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HHLA TK Estonia AS-i töötajate tervisekontrolli teenuse hange
1. Üldine
1.1 Hankija nimi:
1.2 Hankija aadress:
1.3 Hanke liik:

HHLA TK Estonia AS, registrikood 10189553
Rävala pst 3, 10143 Tallinn
teenuse hange

2. Hanke eseme kirjeldus
2.1 Hanke esemeks on töötajatele (kontoritöötajad ja töölised) õigusaktidele vastava tervisekontrolli tegemine.
2.2 Tervisekontroll kontoritöötajatele peaks hõlmama:
2.2.1 mõõtmised: pikkus, kaal, vööümbermõõt;
2.2.2 laboratoorsed uuringud: vere automaatuuring, veresuhkru määramine;
2.2.3 südame – veresoonkonna kontroll: EKG, vererõhu mõõtmine;
2.2.4 arsti vastuvõtt: luu-ja lihaskonna kontroll, südame ja kopsude kontroll, analüüside tulemuste kommenteerimine,
individuaalne nõustamine lähtuvalt tervislikust seisundist;
2.2.5 silmade ja nägemise kontroll erialaspetsialisti juures.
2.3 Tervisekontroll töölistele peaks hõlmama:
2.3.1 Mõõtmised: pikkus, kaal, vööümbermõõt;
2.3.2 Laboratoorsed uuringud: vere automaatuuring, veresuhkru määramine;
2.3.3 Nägemise tabelkontroll;
2.3.4 Audiomeetria (kuulmise kontroll);
2.3.5 Spirograafia (kopsude funktsionaalne kontroll);
2.3.6 Südame – veresoonkonna kontroll: EKG, vererõhu mõõtmine
Arsti vastuvõtt: luu-ja lihaskonna kontroll (visuaal – palpatoorne meetod), südame jakopsude auskultatsioon,
analüüside tulemuste kommenteerimine, individuaalne nõustamine lähtuvalt tervislikust seisundist.

3. Pakkuja kvalifitseerimine ja esitatavad dokumendid
3.1 Pakkujal peavad olema:
3.1.1 hanke kirjelduse kohaseks tööks Eesti Vabariigi õigusaktides nõutavad litsentsid, load ja registreeringud.
3.1.2 lepingutingimuste täitmiseks vajalikud oskused - viimase kahe aasta (2017-2018) analoogse töö kogemus.
3.1.3 teenuse osutamiseks seadusandluses nõutava kvalifikatsiooniga töötajad.
3.1.4 tehnilised vahendid ülesannete nõutekohaseks täitmiseks (ruumid, seadmed, masinad jm).
3.1.5 Teenuse osutamine peab toimuma Tallinnas ühistranspordiga kergesti ligipääsetavas
3.1.6 asukohas.

4. Pakkumuse esitamise tingimused
4.1 Pakkumuses peab sisalduma:
4.1.1 pakkumuse maksumus kokku ja teenuse hind liigiti eurodes (käibemaksuta)
4.1.2 pakkuja lepinguprojekt
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Pakkumuse maksumuses peavad sisalduma kõik töövõtuga kaasnevate kohustuste, õiguste ja riskidega seotud kulud.
Pakutud hind on lõplik ega kuulu muutmisele lepingu täitmise ajal.
Pakkumuse koostamise kulutusi ei hüvitata.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused ning sõlmida leping osale hankemahust, kui seda tingib
asjaolude muutumine.

4.7 Pakkumuse esitamise tähtaeg:

23.05.2019 kell 12.00.

4.8 Pakkumus esitada elektroonselt e-posti aadressil: tender@tk.ee
4.9 Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

5. Muu
5.1 Kontaktisik: personaligrupi juhataja Ülari Seepter, telefon 5078129, e-posti aadress ulari.seepter@tk.ee.
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