
 

 

LISA 

rektori käskkirja nr 1-4/12-K „Tallinna Tehnikakõrgkooli  

2023. aasta hankeplaani kinnitamine juurde 

(kuupäev digiallkirjas) 

Tallinna Tehnikakõrgkooli 2023. a hankeplaan 

Nr Hanke nimi Hanke lühikirjeldus Hanke liik ja 

menetluse liik 

Hanke 

läbi-

viimise 

ajakava 

Hanke 

läbiviimise 

eest vastutav 

isik / lepingu 

täitmise eest 

vastutav isik 

Eeldatav 

maksumus 

(ei sisalda 

km) 

Haldushanked 

1. 

 

Puhastusteenuse ostmine 2023-2025 

puhastusteenuse 

ostmine 

avatud hange/ 

avatud 

hankemenetlus 

jaanuar-

veebruar 

A. Kiisler /  

A. Kiisler 260 000 

2. 

 

Auditooriumimööbli ja muu mööbli 

ostmine  

 

auditooriumimööbli ja 

muu mööbli ostmine 

lihthange/ 

lihthankemenetlus 

 

märts-aprill 

 

A. Kiisler /  

A. Kiisler 
50 000 

3. 
Peahoone 3. korruse projekteerimis- ja 

ehitustööd 

peahoone 3. korruse 

renoveerimine 

avatud hange/ 

avatud 

hankemenetlus 

jaanuar-

märts 

 

T.Sildeberg /  

A. Kiisler 

1 300 000 

4. Taristu muud ehitus-ja remonditööd 

erinevad 

väikesemahulised 

ehitus- ja remonditööd 

võrdlevad 

pakkumised 
märts-mai 

A. Kiisler /  

A. Kiisler 70 000 

5. 
Spordi- ja terviseteenuse 

vahendusteenuse hankimine 

TTK liikmeskonnale 

spordi- ja 

terviseteenuse 

digitaalne 

vahendusteenus 

väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega 

hange/ 

väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega 

hankemenetlus 

märts-aprill 

 

 

T. Sildeberg / 

T. Sildeberg 
55 000 

6. 
Koostöö tehnikahariduse 

populariseerimiseks (Tudengivormel) 

tehnikahariduse 

populariseerimine läbi 

tootearenduse ja 

võistluste 

pakkumine 
november-

detsember 

 

T. Sildeberg / 

T. Sildeberg 
25 000 
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Nr Hanke nimi Hanke lühikirjeldus Hanke liik ja 

menetluse liik 

Hanke 

läbi-

viimise 

ajakava 

Hanke 

läbiviimise 

eest vastutav 

isik / lepingu 

täitmise eest 

vastutav isik 

Eeldatav 

maksumus 

(ei sisalda 

km) 

7. Turundusteenused, vastuvõtukampaania  

vastuvõtukampaania 

läbiviimine ideest 

teostuseni 

võrdlevad 

pakkumised 

veebruar- 

märts 

M. Simulman / 

M. Simulman 26 000 

8. Ürituste korraldamise teenus 2023-2025 

ürituste (konverentsid, 

seminarid jmt) 

korraldamine 

täisteenusena 

avatud hange 

(raamleping)/ 

avatud 

hankemenetlus 

oktoober - 

november 

 

T. Sildeberg /  

J. Vatsar 
100 000 

IKT-hanked 

1. 

 

 

Sülearvutite kasutusrent 

sülearvutite 

kasutusrent TTK 

töötajatele 

minikonkurss 

keskse raamhanke 

nr 232482 põhjal 

 

 

jaanuar-

veebruar 

T. Sildeberg /  

I. Lebedev 
138 000 

2. 

 

Lauaarvutite ja monitoride kasutusrent 

arvutiklasside 

kasutusrent 

minikonkurss 

keskse raamhanke 

nr 245146 põhjal 

veebruar-

märts 
T. Sildeberg / 

I. Lebedev 
120 000 

Laboriseadmete hanked 

1. 

 

Survepressi ostmine 

ehitusinstituudi 

laboriseadmete 

ostmine 

lihthange)/lihthanke

menetlus 

 

jaanuar 
T. Sildeberg / 

A. Alt 
28 000 

2. 

 

Raudtee simulatsioonikeskuse videote ja 

tarkvara uuendamine 

logistikainstituudi 

erialatarkvara 

uuendamine, videote 

filmimine ja töötlus 

avatud hange / 

avatud 

hankemenetlus 

 

märts-aprill T. Sildeberg / 

M. Kirjejev 
90 000 

3. 

 

Tehnikainstituudi laboriseadmed 

tehnikainstituudi 

õppelaborite seadmete 

ja tarkvara ostmine 

võrdlevad 

pakkumised 

 

märts-juuni 
T. Sildeberg / 

V. Vainola 
40 000 

 

(digitaalselt allkirjastatud) 

Enno Lend 

rektor 


