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Hinnapäring sõiduki kasutusrendile võtmiseks 

  

Luunja Vallavalitsus (Hankija) kutsub Teid (Pakkuja) esitama hinnapakkumust sõiduki 

kasutusrendile käesolevas hinnapäringus (hankes) toodud tingimustele. 

 
Hanke eseme tehniline kirjeldus: 

 Sõiduki finantseerimiseks kasutatakse kasutusrenti; 

 Rendiperioodi pikkuseks on 60 kuud; 

 Esimene sissemakse 10 % sõiduki maksumusest; 

 Jääkväärtus 20 % sõiduki maksumusest. Peale rendiperioodi lõppu on Hankijal õigus 

sõiduk tagastada vähemalt jääkmaksumusega või jääkmaksumusega välja osta; 

 Läbisõit rendiperioodil jooksul kuni 150000 km; 

 Sõiduki üldgarantii vähemalt 60 kuud või 150000 km.  

 Liiklus- ja kaskokindlustus ei sisaldu rendihinnas; 

 Rendimakse tasumine toimub võrdsetes põhiosa maksetega vastavalt 

kasutusrendimaksete graafikule; 

 Lepingu sõlmimistasu ja muid täiendavaid ühekordseid tasusid ei ole; 

 Intressimäär on fikseeritud või ujuv (marginaal + 6 kuu Euribor); 

 Pakkumuse baasvaluutaks on Euro; 

 Kasutusrendimaksete graafikus tuleb pakkujal esitada muuhulgas liisingu intressimäär ja 

sõiduki jäämaksumus liisinguperioodi lõpus; 

 Käesolevas hankes kirjeldatud tehnilised näitajad ja tingimused on miinimumnõuded, 

millele peab pakkumus vastama. Kui pakkuja pakub miinimumnõuetest paremaid 

näitajaid, peab ta neid oma pakkumuses kirjeldama.   

 Sõiduk, selle varustus ning paigaldatud lisad peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele 

tehnonõuetele; 

  Sõiduki tarneaeg on kuni kolm 3 nädalat hankelepingu sõlmimisest.  

 Sõiduki korralisi tehnohooldusi ja remonti peab saama teostada Tartu linnas. 

 

Sõiduki tehnilised tingimused on toodud hanke Lisas 1. 
 
Nõuded pakkujale: 

 

 Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris. 

 Pakkujal ei tohi olla riikliku maksuvõlga. Hankija kontrollib maksuvõla olemasolu enne 

lepingu sõlmimist. 
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Lepingu tingimused 

 

 Eduka pakkumuse teinud pakkujaga sõlmitakse kasutusrendi leping. 

 Sõiduki igakuise rendimakse tasumise aega peab olema vähemalt 14 päeva; 

 Hankijal on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest Pakkujat vähemalt 

kolm (3) kuud ette, kuid mitte enne 6-kuulise perioodi möödumist. 

 
 
Pakkumuse esitamine ja maksumus 

 

Pakkumuse maksumus tuleb esitada kasutusrendi pakkumuse maksumuse vormil (Lisa 

2) koos näidis maksegraafikuga. 

 

Pakkumusele tuleb lisada täidetud Lisa 1 Sõiduki tehnilised tingimused/vastavus 

tingimustele.  

 

Vajadusel lisada muu informatsioon, mida pakkuja peab vajalikuks lisada või andmed 

teiste lisateenuste kohta. 

 

Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse 

madalaima maksumusega pakkumus. 

 

Pakkumus peab olema jõus 30 kalendripäeva.  

 

Hankijal on õigus Pakkujaga läbi rääkida ja andes Pakkujale õiguse hinnapakkumust 

korrigeerida. 

 

Pakkumus palun saata digitaalselt allkirjastatult Luunja Vallavalitsusele e-postile 

luunjavv@luunja.ee hiljemalt 18.03.2019 . 

 

 

Selgituste saamine 

 

Pakkujal on õigus saada selgitusi ja lisateavet käesoleva hanke kohta. 

 

Kontakt: Luunja vallavalitsuse majandusnõunik Raido Kutsar, tel 58876203, e-post: 

raido@luunja.ee. 

 

Lisa 1. Sõiduki tehnilised tingimused/vastavus tingimustele 

Lisa 2. Kasutusrendi pakkumuse maksumuse vorm 
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