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KAUBIKU HANGE 

1. ÜLDINFO 

1.1 Tellija asutus Terviseamet 

1.2 Tellija kontaktisik Anu Kaljuste, tel 794 3515, e-post anu.kaljuste@terviseamet.ee 

1.3 Hanke nimetus Jahutusega kaubiku hange 

1.4 Hanke lühikirjeldus ja 

eesmärk 

Terviseamet võtab kasutusrendile jahutusega kaubiku vaktsiinide 

veoks Terviseameti kesklaost Tallinnas piirkondlikele esindustele 

üle Eesti. 

1.5 Eeldatav maksumus km-ta1 24 000,00 eur (km-ta) 

1.6 Pakkumuse esitamise 

kuupäev 
Hiljemalt 30.06.2018 

1.7 Lepinguperioodi pikkus 60 kuud 

1.8 Kogus 1 tk 

1.9 Tarnetingimused Hiljemalt 01.11.2018 

1.10 Garantiitingimused Tehasegarantii 5 aastat 

1.11 Hooldustingimused 
Müüja peab olema selle automargi ametlik hooldaja ja korraldama 

jahutusseadme hoolduse. 

1.12 Muud asjade ostmisega 
kaasnevad teenused 

Koolitused autojuhile ja NSEO spetsialistidele külmseadmete ja 
loggerite kasutamise osas. 

1.13 Kvaliteedinõuded ja viited 

standarditele 

Sotsiaalministri 17.02.2005  määrus nr 19 „Ravimite säilitamise ja 
transportimise tingimused ja kord“19 

https://www.riigiteataja.ee/akt/854436  

Vaccine Storage and Handling Toolkit 
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/vac-

storage.pdf  

1.14 Müüja kohustused 

hankelepingu täitmisel 

Müüja on kohustatud liisinguperioodi lõppedes auto liisinguvõtjalt 

tagasi võtma. Liisinguvõtjal on õigus auto jääkväärtusega välja osta. 

2. TÄIENDAV INFO 

2.1 Pakkujale kehtestatavad 

nõuded 

(kvalifitseerimistingimused)  

Müüja ja Liisinguandja peavad olema registreeritud Eesti 

äriregistris. Müüja poolne kaubiku hooldamiskoht peab asuma 

Tallinnas. Kaubiku ümberehitustööd peavad olema teostatud 

vastavalt sõidukite ehitust reguleerivatele Euroopa Liidus 
kehtivatele tehnilistele nõuetele, kasutades selleks kehtivatele 

nõuetele vastavaid materjale ja seadmed. Kaubiku ümberehitajal 

peab olema Eesti Maanteeameti poolt väljastatud sõidukite 
valmistaja staatus. 

2.2 Hindamiskriteeriumid Maksumus 

                                                
1 Hanke eeldatav maksumus on tellija poolt hankelepingu täitmisel eeldatavalt makstav kogusumma 

(käibemaksuta), arvestades temale riigieelarvest eraldatud vahendeid. Eeldatava maksumuse ületamise korral 

tellija hankelepingut ei sõlmi. 

mailto:anu.kaljuste@terviseamet.ee
https://www.riigiteataja.ee/akt/854436
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/vac-storage.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/vac-storage.pdf
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2.3 Läbirääkimiste pidamine Jah, tehnilistes ja lepingulistes küsimustes 

 

JAHUTUSSEADME- JA TEMPERATUURIANDURIGA VARUSTATUD KAUBIKU 

TEHNILINE KIRJELDUS 

 

 

I. Pakkuja tagab pakutava Sõiduki järgmistele nõuetele vastavuse: 

 

Kategooria B-kategooria sõiduk 

Väljalaske aasta Uus  

Võimsus  Vähemalt 70 kW 

Kütuse kulu, keskmine < 7,0 l/100km 

Värv Kooskõlastatult tellijaga 

Tehase täisgarantii* (va 

kulumaterjalid) 
5 aastat 

Külmaseadme garantii Vähemalt 2 aastat 

Esimese 100 000 km hooldus 

hinna sees 
 

 

*Täisgarantiisse kuuluvad kõik veermiku ja roolisüsteemi detailid. Jõuülekande, turbo, 

kütusesüsteemi ning mootori detailid, tihendid jne. Piduri detailid, silindrid, voolikud ja 

tihendid.   

