäe Kannuka kooli direktor 

Juri Nikitin, telefon 39 74044, 
e-post: kannukakool@hot.ee 
 

 Hankedokumentide (edaspidi HD) sisu kohta saab täiendavat informatsiooni Sillamäe 
Kannuka kooli aadressil: 

Sillamäe Geoloogia tn.13,  telefon 39 74044, 
e-post:  kannukakool@hot.ee 

 Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides 
ei ole sätestatud teisiti. 

 
2. Hankedokumentide väljastamine 

 HD eest tasu ei nõuta. 
 HD väljastatakse igal tööpäeval aadressil Sillamäe Geoloogia tn.13 või e-posti teel. HD 
saamiseks tuleb eelnevalt kokku leppida tel. 39 74044 või e-mail kannukakool@hot.ee. 
 Hankija võib HD-s teha muudatusi tingimusel, et need saadetakse ühel ja samal päeval 
kõikidele HD saanud pakkujatele pakkumiste esitamise tähtaja esimese poole jooksul. 

 
3. Hanke kirjeldus 

 Kompleksturvateenuse osutamise ajavahemik:  alates 01.02.2011 kuni 31.12.2011 
 Kompleksturvateenus hõlmab:  
 mehitatud valve – Sillamäe Kannuka kooli hoones (Geoloogia tn.13) 1 (ühe) turvatöötajaga 
mehitatud valveteenuse osutamine tööpäevadel eesmärgiga ennetada ning tõkestada valveobjekti 
ja selle asuva Hankija vara vastu suunatud õigusvastased tegevused.  
 tehniline valve – operatiivne reageerimine Hankija valveobjektidele paigaldatud häire- ja 
tulekahju-signalisatsioonisüsteemidelt saadud häiretele; 
 valvetehnika tehniline hooldus ; 
 automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi hooldus (Geoloogia tn.13). 
    Videovalve 
 Kooli territooriumi patrulleerimine 
Valveteenuse osutamise liik ja asukoht Sillamäe 
Mehitatud valve, tehniline valve, valvetehnika ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 
hooldus, videovalve ja kooli territooriumi patrulleerimine- Sillamäe Geoloogia tn.13 

Valvebjektide tehniline kirjeldus – HD Lisa 3 
 Sillamäe Kannuka kooli hoones (Geoloogia tn.13) turvatöötaja töögraafik õppepäevadel 
vastavalt Teadus- ja haridusministri määrusele: 

2011.aastal 159 päeva     kella 8.00-15.00 
Hankelepingu tähtaja möödumisel pikeneb lepingu tähtaeg automaatselt aasta võrra, kui 
hankija või töövõtja pole hiljemalt kuu aega enne lepingu tähtaja möödumist avaldanud soovi 
lepingut mitte pikendada (lepingu tähtaeg võib pikeneda ühe korra, pikenenud leping ei 
pikene). 
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Mehitatud valvet Sillamäe Kannuka kooli hoones, väljaspool käesolevas punktis sätestatud 
töögraafikut, teostatakse Hankija vastastikusel kokkuleppel. 
Turvatöötaja kohustused objektil: 
 

- tööpäeva alguses (8.00, teha majasringkäik ja vaadata, et kõik uksed ja aknad 
oleksid terved ja suletud; 

- jälgida külastajate sisenemist ja väljumist. Ei luba hoonesse külastajaid 
teenistujate juurde, kes ei viibi hoones, või isikuid, kes on joobes või võivad 
segada või ohustada ametnikke; 

- informeerib külastajaid osakondade asukohast, vastuvõtu aegadest, 
registreerib kooli töötajate hoones viibimist; 

- pakub külastajatele kasutada riidehoidu; 
- jälgib, et materiaalsete väärtuste väljaviimine toimub ainult ametnike 

juuresolekul; 
- teatab juhtumitest ja ohu olukordadest majahooldajale ja vastutavatele 

ametnikele; 
- erakorralistest situatsioonides, kus on reaalne oht hoones viibivatele 

inimestele või varale, teatab telefonil 112 ja võtab kasutusele abinõud 
inimeste ja vara kaitseks; 

- tööpäeva lõppedes annab oma kohustused üle vastutavale kojamehele  
sulgedes hoone välisukse. 

