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Päevakord:
1 Raamatupidamisteenuse pakkuja valimine
2 Kontoriruumide rentija pakkuja valimine
3 kodulehekülje majutuse teenuse pakkuja valimine, interneti püsiühenduse pakkuja
valimine, bürootarvete hankimine, telefoniteenuse hankimine.
Margus Medell: Seoses sellega, et käesolevast perioodist on ühing riigihanke kohuslane,
peame oma teenuste hankimisel lähtuma riigihangete seadusest. Vastavalt seadusele on
teenuste puhul riigihanke kohutus juhul kui teenuse 48 kuu maksumus ületab 10 000 euro
piiri. Riigihangete seaduse §21 lubab teha turuuuringuid hinna tuvastamiseks, seepärast olen
kõigi meie ostetavate teenuste peale võtnud hinnapakkumised.
1. Raamatupidamisteenuste pakkuja valimine.
Pakkumiskutse saatsin kolmele teenuspakkujale. Tingimuseks seati, et hinnapakkumine peab
olema tehtud 48 kuuks ehk siis perioodiks 1.veebruar 2016 - 31.detsember 2019, teenuse
hinnad kujunesid järgmiselt:
XXX OÜ perioodi hind 7081.63 € KMita 8497.96 € KMiga
XXX OÜ perioodi hind 7740.00 € KMita 9288.00 € KMiga
XXX OÜ perioodi hind 8149.80 € KMita 9820.00 € KMiga
Kõik pakkujad vastavad tingimustele
Parimat hinda pakub ühingu praegune teenuspakkuja XXX OÜ seega teenuspakkuja
muutmiseks põhjust ei ole.
otsustati
Sõlmida raamatupidamisteenuse hankimise leping XXX OÜga perioodiks 1. veebruar 2016 31 detsember 2019 esitatud hinnapakkumise alusel.
Hääletustulemus
Poolt 9
Vastu 0
Erapooletu 0
2. Kontoriruumide rentija valimine.
pakkumiskutsed saatsin kolmele teenuspakkujale. tingimuseks seati, et hinnapakkumine peab
olema tehtud 48 kuuks perioodil 1.veebruar 2016 - 31. detsember 2019. kontori suurus ca
10m2, kontoris peab olema telekommunikatsiooni teenuste võimalus ning kontor peab olema
möbleeritud, hind peab sisaldama kommunaal ja kõiki kõrvalkulusid. Pakutavate
kontoriruumide rendihinnad kujunesid järgmiselt:

XXX. Kontori aadress Nurme 2. Hind perioodiks 4800 € KMita 5760 € KMiga
XXX OÜ. Kontori aadress Jaama 11. Hind perioodiks 5760 € KMita 6912 € KMiga
XXX OÜ. Kontori aadress Posti 41. Hind perioodiks 6480 € KMita 7776.00 KMiga
Kõik pakutud kontoriruumid on üle vaadatud ning on sobivad.
Parimat hinda pakub praegune teenuspakkuja XXX, samuti on kontoriruumid kõige
sobivamad.
Otsustati
Sõlmida kontoriruumide rendileping XXX perioodiks 1. veebruar 2016 - 31.detsember 2019
aadressil Haapsalu Nurme 2 esitaud hinnapakkumise alusel.
Hääletustulemus
Poolt 9
Vastu 0
Erapooletu 0
3. kodulehekülje majutamise teenuse pakkuja valimine - kodulehekülje majutuse teenuse
pakkuja leidmiseks korraldasime hinnauuringu teenuspakkujate kodulehekülgedel olevate
hinnakirjade alusel.
XXX AS teenuse hind KMita 5.79€ arvestuslik kulu perioodiks 48 kuud 277.92€.
XXX AS hind KMita 5.27€ arvestuslik kulu perioodiks 48 kuud 252.96€.
XXX OÜ hind KMita 5.50€ arvestuslik kulu perioodiks 48 kuud 264.00€
Odavaim pakkuja on küll XXX AS kuid vahe teise pakkuja XXX OÜ hinnaga on kõigest
11.04€ perioodi kohta. lisaks on XXX OÜ tehnilised lahendused oluliselt paremad.
Kodulehekülje kolimine teise teenuspakkuja serverisse maksaks ühingule ca 30€. Seega ei ole
teenuspakkuja vahetamine eriti põhjendatud.
Interneti püsiühenduse teenuspakkuja valimine - Teenust pakuvad Haapsalus ainult 2
ettevõtet. Hinnauuring on tehtud teenuspakkujate koduleheküljel olevate hinnakirjade alusel.
XXX AS teenuse hind 1 kuus 29.16€ KMita kulu perioodiks 48 kuud 1399.68€.
XXX AS hind 1 kuus 25.00€ KMita kulu perioodiks 48 kuud 1200.00€.
parimat hinda pakub XXX AS, seega ei ole põhjust teenuspakkujat muuta.
Bürootarvete hankimine - Haapsalus on vaid 1 kaupmees XXX OÜ, kes pakub laias valikus
bürootarbeid, seni oleme ostnud neilt vajalikud tarbed arve alusel. Kuna meie rahaline
ostumaht on aastas keskmiselt 110€ siis XXX OÜ keeldus tegemast allahindlus protsendi
pakkumist. Kuna teisi teenuspakkujaid Haapsalus pole siis tuleb meil jätkata sama skeemi
alusel, kindlasti ei ulatu meie bürootarvete kulu riigihanke määrani. Kallimate materjalide
nagu printeri tahmakassetid ja masinate hooldus kohta võtame niikuinii eraldi
hinnapakkumised. Juhul kui meie rahastajatele praegune hankeviis ei sobi siis ostime uusi
lahendusi.
telefoniteenuste hankimine - hetkel on ühingul leping XXX ASiga ning kasutame 1
telefoninumbrit. Telefoni kulu aastas on ca 40 eurot. Suhtlesin ka teiste teenuspakkujatega,
kuid kuna kasutame ainult 1 telefoninumbrit, siis keelduti ärikliendi pakkumist tegemast.
Samuti ei soovitanud XXX kliendihaldur praeguse lepingu lõpetamist, sest meie leping on
seotud XXX suurkliendi lepinguga mis tagab meile väga hea hinna. Uue lepingu sõlmimisel
läheks teenus ühingule märkimisväärselt kallimaks. Seega on mõistlik praeguse lepinguga
jätkata, kui see skeem meie rahastajatele mingil põhjusel ei sobi siis võib ühing telefonikulud
ka omavahenditest kanda.
Otsustati
Jätkata kodulehekülje majutusteenuse lepingut XXX OÜga
Jätkata interneti püsiühenduse lepingut XXX OÜga.
Jätkata bürootarvete hankimist XXX OÜst senise praktika alusel.
Jätkata telefoniteenuse ostmist XXX senise lepingu alusel

Hääletustulemus
Poolt 9
Vastu 0
Erapooletu 0

Margus Medell (/protokollija)
Indrek Jõgisoo (juhataja)
Asjast huvitatud ja õigustatud isikud saavad protokolli täistekstiga saab tutvuda ühingu
kontoris. Vastavalt heale tavale pakkujate nimesid avalikus protokollis ei märgita.

