
Nimetus Hankemenetluse tüüpHanke kvartal
Maagaasi ost eRHR I
Päikeseparkide projekteerimine ja ehitamine eRHR I
IrdTorn AWOS - Kärdla, Kuressaare, Tartu eRHR I
Julgestusliinide seadmed - Reisijatega kaasasolevate esemete kontrollseade EDSCB C3 (RT tsentraalne kontrollpunkt) eRHR I
Pärnu terminali admin poole remont eRHR I
Ventilatsiooni (k.a. tuletõkkeklapid), küttesüsteemi ja automaatika hooldus eRHR I
Äriklassi Lounge ja VIP toitlustus ning Catering teenus Tallinna Lennujaamale eRHR I
Arvuti töökohtade ja varustuse soetamine eRHR I
ILS/DME kompleksi testlend eRHR I
Reisiterminali D-osa külmamasina väljavahetus koduleht I
Lubade halduse tarkvara eRHR I
TLL meteo (AWOS) reserv seadmete uuendus eRHR I
Sharepoint 2019 arendused ja jooksev tugi eRHR I
Siseaudiitori teenuse hange eRHR I
Sõidu ja veoautode ning eritehnika rehvide ost eRHR I
Atlassain pilveteenuse rent eRHR I
Ettevõtte vastutuskindlustus (Aviation Liability); eRHR I
Lennuradade ja perroonide markeerimisvärvide ost eRHR I
Väliste elektrivõrkude vöörandamine eRHR I
Iseliikuva kahveltõstuki soetamine (5t) eRHR I
HRM (personali- ja palgaarvestuse süsteem) uuendus eRHR I
Ettevõtte vara ja ärikatkemise kindlustus eRHR I
Iseliikuv trapp koos invatõstukiga eRHR I
Integratsioon - Lühiajalise autorendifirmade integreerimine Designaga eRHR I
Majandusaasta aruande auditeerimine, saldoandmiku kontroll 3 aastat (2022-2024) eRHR I
Raamhange Turundusmaterjalide kujundaja (Art designer) koduleht I
Raamhange videoteenuse ost koduleht I
Raamhange trüki- ja printmaterjalide tootmine ja paigaldus koduleht I
Raamhange ettevõtte logoga toodete ost koduleht I
Vanemate infomonitoride vahetus uute vastu avatud ala, tsoonis, saabuvas. 16tk koduleht I
Katuste hooldus- ja lumekoristustööd koduleht I
Tõstuste-, laadimissildade hooldus- ja remonttööd koduleht I
Pärnu lennujaama siseruumide regulaarkoristus 3 aastat koduleht I
Tõkkepuude, väravate, turnikeede ja piirdeaedade hooldus ja remont koduleht I
Pärnu lennujaama lennuside raadiojaamade ja kõnesalvestusseadme ostmine koduleht I
Infomonitoride vahetus pagasiala 16 tk. koduleht I
Piletibroneeringute andmebaas koduleht I
Ruhnu lennuliiklusala rekonstrueerimine / projekteerimine koduleht I
RT tehnosüsteemidele varuosade hankimine koduleht I
Vahuaine soetamine koduleht I
Sündmuste andmebaas - sündmused (Parro asendus) koduleht I
Tuletõrjuja-päästaja tööriietuse ja isikukaitsevahendite soetamine koduleht I
Eritehnika hoolduse ja remondi tööriistad ning tarvikud koduleht I
Salvestusvõrgu lülitite garantii pikendamine koduleht I
Reisiterminali WC-de renoveerimine, ümberehitus ja laiendamine - Projekteerimine koduleht I
Kaablite ja seadmeruumide dokumenteerimislahendus koduleht I
Suitsuluukide hooldus koduleht I
Pärnu lennujaama reisiterminali toolide ostmine koduleht I
Taristu tarbimisandmete jagamise programmi analüüs ja teostus koduleht I
Võrgu ruuterite vahetus koduleht I
Rajamarkeerimise seadme ost koduleht I
Pärnu lennujaama hooldetehnika angaari mööbli ostmine koduleht I
Geoloogiliste uuringute tellimine lõuna aladel koduleht I
Lennukite angaari ehituse omanikujärelevalve koduleht I