                  
4. Turvateenuste esitatavad nõuded 

 Turvateenust tuleb osutada vastavalt Turvaseadusega kehtestatud nõuetele ning vastavalt 
siseministri poolt kehtestatud turvatöötaja kutsesobivuse, kehalise ettevalmistuse ja tervisenõuete 
kontrollimise korrale. 

 
5. Pakkuja kvalifitseerimise tingimused 
Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid: 
Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja peab esitama ettevõtte äriregistri B 
kaardi väljatrükk väljastatud mitte varem kui 15 päeva enne pakkumuse esitamist 

 Pakkuja peab omama turvateenuste osutamise tegevuslitsentsi ja tulekahju-
signalisatsioonisüsteemi paigaldamise ja hooldamise litseensi. Pakkuja peab esitama litsentside 
koopiad. 
 Pakkuja peab omama ametialast vastutuskindlustust. Pakkuja peab esitama tõendus 
Vastutuskindlustuse poliisi olemasolu kohta.  
 Pakkuja kinnitused HD lisa 1 kohaselt ettevõtte seisukorra kohta. 
 Pakkuja peab olema täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning tal ei 
tohi olla maksuvõlgnevusi.  
 Pakkuja peab esitama Maksu- ja Tolliameti tõendi, et pakkujal on nõuetekohaselt maksude 
täidetud õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike või 
sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused (tõend ei tohi olla väljastatud rohkem kui 45 
kalendripäeva enne hanketeate avaldamist). 
 Mehitatud valvet osutatavad isikud peavad omama turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistust. 
Pakkuja peab esitama kooli teenindavate turvatöötajate kvalifikatsioonitunnistuste koopiad või 
kirjaliku kinnituse, tema pakkumuse edukaks tunnistamisel osutab pakkuja hankija valveobjektil 
mehitatud valve teenust turvajatega kellel on kutsealaseks tegevuseks sobilik tervislik seisund ja 
kvalifikatsioon ning teenust osutavate turvatöötajate kutsetunnistuste koopiad esitab pakkuja 
hankijale vahetult enne mehitatud valve teenuse osutamist. 
 Pakkujal peab olema turvatöötajate ühtsed vormiriided. Pakkuja peab esitama kinnitus 
vormiriietuse olemasolu kohta ja lisada fotod. 
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 Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse, et on nõus valveteenuste osutamiseks kasutama 
olemasolevaid, valveobjektidele paigaldatud, valve -ja tulekahjusignalisatsioonisüsteeme, 
tekitamata Hankijale lisakulutusi. 

 
 
 

 Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine: 
 Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt HD punktis 5 toodud tingimustele. 
 Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele. 
 

6. Pakkumuste vastavuse kontroll 
Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust HD-s esitatud tingimustele. 
Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumentides esitatud 
tingimustega. 
 
7. Hindamiskriteeriumid 
Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on madalaim hind. 
 
8. Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik 
Pakkumuse maksumuse rahaühikuks on eurodes. 
Pakkumuse maksumus tuleb väljendada vastavalt HD lisas toodud hinnapakkumuse vormile 
(lisa 2). 
 
9. Pakkumuste tagasilükkamine 
Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud 
valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega, 
või võltsitud dokumente. 
Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud 
tingimustele. 
Hankija on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste 
maksumused ületavad hanke eeldatava maksumuse. 
 
10. Pakkumuse võrdlemine ja edukaks tunnistamine 
Hankija võrdleb ja hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi. 
Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus on madalaim. 
 
11. Pakkumuse esitamine 
Pakkumus esitada eesti keeles, kirjalikus vormis. 
Pakkumuse koostamisel lähtub pakkuja HD esitatud nõuetest ja Eesti Vabariigis kehtivatest 
õigusaktidest. Pakkumuse esitamisega tõendab pakkuja nõustumist kõigi 
pakkumustingimustega. 
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18.01.2011.a. kell 10.00 
Pakkumus esitada aadressil Geoloogia tn.13, 40233, Sillamäe, Ida-Virumaa, Sillamäe 
Kannuka kooli kantselei, tuba nr 120 või tuua käsipostiga. 
Pakkumuse vastuvõtmise kohta annab Hankija pakkujale tõendi, milles on märgitud 
pakkumuse esitamise kuupäev ja kellaaeg. 
Pakkumused peavad olema jõus 90 päeva pakkumuse esitamise päevast. 
 
