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1. Kontoritehnika soetamine.
Margus Medell: Kuna meil hakkab praegu lõppema osa rahatusperioodist siis oleks mõttekas
soetada ühingule mõningaid seadmeid. Olen võtnud ka vajalikud hinnapakkumused.
Data projektor ja kuvar – praegu kasutusel olev dataprojektor on soetatud 2015 aastal.
Projektor on küll töökorras, kuid hakkab tasapisi vananema. Lisaks ei ole praegune projektor
ülemäära hea suures ruumis kasutamiseks. Kuvar läheks juhatuse esimehe kodukontorisse.
Soetatav projektor on oluliselt suurema valgusjõuga ning on kasutatav suurtes saalides ja
tugeva taustavalgusega. Tehnikasalong OÜ pakub kuvari ja projektori hinnaks 1072.10 eurot
koos käibemaksuga.
Bürookapp – Ühingule on vaja üht bürookappi lisaks praegusele rendimööblile. Olen rääkinud
ka kontori rentnikuga, kuid nad ei soovi oma kuludega uut mööblit osta. Bürookapp on vajalik
dokumentide ja muude asjade paigutamiseks. Jysk Linnen Furniture OÜ pakub sobivat kappi
hinnaga 499.00 eurot koos käibemaksuga.
Toolid ja loengutahvel – ühingu tegevjuhile on vaja uut tooli, praegune tool on küll heas
korras, kuid ei sobi mulle kuidagi. Tool on siiski tööriist ja istun sellel terved tööpäevad.
Lisaks on vaja kahte uut töötooli klientidele, praegune rendimööbel on väga kulunud. Kontori
rendileandja ei soovi oma kuludega meile sobivaid toole osta. Loengutahvel on vajalik
koosolekutel kasutamiseks. Takc MR OÜ pakub toolide ja loengutahvli hinnaks 1106.00
eurot koos käibemaksuga.
Raadio, fotoaparaadi ja teleri soetamine – raadiot on vaja selleks, et kontoris oleks hubasem.
Fotoaparaati vajab ühing oma sündmuste jäädvustamiseks. Olen võtnud pakkumuse
väiksemale ja kompaktsemale hübriidkaamerale, teler võiks olla ühingu kontoris, vajalik on
see koosolekute läbiviimiseks. Vajalikele seadmetele on võetud hinnapakkumus Antista AS
(Euronics). Summa on 1494.96 koos käibemaksuga.
Küsimus juhatuselt: kas soetatav tool on tegevjuhile sobiv, et saaks normaalselt tööd teha.
Margus Medell: jah olen tooli proovinud ning on sobiv.
Üldine arutelu: Kõik seadmed on ühingule vajalikud, välja arvatud teler. Kontoris oleks
sellel vähe funktsiooni ning erinevatele sündmustele on mõistlikum vajadusel teler rentida.
Pigem võiks ühing soetada näiteks ühingu logodega fliise, neid on väga hea kinkida näiteks



ühingu külalistele. Samuti võiks kaaluda ühingu logodega talvejopede soetamist.
Margus Medell: olen üpriski nõus, et teler ei ole ühingule väga vajalik ja ilma selleta saab
suurepäraselt hakkama. Fliiside tellimine oleks igati mõistlik mõte, seda enam, et varasemalt
ostetud fliisid on kõik otsa saanud, järel on vaid üks kohustuslik eksemplar.
Otsustati
Soetada ühingule järgmised seadmed:
Data projektor ja kuvar – pakkuja Tehnikasalong OÜ 1072.10 eurot.
Bürookapp – pakkuja Jysk Linnen Furniture OÜ 499.00 eurot
Toolid ja loengutahvel – pakkuja Tack MR OÜ 1106.00 eurot
Raadio ja fotoaparaat – pakkuja Antista AS 759.98 eurot
Võtta hinnapakkumine ühingu logodega fliisidele 25 tükki
Hääletustulemus
Poolt: 7
Vastu: 0
Erapooletu: 0

2. Seadmete mahakandmine.
Margus Medell: ühing on 2008 aastal soetanud erinevaid kontoriseadmeid, mida keegi enam
ammu ei kasuta ning mille kontrollperiood on ammu lõppenud, seega võiks need seadmed
maha kanda ja ära visata. Jutt on järgmistest seadmetest.
Printer Toshiba 180S – printer võib olla isegi töötab, kuid tahmakassett maksab  kindlasti
rohkem kui printer ise.
Kuvar ORDI W2209S – kuvarit pole väga ammu enam kasutatud, tegemist on väga vana
tehnoloogiaga.
Sülearvuti ML N550/15 – tegemist väga vana arvutiga mis kasutab veel Windows XP
tarkvara ja uuemad programmid arvutil enam ei tööta.
Printer Printer Brother MFC7320 – printer on soetatud 2012 aastal ning amortiseerunud,
seega vajab termorulli vahetust mis on kallim kui printer ise.
Otsustati
Kanda maja järgmised seadmed
Printer Toshiba 180S tehasetähis CDK717245
Kuvar ORDI W2209S tehasetähis 00086J
Sülearvuti ML N550/15 tehasetähis 235287
Printer Brother MFC7320 tehasetähis E65744G8N379562
Hääletustulemus
Poolt: 7
Vastu: 0
Erapooletu: 0
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