Pakkumise kutse
Hankija: Kareda vallavalitsus
Kesktee 11 73101 Peetri alevik JÄRVA MAAKOND
Telefon 384 9020 Registrikood 75013196 Faks 384 9028 E-post kareda@estpak.ee
Palume teid esitada pakkumine Peetri eakate päevakeskuse ja kanalisatsiooni välistrasside
ehitamise omanikujärelevalve teostamiseks. Töid rahastab EAS regionaalarengu
programm
Omanikujärelevalvet teostatakse ehitustööde üle, mis toimuvad alljärgnevates piirides:
Ehitamine toimub vastavalt Peetri põhikooli päevakeskuse ja tualettruumide
eelprojektile Töö nr 150101 (Lisa 1) ja arvestades alljärgnevaid erandeid:
Ei ehitata tualettruume garderoobi.
Ülejäänud projektis kajastatud tööd (s.h. eakate päevakeskuse ruum, päevakeskuse
tualettruumid, trepid, jalgtee ja kõik kanalisatsiooni välistrassid) tuleb teostada.
Kanalisatsioonitorustiku ühendamisel ÜVK olemasoleva kaevuga OK-1
(väliskanalisatsiooni torustike plaanil) tuleb tõsta olemasoleva kaevu OK-1 luugi
pealispind ümbritseva asfaltteega samale kõrgusele ning parandada asfaltkate
ümber kaevu bituumeni ja killustikuga 20 m2 suurusel alal.
Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg on 30.september 2016 a.
Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused igal ajal enne töövõtulepingu sõlmimist.
Töövõttu kuuluvad ka kõik eraldi väljatoomata tööd, mis on vajalikud tellija poolt
määratletud lõpptulemuse saavutamiseks.
Hankija eeldab, et Pakkuja on enne pakkumuse esitamist tutvunud pakkumise kutsega ja
selle lisadega, võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja tööde teostamiseks vajalikud
kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused.
Pakkumise kutse ja edukaks tunnistatud pakkumine on Lepingu lahutamatud osad.
Edukaks pakkujaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumine.
Hinnapakkumine peab sisaldama informatsiooni materjalide, esemete, tegevuste ja/või
kulutuste kohta: nimetused, mõõtühikud, kogused, ühiku hind, maksumus kokku.
Hinnapakkumistel tuleb eraldi näidata käibemaks. Hinnapakkumistes peab olema
märgitud, kas hinnad sisaldavad käibemaksu või see lisandub hinnale. Kui hinnapakkuja
ei ole käibemaksukohustuslane, peab hinnapakkumisel olema vastav märge.
Hinnapakkumisel peab olema märgitud koostamise kuupäev ja koostaja firma
kontaktandmed koos koostaja kontaktandmetega.
Hinnapakkumise teinud firmal või FIE-l peab olema õigus teostada vastavaid tegevusi
(registreering majandustegevuse registris),
Hinnapakkumine peab olema kehtiv kuni 30.07.2016 a. k.a.
Hinnapakkumine peab olema adresseeritud Kareda vallavalitsusele.
Hinnapakkumine esitada paberkandjal või e-postiga aadressil kareda@estpak.ee.
Hinnapakkumises peab olema märgitud esemete, tegevuste ja/või kulutuste kohta:
nimetused,mõõtühikud, kogused, ühiku hind, koguse hind.
Pakkumised esitada hiljemalt 10.juuniks 2016 a. 15.45 Kareda vallavalitsusele.
Lisa 1 - Peetri põhikooli päevakeskuse ja tualettruumide eelprojekt Töö nr 150101
Valdur Permanson tel 3849024; e-post: valdur@kareda.ee