 

Varustus: 

1. ABS, stabiilsuskontroll  

2. Konditsioneer/kliimaseade 

3. Signalisatsioon, kesklukustus 

4. Elektrilised aknatõstukid 

5. Elektrilised, soojendusega küljepeeglid 

6. Integreeritud raadio, kõlarid salongis 

7. Infoekraan navigatsiooniga (sh uuendused, st automüüja tagab kogu liisinguperioodi 

vältel Eesti teede kaardi kasutamise võimaluse) 

8. Püsikiiruse hoidja (tehase paigaldus) 

9. Päevatulede automaatne lülitus  

10. Tagumised parkimisandurid või tagurduskaamera  

11. Roolisamba reguleerimine 

12. Esmaabi komplekt, ohukolmnurk, tõkiskingad ja tulekustuti 

13. Töökindel kompressor ja rehviparanduskomplekt 

14. Valgustus kaubaruumis ehk külmakambris ning külje ja/või tagumiste uste kohal 

15. 12 V pistik külmakambri tagumiste uste poolses osas 

16. Suve- ja talverehvid 

17. Sõiduki registreerimine Maanteeameti Liiklusregistri büroos 

18. Garantii käsitlemine/remont ja hoolduse võimalus vähemalt Tallinnas 

19. Sõiduki tarneaeg: hiljemalt 01.11.2018  

 

Sõiduki pakkumisel lisada tehase ametlikud tehnilised andmed.  
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II. Terviseametile pakutav jahutusseadmega kaubik peab vastama järgmistele nõuetele: 

 

1. Külmakambri maht pärast termoisolatsiooni ja kõikide vajalike seadmete paigaldamist 

vähemalt 2 kuupmeetrit. 

2. Külmakambri külmutusseade peab võimaldama sõitmis- ja ooterežiimi.  

3. Nõuded külmkambrile: 

3.1. Peab kindlustama temperatuurivahemikku +2 °C ... +8 °C igal hooajal, igas külmakambri 

punktis, olenemata sellest, kas külmik on täis- või poolkoormatud (ka siis kui auto mootor 

ei tööta). 

3.2. Seatud temperatuur = +5 °C 

3.3. Seatud temperatuur ei tohi kõrvale kalduda rohkem kui  2 °C võrra, peab olema tagatud 

õhu sundliikumine 

3.4. Pidevalt peab kaubaruumis toimuma automaatne temperatuuri jälgimine logger-

termomeetriga  (min. täpsus= ±0.5 °C) 

3.5. Külmutamine ei tohi olla võimalik! 

3.6. Hädaolukorras (auto või külmseadme rikke korral) peab külmkamber hoidma vajalikku 

temperatuuri vähemalt 2 tundi. 

 

III. Nõuded temperatuuriandurile 

 

1. Eemaldatav temperatuuriandur, mis on termiliselt puhverdatud materjali sees (nt glükool, 

klaashelmed, liiv). (Täpsemad nõuded https://www.accucoldloggers.com/cdc-

recommendations-regarding-data-loggers; 

 

http://www.usamma.amedd.army.mil/net/assets/doc/pdf/CCM/DHA_Immunization_Healt

hcare_Branch_StorageHandling_Guidelines.pdf , osa „Digital Data Loggers“, lk 16) 

 

2. Pidev temperatuuri jälgimine, vähemalt üks lugemine 30 minuti jooksul 

3. Viimati mõõdetud, min ja max temperatuurinäidik (Current, minimum, and maximum 

temperature indicator)  

4. Viimati mõõdetud temperatuuri näit ° C 

5. Mälu maht: 4000 näitu, ~ 39 päeva salvestamine 

6. Töövahemik: -20 ° C kuni +40 ° C  

7. Määramatus (sageli loetletud seadme täpsusena): ± 0,5 ° C vahemikus -1 ° C kuni 15 ° C 

8. Eraldusvõime: ± 0,1 ° C 

9. Aku eluiga: vähemalt 6 kuud 

10. Low battery indikaator 

11. Integreeritud vedelkristallkuvar (LCD) peab olema autojuhile hästi nähtav 

12. Hi/Lo häire oleku tähis 

13. Häire aktiveerimine temperatuuril ≤ +2 ° C (madal) ja   ≥ +8 ° C (kõrge). Häiresignaal peab 

olema autojuhile hästi kuuldav. 

14. Andmete allalaadimine tavapäraste arvutiportide (nt USB) kaudu 

15. Kuupäeva/kellaaja/temperatuuri andmete graafiline esitus 

16. Alarmi konfiguratsiooni andmete ja aja kuvamine, millal temperatuur oli lubatust kõrgem 

või madalam (Display alarm configuration details and total time outside high/low thresholds 

– ekraanil peab olema näha, kui kaua oli temperatuur madalam või kõrgem nõutust) 

17. Andmete ekspordivõime (nt csv, excel, txt) 

 

IV. Pakkuja peab korraldama koolituse autojuhile ja NSEO spetsialistidele 

külmseadmete ja temperatuuriandurite kasutamise osas, vajadusel korduvalt. 

https://www.accucoldloggers.com/cdc-recommendations-regarding-data-loggers
https://www.accucoldloggers.com/cdc-recommendations-regarding-data-loggers
http://www.usamma.amedd.army.mil/net/assets/doc/pdf/CCM/DHA_Immunization_Healthcare_Branch_StorageHandling_Guidelines.pdf
http://www.usamma.amedd.army.mil/net/assets/doc/pdf/CCM/DHA_Immunization_Healthcare_Branch_StorageHandling_Guidelines.pdf