12. Pakkumuste avamine  
Pakkumuste avamine toimub 18.01.2011.a kell 10.15 Sillamäe Kannuka kooli aadressil 
Sillamäe Geoloogia tn.13. 
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Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid, pakkumuste hinnad 
ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust HD nõutud loetelule. 
Pakkumuste avamise protokoll saadetakse pakkujatele. 
Hilinenud pakkumusi ei avata. 
 
13. Pakkumuse vormistamine ja struktuur 

 Pakkumus peab vastama HD-s esitatud tingimustele. 
 Pakkumus tuleb esitada paberkandjal ja kinnises pakendis. Pakendil peab olema näidatud: 
hanke nimetus, pakkuja andmed, ennetähtajalise avamise hoiatus. 
 Pakkumuse kõik leheküljed peavad olema nummerdatud ning allkirjastatud pakkuja volitatud 
esindaja poolt. Pakkumine peab sisaldama: 

• Tiitelleht 
• Sisukord 
• Ettevõtte blanketil vormistatud pakkumusel osalemise taotlus, millel on ettevõtte 

nimi, registrikood ja pakkuja volitatud esindaja allkiri. 
• HD punktis 5 nimetatud dokumendid; 
• HD lisa 2 kohane hinnapakkumus 

 
14. Hankelepingu sõlmimise tingimused 
Hankija sõlmib hanke edukaks tunnistatud pakkumuse esitajaga lepingu HD-s esitatud 
tingimustel. 
Maksetingimused: osutatud teenuse eest tasub Tellija Täitjale üks kord kuus möödunud kuu 
eest. Tasu turvateenuste osutamise eest, vastavalt hinnakirjale, kantakse üle Täitja poolt 
esitatud arve alusel. Arveldusperioodiks on üks kuu. 
Tellija ei maksa ettemaksu. 
Vastutus hankelepingu rikkumisel: Täitja hüvitab Tellijale Täitjal lasuvate kohustuste 
täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses. 
Tellijal on õigus enne lepingus määratud tähtaja lõppu lepingu ühepoolselt lõpetada, teatades 
lepingu lõpetamise soovist ja põhjustest eelnevalt Täitjale kirjalikult vähemalt 2 (kaks) kuud 
ette. 
 
 
 

HD LISAD:   
Lisa 1 Pakkuja kinnitus 
Lisa 2 Hinnapakkumus 
Lisa 3 Valveobjekti tehniline kirjeldus 

 
 
 
 
 
 
Juri Nikitin 
Sillamäe Kannuka kooli direktor 
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Lisa 1  Pakkuja kinnitus 
 

Hankija nimi:   Sillamäe Kannuka kool 
 
Hanke nimetus:  Sillamäe Kannuka koolile kompleksturvateenuse osutamine 

 
 
1. Käesolevaga kinnitame, et meil puuduvad RHS §38 lg1 ja lg2 kohased asjaolud. Kinnitame, 

et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on 
kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks. 

2. Kinnitame, et oleme tutvunud HD-ga ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume 
täielikult Hankija esitatud tingimustega. 

3. Pakume ennast teostama eelnimetatud hanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused 
nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest. 

4. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumisvormile lisatud dokumendid moodustavad meie 
pakkumuse osa. 

5. Kinnitame, et lisatud hinnapakkumine on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et 
hinnapakkumuse mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumine tagasi kui 
HD-le mittevastav. 

6. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuste esitamise tähtpäevast. 
7. Mõistame, et Hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima 

hinnaga pakkumust. Aktsepteerime Hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused HD-s 
kirjeldatud juhtudel. 

8.  Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni HD sisu kohta ja 
tutvuda teenuste mahuga. Kinnitame, et esitatud informatsioon on piisav, et teostada hanke 
objektideks olev teenus. 

