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HINNAKÜSIMINE (Väikehange) 17.04.2018 

 

Hanke objekti nimetus: Kontorihoone osalise rekonstrueerimise ja juurdeehituse ehitamise 

omanikujärelevalve teenus 

 

Hankija andmed: 

Ettevõte: AS Võru Vesi 

Registrikood: 10004973 

Aadress:  Ringtee 10 Võru 65605 Võrumaa 

Telefon: 782 8334 

e-post:  voru.vesi@voruvesi.ee  

 

Hankija kontaktisik (täiendav info): 

Nimi:  Marko Tolga 

Ametikoht: arendusjuht 

Telefon: 520 0708 

e-post:  marko.tolga@voruvesi.ee  

 

Hanke objekti kirjeldus: AS Võru Vesi on läbi viinud riigihanke nr 195872 Võru linnas Ringtee tn 

10 asuva kontorihoone osaliseks rekonstrueerimiseks ning juurdeehituse ehitamiseks töövõtja 

leidmiseks (eeldatavalt sõlmitakse lähinädalatel leping soodsaima pakkumuse teinud AS-iga Kurmik). 

Täpsemad ehitustööde mahud, millele tuleb omanikujärelevalvet teha, on kirjeldatud riigihanke  

nr 195872 (Kontorihoone osaline rekonstrueerimine ja juurdeehituse ehitamine) hankedokumentides, 

mis on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnast (link hankele: 

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/195872). 

Hanke objektiks on eelpool kirjeldatud ehitustöödele omanikujärelevalve teenuse tellimine. 

Omanikujärelevalve teenust tuleb teha vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele 02.07.2015  

nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord“. Omanikujärelevalve kutsub kokku, korraldab ja 

protokollib iganädalasi töökoosolekud. 

Pakkujal peavad olema spetsialistid (omama vastavat kutsetunnistust) ehitustöödele 

omanikujärelevalve teostamiseks. 

 

Ehitustööde eeldatavad teostamise tähtajad: I etapp 30.09.2018 ja II etapp 15.12.2018 

I etapp – juurdeehituse ehitamine. Tähtajaks peab valmis olema juurdeehitus, reokonstrueeritavast 

osast peab olema võimalik töökohtade ümberkolimine juurdeehituse kabinettidesse. 

II etapp – rekonstrueeritava hoone ehitamine. 01.12.2018 peavad olema lõpetatud kõik ehitustööd ja 

15.12.2018 peab olema hanke objekt ehituse töövõtja poolt hankijale üleandmise ja vastuvõtmise 

aktiga üle antud koos ehitusdokumentatsiooniga. 

Omanikujärelevalve teenuse leping lõppeb pärast ehitustööde lõppu ja tööde üleandmise ja 

vastuvõtmise akti allkirjastamist tellija ja omanikujärelevalve esindajate poolt. 

 

Hanke tingimused: 

1. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuse esitamise tähtajast. 

2. Pakkujal ei tohi olla võlgnevusi riigi ja hankija ees, mis on suuremad kui 10 eurot. 

3. Pakkujal peab olema MTR registreering Ehitus: Omanikujärelevalve, üldehituslik ehitamine. 

4. Hanke objekti eest tasub hankija 30 päeva jooksul pärast poolte poolt üleandmise ja vastuvõtmise 

akti allkirjastamist ning töövõtja poolt korrektse arve esitamist e-posti aadressile  

voruvesi@e-arvetekeskus.eu. Ettemaksu hankija ei võimalda. Teenust akteeritakse proportsionaalselt 

ehitustööde akteerimise mahuga. Akteerimine toimub mitte tihedamini kui kord kuus (eeldatavalt kuu 

lõpu seisuga). 

mailto:voru.vesi@voruvesi.ee
http://www.voruvesi.ee/
mailto:voru.vesi@voruvesi.ee
mailto:marko.tolga@voruvesi.ee
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/195872
mailto:voruvesi@e-arvetekeskus.eu


 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 AS VÕRU VESI  Tel 782 8334 SEB Pank EEUHEE2X 
 Reg-kood 10004973 Klienditeenindus 782 8339 EE 201010402005677000 
 Ringtee 10 E-post: voru.vesi@voruvesi.ee Swedbank HABAEE2X 
 65605 VÕRU www.voruvesi.ee EE 102200001120267175 
  KMKR EE100417357 

 

5. Hankija sõlmib eduka pakkujaga kirjaliku lepingu. Edukaks tunnistatakse pakkuja, kes teeb kõige 

soodsama pakkumise ja vastab hanke tingimustele. 

 

Pakkumuse esitamine: 

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile voru.vesi@voruvesi.ee  

hiljemalt 25.04.2018 kell 10:00. Pakkumusena esitada täidetuna lisas 1 olev hinnapakkumuse ja 

koos Pakkuja andmetega vormid (vorm I–III). 

Pakkumuse esitamisega pakkuja kinnitab, et on nõus käesolevas hinnaküsimises kirjeldatud 

tingimustega. 

 

Hindamiskriteerium: edukaks tunnistatakse tähtaegselt soodsaima pakkumise teinud pakkuja. 

 

Lisad:  1. Pakkumuse vormid I–III 
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