KÜTUSE ÜHISHANGE JAE IX:
ÜHISHANKE KORRALDAMISE TAHTEAVALDUS JA ÜHISHANKE KORRALDAMISE LEPING

1. ÜHISHANKE
KORRALDAJA

2. HANKIJA

Nimi: HANGETE KORRALDAMISE MTÜ
(edaspidi RIIGIHANGETE KESKUS)
Asukoht: Kiriku 6, Tallinn 10130
Nimi:

Registrikood: 80264687
Telefon:
51-50906
Reg. kood:

E-post:
rhk@rhk.ee

Tel:
Aadress:

Esindaja:

3. OBJEKT

E-post(üld):
Amet:

E-post:

3.1.Mootorikütuste ostu Ühishange IX (edaspidi:Hange), kõikidele jaemüügi korras müüdavatele mootorikütustele
(A95, A98, diiselkütus talvine, diiselkütus suvine) vastavalt Hankijate tahteavalduste alusel sätestatud kogustele.
Ühishanke kulud kaetakse pakkuja vahendusel.
3.2. Üldised tehnilised tingimused: Pakutava kütuse kvaliteet, käitlemine, kütuse tarbimisse lubamine, ning kütuse
tarnimiseks kasutatavad seadmed ja rajatised peavad vastama EestiVabariigis kehtivatele õigusaktidele ning
ning kehtestatud vedelkütuste kvaliteedinõuetele.
3.3.Pakkuja tagab jaemüügis (tanklas) kütuse kättesaadavuse ööpäevaringselt seitse päeva nädalas.
3.4.Pakkuja peab omama ostmist ja arveldamist võimaldavat Kaardisüsteemi, millele ei kohaldata väljastamise tasu,
kuu või aastamaksu. Pakkuja kohustub väljastama kõikidele hankes osalejatele vajamineva koguse kreedit ja/või
deebet kliendikaarte (edaspidi:Kaart) arvates hankelepingu sõlmimisest:
1) mille alusel toimub pakutavate mootorikütuste ostmine ja arveldamine;
2) mis kehtivad vähemalt Eesti Vabariigi piires;
3) millele ei kohaldata väljastamise tasu, kuu ja/või aastamaksu.
4) Ostjal on õigus kaartide koguseid tasuta vähendada või suurendada.
5) Ostjal on õigus tasuta kehtestada, suurendada või vähendada üksikute kaartide krediidilimiite.
6) Pakkuja peab tagama järelevalve hankija poolt ostetavate mootorikütuste koguste üle ning esitama hankija
nõudmisel vastavasisulise detailse aruande perioodiliselt 1 (ühe) kalendrikuu lõikes järgmise kuu 15-daks
kuupäevaks.
7) Kaart peab kehtima kõikides tanklates, kus pakkuja tagab kütuse kättesaadavuse.
8) Kütusele pakutav hinnaalandus jaehinnast („postihinnast“) sentides peab kehtima kõikides tanklates, kus
kehtib pakkuja kliendikaart. Allahindlus peab kehtima kogu hankelepingu perioodi vältel.
3.5. Deebet kliendikaart on käesoleva ühishanke tähenduses allahindluskaart, mis ei ole toimiv maksevahendina, kuid
annab samaväärse allahindluse asutuse ametisõitudeks, kui selleks kasutatakse isiklikku sõidukit.
3.6.Pakkuja poolt esitatavad kogused ei ole siduvad. Detailsem tehniline kirjeldus hankedokumentatsioonis.

4. TINGIMUSED

4.1.Hange korraldatakse eesmärgiga saavutada mahuefekti kaudu soodne hind ning paindlikud tarnetingimused.
4.2.Hankega liitumine on vabatahtlik ning Hankijatele tasuta. Riigihangete Keskuse hanke läbiviimise kulu sisaldub
pakkumuse hinnas ning kompenseeritakse pakkuja vahendusel.
4.3.Hanke tulemuste kasutamine eelnevalt esitatud orienteeruvates suurusjärkudes on kohustuslik peale hankes
osalejatele saavutatud tulemuste kohta vastavasisulise teate esitamist ning saavutatud tingimustel raamlepingu
sõlmimist Riigihangete Keskuse ja Pakkuja vahel,
4.4.Hanke korraldaja viib Hankijate volituste alusel ja nimel läbi riigihangete seadusega kooskõlas ühishanke ning
sõlmib raamlepingu hanke tulemusena parima pakkumuse esitanud pakkujatega. Hankija ei ole sellisel juhul
kohustatud läbi viima täiendavat riigihanget sama objekti osas.
4.5.Hankemenetluse liigiks on avatud pakkumismenetlus, hinnaarvestuse aluseks on fikseeritud allahindlus kehtivast
jaehinnast.
4.6.Ühishankes osalemiseks peab osaleja (Hankija) vastama riigihangete seaduses sätestatud hankija määratlusele.
4.7.Ühishange korraldatakse perioodiks: 36 kalendrikuud. Perioodi alguseks loetakse Riigihangete Keskuse poolt
Raamlepingute sõlmimise kuupäeva.
4.8.Riigihangete Keskusel on õigus Leping ühepoolselt üles öelda, juhul, kui eeldatav hanke maht ei täitu, või
esinevad muud Riigihangete Keskusest sõltumatud asjaolud, mis muudavad ühishanke korraldamise ebamõistlikuks.

5. VOLITUS JA
KINNITUSED

5.1. Käesolevaga volitab p.2 sätestatud Hankija Riigihangete Keskust Hankija nimel ning Hankija tarbeks läbi viima
riigihanke mootorikütuste ning autopesula teenuste ostuks käesolevas tahteavalduses sätestatud ning ühishanke
korraldamise tingimustel, Hankija nimel ja volitusel, koos õigusega võrdse kohtlemise printsiibil kaasata
ühishankesse teisi Hankijaid, Hankijaga samadel alustel.
5.2.Volituste kehtivus on piiratud käesoleva Ühishanke läbiviimisega, hanke raames vajalike otsustuste tegemisega ja
sõlmitava raamlepingu kohaselt sõlmimisele kuuluvate hankelepingute täitmise üle järelvalve teostamisega.
5.3.Käesolev volitus on antud edasivolitamise õiguseta.
5.4.Volitus jõustub käesoleva tahteavalduse allkirjastamisest.
6. LÄBIVIIMISE
6.1. Hanke tarnemahtude ja piirkondade selgitamine ning ühishankes osalejatega lepingute sõlmimine: aprill 2018.
AJAKAVA
6.2.Hankemenetluse korraldamine ja võitjaga lepingu sõlmimine: juuni 2018.
7. TABEL: lisa nr.1. 7.1. Käesoleva Lepingu lisaks on tabel, (lisa nr.1) milles sätestatud: üldinformatsioon ja kontaktisikud, hankijate
orienteeruvad vajadused, samuti olemasolevad ja soovitavad tanklakohad.
7.2. Tabel on käesoleva Lepingu lahutamatuks lisaks.
8. KAARTIDE ARV 8.1.
kreeditkütusekaarti: millest
nimelist ja
üldist.
JA KÜTUSE KOGUS
8.2.

deebetkütusekaarti:

8.3.Mootorkütuse orienteeruv vajadus 36 kalendrikuuks jaemüügist:
bensiin(A95/A98)

liitrit;

diiselkütus (suvi+talv kokku)

liitrit;

9.
Allakirjutamise aeg: hilisem digiallkirja kuupäev.
LEPINGUOSALISTE
Ühishanke korraldaja:
ESINDAJATE
ALLKIRJAD
Margus Lantin , juhatuse liige

Hankija:

