LISA
rektori 18.02.2021 käskkirja nr 94-K „Tallinna Tehnikakõrgkooli 2021. a
hankeplaani kinnitamine“ lisa „Hankeplaan 2021. a“ muutmine juurde
(kuupäev digiallkirjas)
Tallinna Tehnikakõrgkooli hankeplaan 2021. a.
Nr

Hanke nimi

Hanke lühikirjeldus

Hanke liik ja
menetluse liik

Hanke
läbiviimise
ajakava

Hanke
läbiviimise
eest vastutav
isik / lepingu
täitmise eest
vastutav isik

puhastusteenuse ostmine

avatud
hange/avatud
hankemenetlus
lihthange/lihthanke
menetlus

jaanuarmärts

A.Kiisler /
A.Kiisler

märts-aprill

A.Kiisler /
A.Kiisler

Eeldatav
maksumus
(ei sisalda
km)

Haldushanked
1.

Puhastusteenuse ostmine 2021-2023

2.

Auditooriumi- ja muu mööbli ostmine

auditooriumi ja
töökohamööbli ostmine
tehnoloogia- ja
ringmajanduse instituudi ja
logistikainstituudi 1.
korruse hoonetiibade
renoveerimine
ürituste (seminarid,
konverentsid jmt)
korraldamine

3.

Peahoone 1. korruse projekteerimis- ja
ehitustööd

4.

Ürituste korraldamise teenuse ostmine
2021-2022

5.

Reisiteenuste ostmine 2021-2023

reisiteenuste ostmine

6.

Spordi- ja terviseteenuse
vahendusteenuse hankimine

TTK liikmeskonnale spordija terviseteenuse
digitaalne vahendusteenus

7.

Valveteenuse ostmine 2022-2024

valveteenuse ostmine

avatud
hange/avatud
hankemenetlus
avatud hange,
/avatud
hankemenetlus
avatud hange,
/avatud
hankemenetlus
väljakuulutamiseta
läbirääkimistega
hange /
väljakuulutamiseta
läbirääkimistega
hankemenetlus
avatud hange,
/avatud
hankemenetlus
väljakuulutamiseta
läbirääkimistega
hankemenetlus

märts-mai

veebruaraprill
mai-juuni

detsember

novemberdetsember

T.Sildeberg /
A.Kiisler
Rahel Klaas,
Civitta AS /
T.Sildeberg
T.Sildeberg / T.
Sildeberg
T. Sildeberg /
T. Sildeberg

A.Kiisler /
A.Kiisler

200 000
50 000

500 000

80 000

180 000

36 000

130 000

Nr

Hanke nimi

Hanke lühikirjeldus

8.

Kaubiku hankimine kasutusrendiga

kaubiku rentimine

9.

Kütuse ostmine

kütuse ostmise
raamhankes osalemine

Hanke liik ja
menetluse liik

Hanke
läbiviimise
ajakava

Hanke
läbiviimise
eest vastutav
isik / lepingu
täitmise eest
vastutav isik
O.Mäekivi /
O.Mäekivi
T. Sildeberg /
T. Sildeberg

Eeldatav
maksumus
(ei sisalda
km)

võrdlevad
pakkumised
avatud hange
raamlepinguga/avat
ud hankemenetlus

aprillaugust

jaanuarveebruar
novemberdetsember

A.Ilves / A.Ilves

82 000

A.Ilves / A.Ilves

80 000

jaanuarveebruar

A.Ilves / A.Ilves

58 000

lihthange/lihthanke
menetlus
avatud hange
raamlepinguga/
minikonkurss

jaanuarveebruar

A.Ilves / A.Ilves

11 000

aprill

A.Ilves / A.Ilves

55 000

lihthange/lihthanke
menetlus

veebruaraprill

A.Ilves / A.Ilves

43 000

avatud
hange/avatud
hankemenetlus

juuliseptember

T.Sildeberg/A.
Ilves

100 000

märtsseptember

Rahel Klaas,
Civitta AS /
T.Sildeberg

62 000

jaanuarmai

23 000
22 000

IKT-hanked
1.

2.

Lauaarvutite ning monitoride kasutusrent
(ühishanke raamlepingu alusel)
Lauaarvutite kasutusrent (ühishanke
raamlepingu alusel)

arvutiklasside arvutite ja
kuvarite uuendamine
arvutiklasside arvutite ja
kuvarite uuendamine

3.

Sülearvutite kasutusrent (ühishanke
raamlepingu alusel)

4.

Kuvarite ostmine

kuvarite ostmine
töötajatele

5.

Tallinna Tehnikakõrgkoolile sülearvutite
klassi rentimine

mobiilse logistikalabori
loomine

6.

Digitaalõppe klasside seadmed koos
paigalduse ja seadistusega

7.

Esitlustehnika ostmine

Laboriseadmete hanked
Sotsiaaltöö labori seadmete ja tarkvara
1.
ostmine

sülearvutite uuendamine

hübriidõppe klasside
tehnika ostmine
(helissüsteem, ruumijuhid)
puutetundlike
multimeediaekraanide
ostmine
sotsiaaltöö õppelabori
seadmete ja tarkvara
ostmine

avatud hange
raamlepinguga/
minikonkurss
avatud hange
raamlepinguga/
minikonkurss
avatud hange
raamlepinguga/
minikonkurss

avatud
hange/avatud
hankemenetlus

2

Nr

2.
3.
4.

Hanke nimi

Hanke lühikirjeldus

Hanke liik ja
menetluse liik

Hanke
läbiviimise
ajakava

Arvjuhtimisega koordinaatmõõtemasina
ostmine
3D käsiskänneri ostmine

laboriseadmete ostmine

juuni-juuli

Veehülgavuse mõõtmise seadme ostmine

laboriseadmete ostmine

lihthange/lihthanke
menetlus
lihthange/lihthanke
menetlus
võrdlevad
pakkumised /
võrdlevate
pakkumiste võtmine

laboriseadmete ostmine

juuni-juuli
juuliseptember

Hanke
läbiviimise
eest vastutav
isik / lepingu
täitmise eest
vastutav isik
T. Sildeberg /
T. Sildeberg
T. Sildeberg /
T. Sildeberg
T. Sildeberg /
T. Sildeberg

Eeldatav
maksumus
(ei sisalda
km)

36 000
36 000
28 000

(allkirjastatud digitaalselt)
Enno Lend
rektor

3