Reisiterminali A-osa turva- ja tavavalgustuse projekteerimine. koduleht I
Pärnu lennujaama pagasikäitlus konveierile rullikute süsteemi ostmine koduleht I
Torni elektrienergia mõõtesüsteemi väljaehitus koduleht I
Gatede/sillad tuuletõmme koduleht I
Pärnu lennujaama hooldetehnika angaari tööriistade ja garaažiseadmete ostmine koduleht I
Tallinna Lennujaama Reisiterminali ATS hooldus koduleht I
Piirdepostide ja -lintide ost koduleht I
Veepääste alus - SeaBob koduleht I
Reisiterminali pagasisüsteemi võllide ost koduleht I
D and O (Directors and Officers) juhtide vastutuskindlustus koduleht I
Päikeseparkide ehituse omanikujärelevalve teenus koduleht I
KORK videoseina laiendus koduleht I
AA lõik ja Scoro programmi IT analüüs VIP ja BL osas koduleht I
Reisiterminali laiendamine läbilaskevõime suurendamiseks (vastavalt RT FS I etapp) kuni 4,2 milj reisijani eRHR II
Pärnu ja Tartu päikeseparkide projekteerimine ja ehitamine eRHR II
Ressursi juhtimise süsteemi (RMS) projekt: Vahetused, seadmed, turnaround planning eRHR II
Erilahenduste tootmine eRHR II
Perroonivalgustuse renoveerimine eRHR II
Palo Alto Cortex XDR Prevent pahavara tõrje versiooni uuendamine Pro versioonile eRHR II
Adm maja valgustuse nõuetele vastavusse viimine koduleht II
Ruhnu lennuliiklusala metsa raadamine eRHR II
Reisiterminali katuse remont koduleht II
Peamaja katuse ja fassaadi renoveerimine koduleht II
Alajaama traffode vahetus eRHR II
Reisiterminali A-osa ventilatsiooniseadmete ajamite vahetus koduleht II
Eritehnika pealisehitise diiselmootorite hooldus eRHR II
Reisiterminali Hooneautomaatika arendus koduleht II
Elekti ja ehitusmaterjalide ost koduleht II



Reisterminali energiatõhususe suurendamine ja energiakulude vähendamine läbi tarkvara põhise hooneautomaatika operaatorteenuse koduleht II
Büroomööbli ost koduleht II
Ida ala detailplaneering koduleht II
Sündmuste andmebaas koduleht II
Tervitusseina ümberehitus (saabuv sein) koduleht II
Eelarvestamise programm (sh teenuste omahindade arvutus) koduleht II
Ruhnu ilmajaama remont koduleht II
Hooldusniiduk territooriumi niitmiseks koduleht II
Amortiseerunud välispöördkaamerad asendamine koduleht II
Teekatete taastamine koduleht II
Kaabeldustööde leping koduleht II
Sõidukite liikluskindlustus ja kasko ning väikelaevade kindlustus koduleht II
AS Tallinna Lennujaam olemasoleva püsihaljastuse ja hooaja taimede hooldamine koduleht II
Uue kauglugemissüsteemi eelprojekt koduleht II
Sepise 2 bürooruumide remonttööd koduleht II
Geodeesia teenuse ostmine koduleht II
Eritehnika hoolduse ja ekspluatatsiooni õlid ja määrdeained koduleht II
Tallinna Lennujaama ATS süsteemide hooldus koduleht II
Garaaži kanalite äravool koduleht II
Peaalajaama ja hooldeteenistuse alajaama releekaitseüsteemi uuendamine koduleht II
Erainvestori test liinitoetusprgrammi uuendamisel koduleht II
Amortiseerunud sisepöördkaamerate asendamine koduleht II
Julgestusliinide arvutite väljavahetus koduleht II
Terminali üldkasutavate prügikastide tootmine koduleht II
Peapääsla ja lennusalga turnikee koduleht II
Permeetriaia osaline vahetus koduleht II
Pärnu ja Tartu päikeseparkide omanikujärelevalve koduleht II
Pagasiala katuse remont koduleht II