 
 
Kuupäev: ____________ 
 
 
_____________ __________________________________ ________________________ 
(allkiri)    (esindaja nimi)    (amet) 
 
 
Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama ___________________________________ nimel 
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Lisa 2  HINNAPAKKUMUS 
 
Hankija nimi:   Sillamäe Kannuka kool 
 
Hanke nimetus:  Sillamäe Kannuka koolile kompleksturvateenuse osutamine 

 
Olles tutvunud  hankedokumentidega, esitame hinnapakkumuse hinnaga:  

Ühikuhind, krooni 

Nr 
 

Turvateenuse nimetus 
 

inim/tunni kuus 

Hanke 
ajavahemiku 
maksumus 
(eurodes) 

1. 
Sillamäe Kannuka kooli hoones 1 (ühe) 
turvatöötajaga mehitatud valve, Geoloogia 
tn.13 

 -  

2. Tehniline valve, s.h.:  -                  

2.1. 
Sillamäe Kannuka kooli hoone, Geoloogia 
tn.13 

-   

2.2. 
Sillamäe Kannuka kooli söökla, Geoloogia 
tn.13 

-   

2.3. 
Sillamäe Kannuka kooli sauna, Geollogia 
tn.13 

-   

2.4. 
Sillamäe Kannuka kooli loengusaal, 
Geollogia  tn.13 

   

3. Valvetehnika tehniline hooldus -   

4. 
Automaatse tulekahju-
signalisatsioonisüsteemi hooldus 

-   

5, Videovalve -   

6.  Tehniku väljakutsumine ja rikke kõrvaldamine tehnilise rikke korral 
arvestusega 60 töötundi 

 

PAKKUMUSE MAKSUMUS KOKKU ILMA KÄIBEMAKSUTA: 
 
 

KÄIBEMAKS 20%: 
 
 

PAKKUMUSE MAKSUMUS KOKKU KOOS KÄIBEMAKSUGA: 
 
 

 
Märkus: Pakkumuse maksumus sisaldab tasu ka nende toimingute eest, mis ei ole otseselt 
kirjeldatud hankedokumentides, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi 
saavutamiseks. Kõik sellised toimingud oleme nõus teostama hinnapakkumuses esitatud 
tingimustega. 

Pakkuja nimi:  __________________________ 

Kuupäev:  ___________________________ 

Allkiri:  ___________________________ 
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Lisa 3  Valveobjektide tehniline kirjeldus 
 
Hankija nimi:   Sillamäe Kannuka kool 
 
Hanke nimetus:  Sillamäe Kannuka koolile kompleksturvateenuse osutamine 
 
 

Seadmed 

nr 
Valveobjekti 

nimetus Aadress 
Korruste 

arv 
Signalisatsi

oon AVS ATS 

              

1. Sillamäe 
Kannuka kooli 
hoone+ 
PC 6010 

Geoloogia tn.13 1 AVS, ATS 

2. Sillamäe 
Kannuka kooli 
sauna+ 
 

Geoloogia tn.13 4 AVS, ATS 

DSC-33 tk. 
STAR-49tk. 
SC-550-20tk. 
12V-1tk. 
LCD-7tk. 
Modem-1tk. 
 
RX 40-17tk. 
SC 550-8tk. 
LED-8tk. 
DG-4tk. 
 

3. Sillamäe 
Kannuka kooli 
söökla 

Geoloogia tn.13 1 AVS, ATS DSC-14 tk. 
STAR-13tk. 
SC-550-2tk. 
12V-1tk. 
LCD-1tk. 
Modem-1tk. 
 

SD-64-1tk. 
APOLLO-301tk. 
RC-32tk. 
B6-31tk. 
RM-LED-9tk. 

 4. 

 Sillamäe 
Kannuka kooli 
loengusaal+ Geoloogia tn.13       2  AVS, ATS 

 RX 40-9tk. 
SC 550-5tk. 
LED-3tk. 
STEUING-1tk. 
   

       

 Märkus:      

 AVS - automaatne valvesignalisatsioon     

 ATS - automaatne tulekahjusignalisatsioon    

 


