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KUTSE TURU-UURINGUL OSALEMISEKS
Kavandatav riigihange „Foto- ja videoseadmed koos vajamineva tarkvaraliste lahenduste, lisavarustuse
ja varuosadega“
Finantseerimisallikas: Riigieelarve, kaitseministeeriumi valitsemisala asutused (võimalikud hankijad
volikirjade alusel sihtasutus CR14 ja Kaitseliit jt).
Kavandatav hankemenetlusliik: Dünaamiline hankesüsteem (riigihangete seadus § 32)
Hanke eeldatav maksumus: täpsustub hanke avaldamise kuupäevaks.
Turu-uuringu eesmärk
Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks
teostatav analüüs, mille eesmärgiks on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsioon,
võimalik pakkujate olemasolu, hinnatasemed, tarneajad ja muud olulised kriteeriumid. Turu-uuring
viiakse läbi vastavalt riigihangete seaduse §-le 10.
Turu-uuringu läbiviimise tulemusena saab Riigi Kaitseinvesteeringute keskus (edaspidi RKIK) määratleda
sobivaima hankemenetluse liigi, kirjeldada konkurentsi tagavad tehnilised nõuded ostetavale
kaubale/teenusele, fikseerida pakkujate kvalifitseerimistingimused ning ka võimalikud pakkumuste
hindamiskriteeriumid.
Hanke tulemusena soovib Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi Tellija) avada nelja (4) aastase
dünaamilise hankesüsteemi, mille alusel soetada järgnevatel aastatel foto- ja videoseadmeid koos
vajamineva tarkvaraliste lahenduste, lisavarustuse ja varuosadega (edaspidi tooted), lisaks pakutavate
toodete ja lahenduste arendusteenus ja töö kui ka nende käitlus- hooldus- ja remonditeenus (edaspidi
teenus)
Hankeobjekti lühikirjeldus


Toodete all mõeldakse kaupu ja mille nimetuste hulka kuuluvad (kuid hõlmavad ka kõiki muid siin
nimetamata samaliigilist tootevalikut):
o Erinev FOTOVARUSTUS koos vajamineva lisavarustusega: kompaktkaamerad, akud ja
laadijad, kotid, veekindlad korpused, vajaminevad kaablid, optika lisavarustus koos
hoolduskomplektidega, statiivid ja vajaminevad tarvikud, kolmjalad, peegelkaamerad koos
vajaminevate lisavarustuse ja komponentidega, hübriidkaamerad, objektiivid (fikseeritud,
zoom, RF, EF-M jm), telekonverterid, korgid ja rihmad, valgusvarjukid, filtrid, adapterid,
välklambid, erinevad lisaseadmed (n akud ja laadijad, patareisalved ja käepidemed.
kaugjuhtimise päästikud, korrektorläätsed, pildiotsija lisavarustus ja kummiservad,
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mattklaasid, luubid, rihmad ja vutlarid, Wi-Fi ja GPS lisaseadmed, puhastustarvikud, fotode
printimine jm
o Erinev VIDEOVARUSTUS koos vajamineva lisavarustusega: video- ja kinokaamerad,
kiivrikaamerad, GoPro kaamerad, video- ja salvestusvõimekusega droonilahendused,
videokaamerate lisavarustus, kinoobjektiivid, videokaamerate optika, filtrid ja lisad, akud,
toiteseadmed, audioseadmed, mikrofonid, tuulekaitsed, raadiomikrofonide seadmed,
poomid, helisalvestid, videosalvesti, videovalgustid, kotid ja kohvrid, ühenduskaablid ja
tarvikud, salvestajad ja meediamängijad, videokassetid, salvestuskandjad, veekindlad
korpused, mikserpuldid, RIAB lahendused, otseülekande seadmed ja lahendused,
o Erinev AUDIOVARUSTUS, koos vajamineva lisavarustusega: helisalvestid, mikrofonid,
diktofonid, raadiomikrofonide süsteemid, tuulekastid, poomid, kõrvaklapid jm.
o Hooldustarvikud ja teenused:
 Foto- ja videovarustuse hooldustarvikud koos kõigi vajaminevate seadmete,
puhastuskomplektide, mõõtekomplektide jm varustusega.
 Teenused (remont ja hooldus, kasutaja taseme hooldus ja remondi koolitus,
nõustamine hangitavate seadmete käitlemisel).
 Muud hankeesemega seotud seonduvad tooted ja teenused (n süsteemi ja
lahenduste arendused, konsultatsiooniteenus jm)
Tehnilises kirjelduses esitatud nõuded pakkuja tootevalikule kajastavad ainult osa sellest, mida võib
lepinguperioodi jooksul vaja minna.

Hankijal õigus tellida ka muid hanke esemega lahutamatult seotud/võrdväärseid tooteid/erinevate
parameetritega/uuemaid mudeleid vmt ja kaasnevaid teenuseid, tehniline tugi, tarkvara pikendused,
uuendused jm.
Hea ettevõtja, sinu tagasiside antud turu-uuringu faasis on väga oluline, seetõttu palun edastada oma
tagasiside vastavalt LISA 1 „Tagasiside leht“ vormile exceli tabelis.
Palun esitada tagasiside elektrooniliselt aadressile priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee hiljemalt 30.
novembriks 2022.
Edukale koostööle lootma jäädes
Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/
Priit Soosaar
Kategooriajuht (side ja radarid)
Tel 717 0461, mobiil 5919 5005
E-mail priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

Lisad: Lisa 1: Tagasiside leht
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