Kirjalik kutse
Tallinna Loomaaed kutsub Teid esitama pakkumust ostumenetluses, mille eesmärk on majapidamise
puhastus- ja koristusvahendite ost aastal 2022.
Ostumenetluse nimetus

majapidamise puhastus- ja koristusvahendite ost aastal 2022

Hankija

Tallinna Loomaaed, 75016102, Ehitajate tee 150, Tallinn, 13522

Hinnapakkumise väljavaliku alus

madalaim hind

Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht 25.01.2022, Artur.Alakyla@tallinnzoo.ee

Hinnapakkumine peab sisaldama

Riigihanke eest vastutav isik

- taotlust (lisa 1)
- maksumuse esildise vormi (lisa 2)
- pakutava kauba kirjeldust nimetuste ja piltidega
(soovitavalt tarnija veebipoelinkidega pakutavatele
kaubanimetustele), milles on tuvastatavad EL
ökomärgised
varustusspetsialist, Artur Alaküla, Artur.Alakyla@tallinnzoo.ee,
+372 694 3313

Ostumenetluse lühiiseloomustus / tehniline kirjeldus:
Tallinna Loomaaed soovib hinnapakkumist majapidamise puhastus- ja koristusvahenditele. Kauba tellimine
toimub osadena 2022-nda aasta lõpuni eeldatavalt üks-kaks korda kuus. Kohaletoimetamine loomaaeda on
tarnija poolt ning peab olema ilma lisatasuta hankijale. Iga tarnega peab olema kaasas saateleht (soovitavalt
paberil), mille tarnija annab hankijale üle koos kaubaga. Hankijal peab jääma võimalus erandjuhul
põhjendamata tagastada tarnijale kuu jooksul tellitud tarnitud kasutamata ja/või avamata kaupa. Tarnija peab
olema võimeline tarnima ka eeldatavast kogusest rohkem kaupa. Hankijal on võimalus tellida eeldatavast
kogusest vähem või rohkem vahendeid lähtuvalt tekkinud planeerimata vajadusest. Hankija võib osta ka muid
majapidamise puhastus- ja koristusvahendeid, mis on allolevas eeldatavas nimekirjas nimetamata ja mis pole
määratud kesksetes riigihangetes (k.a, ülelinnalistes).
Pakkuda saadaolevas tehaseanumas konkreetset toodet, arvestades nõutud mahuvahemikku. Mitte pakkuda
selliseid vedelkontsentraate, mida ilma veega lahjendamiseta ei saa kasutada. Eeldatav vajalik kogus 2022nda aasta lõpuni (aastane nimetuse kogus on märgitud peale nimetust, nt 1. nimetuse puhul: „– 40 l“):
1. *nõudepesuvahend pihusti või pumbaga 0,5-1 l pudelis – 40 l
2. *nõudepesuvahend 2-5 l anumas – 325 l
3. kanalisatsioonitoru puhastusvahend 1-5 l anumas – 425 l
4. tahke majapidamisseep 150-200 g – 300 tk
5. *vedel kätepesuseep pihusti või pumbaga 0,5-1 l pudelis – 40 l
6. *vedel kätepesuseep 2-5 l anumas – 300 l
7. *vahuseep 1 l olemasolevasse Katrin vahuseebidosaatorisse 1 l – 35 tk
8. pissuaarirest – 65 tk
9. *pesupulber antiseptiline 2-25 kg pakendis – 350 kg
10. **katlakivieemaldaja (eelkõige pesumasinale) 0,5-2 l pudelis – 10 l
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*klaasipuhastusvahend 2-5 l anumas – 200 l
*klaasipuhastusvahend 0,5-1 l pihustiga pudelis – 30 l
ühekordsed puudrita nitriilkindad 7 (S) karbis 50-200 kaupa – 5000 paari
ühekordsed puudrita nitriilkindad 8 (M) karbis 50-200 kaupa – 15000 paari
ühekordsed puudrita nitriilkindad 9 (L) karbis 50-200 kaupa – 11000 paari
majapidamiskinnas lateksist 7 (S) – 100 paari
majapidamiskinnas lateksist 8 (M) – 100 paari
majapidamiskinnas lateksist 9 (L) – 100 paari
puhastusvahend tugevalt määrdunud kätele 0,5-1 l pumbaga pudelis – 10 l
puhastusvahend tugevalt määrdunud kätele 3-5 l anumas – 15 l
*küürimiskreem või -pasta 0,5-1 l anumas – 200 l
*köögipuhastusvahend 0,5-1 l pihustiga pudelis – 75 l
*üldpuhastusvahend 0,5-1 l pihustiga pudelis – 75 l
*üldpuhastusvahend 2-5 l anumas – 300 l
*happeline sanitaarpuhastusvahend 0,5-1 l pudelis – 40 l
**happeline sanitaarpuhastusvahend 2-5 l anumas – 250 l
*põrandapuhastusvahend 0,5-1 l pudelis – 20 l
*põrandapuhastusvahend 2-5 l anumas – 125 l
porolonist küürimiskäsn keskmise karedusega ca 9x7x5 cm – 1500 tk
porolonist küürimiskäsn keskmise karedusega ca 15x7x5 cm – 150 tk
metallist küürimisšvamm – 70 tk
*mikrokiust lapp köögile ca 35x40 cm – 400 tk
*mikrokiust lapp klaasile ca 50x70 cm – 150 tk
antibakteriaalsed niisked puhastuslapid pindadele 20-100 tk pakendis – 1000 lappi
*mikrokiust põrandamopp taskutega 40 cm (ainult mopp) – 50 tk
*mikrokiust haakuv põrandamopp 60 cm (ainult mopp) – 50 tk
teleskoopvars + mopialus + *mikrokiust põrandamopp taskutega 40 cm – 30 tk
teleskoopvars + mopialus + *mikrokiust haakuv põrandamopp 60 cm – 30 tk
aknapesija teleskoopvarrega – 50 tk
prügikühvel metallist varrega ja narmastamata hari pika varrega – 50 tk
metallkühvel ca 75 cm varrega – 30 tk
WC-hari hoidjaga – 50 tk
tolmuhari staatiline ca 70 cm – 20 tk
**hallituse eemaldusvahend vannituppa 0,5-1 l pudelis – 5 l

