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Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus korraldab Põlva Vallavalitsuse 30. detsembri 2014 määruse nr 
2-2/13 „Hankekord“ alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke „Põlva 
Kultuuri- ja Huvikeskusele valgustehnika soetamine“ ning teeb ettepaneku esitada 

pakkumus vastavalt riigihanke alusdokumentides (edaspidi HD) sisalduvatele tingimustele. 

1. ÜLDOSA 

Hankija Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus 

Hankija registrikood 75027666 

Aadress ja kontaktid Kesk 15, Põlva 63308, Põlva maakond, tel +372 799 8231, 

eerika.mark@kultuurikeskus.ee, www.kultuurikeskus.ee  

Pakkumuse esitamise koht  e-post: eerika.mark@kultuurikeskus.ee  

Pakkumuse esitamise tähtpäev 12. november 2018 kell 11.00 

Hanke eest vastutav isik Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse direktor Eerika Mark, tel  

799 8231, mob 533 27 335, eerika.mark@kultuurikeskus.ee 

Hankija kontaktisik Lauri Saare, mob 52 185 19, lauri.saare@kultuurikeskus.ee 

Riigihanke eeldatav maksumus 22 500 eurot (käibemaksuta). 

Rahastamise allikas Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse eelarve. 

 

2. RIIGIHANKE EESMÄRK JA TEHNILINE KIRJELDUS 

2.1.Hankija on käesoleva riigihanke korraldanud eesmärgiga soetada Põlva Kultuuri- ja 

Huvikeskusese kontsertsaali (aadressil Kesk 15, Põlva linna) osaliselt uus valgustehnika. 

2.2.Hanke esemeks on valgustustehnika (sh valguspult, LED WashBeam, Raadio DMX seade, 

Hazer, Art-netist 4 DMX univerumisse muundur, dimmerid) ostmine  koos tarnega 

hankija aadressile.  

2.3.Valgustustehnika detailne info on toodud HD Lisas 1 - Tehnilised tingimused. 

2.4.Kontsertsaaliga on pakkujal võimalik tutvuda, selleks eelnevalt kokku leppides tel. Lauri 

Saare, mob 52 185 19.  

 

3. HANKETINGIMUSED  

3.1.Esitatav pakkumus peab vastama hankes esitatud tingimustele ja nõuetele. Alternatiivsete 
pakkumuste esitamine ei ole lubatud. 

3.2.Esitatud pakkumus peab sisaldama valgustustehnika transporti ja vajadusel kohapealset 

väljaõpet. 

3.3.Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja hankedokumentides esitatud vormil (vt Lisa 3). 

3.4.Edukaks pakkumiseks tunnistatakse koos transpordiga madalaima kogumaksumusega 

pakkumus. 

3.5.Hanke elluviimise tingimused: 

3.5.1. Hankija hangib valgustustehnika HD Lisas 1 toodud mahus ja tingimustel.  

3.5.2. Valgustustehnika tarnimise koht on Kesk tn 15, Põlva linn.  

3.5.3. Eeldatav valgustehnika tarne Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusesse peab toimuma 5 

nädala jooksul peale hankelepingu sõlmimist, kuid mitte hiljem kui 28.12.2018. 
3.5.4. Pakkuja annab valgustehnikale vähemalt 5 aastase garantii. 

 

 

4. HANKELEPINGU TINGIMUSED 

4.1.Hankelepingu sõlmimisel on aluseks tehnilistes tingimustes sisalduvad tingimused ning 
pakkumus. 

4.2.Hankelepingu täitmiseks ettemaksu ei maksta. Arve esitamise õigus tekib peale lõpliku 
asjade vastuvõtmise-üleandmise akti mõlema poole allkirjastamist. 

4.3.Esitatud arve maksetähtajaks peab olema vähemalt 10 päeva. 

 

5. OSALEMISTINGIMUSED  
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5.1.Elektrooniliselt esitatud pakkumus (e-posti teel) peab olema digitaalselt allkirjastatud 

pakkuja juriidilise esindaja, volitatud isiku või pakkumuse eest vastutava isiku poolt. 
5.2.Hankija lükkab tagasi kõik pakkumused, mis ei vasta riigihanke alusdokumentides  

nõutud tingimustele. 

5.3.Hankija võib tagasi lükata kõik pakkumused, kui esitatud pakkumuse maksumused 
ületavad asutuse finantsilisi vahendeid antud hanget finantseerida. 
 

6. ESITATAVAD DOKUMENDID 

6.1.Pakkuja peab esitama alljärgnevad dokumendid: 
• Hinnapakkumus vastavalt pakkumuse maksumuse vormile - Lisa 3; 

• vajadusel volikiri pakkumuse esitamiseks; 

• Muud materjalid, mis on vajalikud toodete kirjeldamiseks (illustreerivad tootefotod, 

info toodete kohta jne). 

 

7. HD LISAD 

Lisa 1 –Tehniline kirjeldus 

Lisa 2 – Hankelepingu projekt 

Lisa 3 - Pakkumuse maksumuse vorm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