Väravate perrooni sissepääsude invatooli kallete rekonstrueerimine. koduleht II
AS-i Tallinna Lennujaam juhtimissüsteemi sertifitseerimine ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alusel koduleht II
Nullpöörderaadiusega murutraktor koduleht II
Tartu lennujaama ATS seadmete hooldus koduleht II
Niitmistehnika ost (raider) koduleht II
Adobe Acrobat tarkvara litsentside pikendamine koduleht II
Lõunaala DP järgsed investeeringud eRHR III
RT A-osa valguslahenduselahenduse ja turvavlgustuse süsteemi ehitus eRHR III
Peapääsla ruumide renoveerimine koduleht III
Avatud ala välikoristus eRHR III
Parklate parkimisseadmete vahetus (infosüsteem) eRHR III
A-osa jahutuse välisosa vahetus koduleht III
Vanderlande julgestusliinide hooldus eRHR III
Hooldeteenistuse fassaadi renoveerimine koduleht III
GPU varuosade ost koduleht III
Reisiterminali vana osa ventilatsiooniseadmete vahetus koduleht III
Autodesk toodete litsentside pikendamine koduleht III
Veepuhastusjaama pumpade ja siibrite hooldus koduleht III
Invaliftide rekonstrueerimine koduleht III
Reisiterminali uste automatiseerimine koduleht III
GH PVC angaari ümbertõstmine koduleht III
Reisiterminali värskendus, ehitustööd koduleht III
Hooldeteenistuse ja tulede alajaama hoonaeutomaatika koduleht III
Eskalaatoritele automaatandurite paigaldamine (5 kompl). koduleht III
U-sahk ja 3-meetrise töölaiusega harjaseade Valtrale koduleht III
Reisiterminali elektri jaotussüsteemi uuendamine, kilpide rek koduleht III
Parklate andmebaasiserveri uuendamine koduleht III
Elektrivõrkude hooldusgrupi hoone kütte üleviimine õhk-vesi küttele koduleht III
Ühissündmus korraldus Kontserni AS Tallinna Lennujaam, korraldus koduleht III
Reisiterminali majasisese soojatorustiku vahetuse projekt koduleht III
RT Laiendus 1.2 RT A osa 0-korruse non-schengeni eelootealad - Projekti ekspertiis koduleht III
RT WC-de renoveerimine, ümberehitus ja laiendamine - Projekti ekspertiis koduleht III
Konsultatsioon (ärinõustamisteenus) koduleht III
Sõiduki kasutusrent koduleht III
Reisikindlustus koduleht III
ÜF arendusprojekt III Ehitusetapp eRHR IV
RT Laiendus 1.2 RT A osa 0-korruse non-schengeni eelootealad - Ehitamine eRHR IV
Ruhnu lennuliiklusala rekonstrueerimine / ehitus eRHR IV
Jäätõrje keemia eRHR IV
RT WC-de renoveerimine, ümberehitus ja laiendamine - Ehitamine koduleht IV
Eritehnika remondi ja hooldusteenused eRHR IV
Service Desk - juhtumid, tellimused, tööd eRHR IV
Sõidukite kaughaldusteenus eRHR IV
Olemasoleva Cargo rekonstrueerimise analüüsi tellimine koduleht IV
Infosüsteemide andmelaoga liidestamise analüüs koduleht IV
RT Laiendus 1.2 RT A osa 0-korruse non-schengeni eelootealad - Omanikujärelevalve koduleht IV
RT WC-de renoveerimine, ümberehitus ja laiendamine - Omanikujärelevalve koduleht IV
Katlamaja katelde renoveerimine (põletid, automaatika) koduleht IV
Klienditoe pöördumiste juturobot koduleht IV
Ventilatsioonifiltrite ost koduleht IV
AS Tallinna Lennujaam reisiterminali ja administratiivhoone sisehaljastuse hooldus koduleht IV
Digitaliseerimise eelanalüüs koduleht IV
Töötajate kingitused koduleht IV
Varundustarkvara tugiteenuse pikendamine koduleht IV