Puhastustoodetele (*tärniga märgitud toodetele) on kohustuslikud keskkonnahoidlikud kriteeriumid.
Puhastusvahendid peavad vastama kõvade pindade puhastamise vahendite Euroopa Liidu ökomärgise
kriteeriumitele 1 (mürgine toime veeorganismidele) ja 4 (keelatud ja piiratud kasutusega ained).
Kätepesuseep peab vastama mahapestavate kosmeetikatoodete Euroopa Liidu ökomärgise nõuetele. Kõik
tekstiilist puhastustarvikud (nt lapid, mopid) peavad olema mikrokiust või vastama tekstiiltoodetele Euroopa
Liidu ökomärgise andmise nõuetele. Pakkuja peab esitama tekstiilist puhastustarviku tehnilise
dokumentatsiooni, kus on märgitud kasutamise ja pesemise juhised. Kahe **tärniga märgitud tooted peavad
vastama keskkonnahoidlikele kriteeriumitele juhul, kui sellist toodet on võimalik pakkuda.

Arveldamistingimused
Koondarve esitada mitte tihedamini, kui kord kuus. Kauba tagastamise korral teha järgmisele koondarvele
tagastatud nimetustele kreeditsumma. Ettemakseid ei teostata ning arveldame vaid earvetega vähemalt 21
kalendripäeva maksetingimusega. Hankija kohustub arve tasuma 21 kalendripäeva jooksul selle esitamise
päevast peale igat tellimuse täitmist. Müüja esitab arve lähtuvalt Eesti Pangaliidu e-arve standardist ning
edastab selle eArvekeskusesse (e-postile saatmist pole). Earved - korduma kippuvad küsimused.

