HINNAKÜSIMINE (Väikehange)

10.04.2018

Hanke objekti nimetus: Kesklinna pargi ümbritsetavate tänavate torustike rekonstrueerimine
ning Jaama tn veetorustiku ehitamine
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: Võru Linnavalitsus on tellinud AS-ilt TREV-2 Võru keskväljaku (Seminari
väljaku) ehitustööd. Keskväljaku ehitusega rekonstrueeritakse olemasolevad väljakuga piirnevad
tänavad. AS Võru Vesi soovib enne tänavate ehitustöid rekonstrueerida tänavate alused olemasolevad
vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
Hanke mahtu kuulub ka Jaama tn veetorustiku ehitamine Jaama tn ja Kreutzwaldi tn ringvõrgu
loomise eesmärgil. Torustik tuleb rajada kinnisel meetodil.
Täpsem tööde kirjeldus ja mahud on esitatud lisas 2 olevas projektdokumentatsioonis.
Ehitusloa taotleb Tellija. Ehitustöödega on võimalik alustada pärast lepingu sõlmimist ja ehitusloa
väljastamist (eeldatavalt mai alguses).
Eeldatav maksumus on 35 000 eurot ilma käibemaksuta.
Töö teostamise/tarne tähtaeg: torustikud 30.06.2018 ja teekatted 31.07.2018
Nimetatud tähtajaks peab olema hanke objekt töövõtja poolt hankijale üleandmise ja vastuvõtmise
aktiga üle antud. Torustike ehitamise tähtajaks peavad olema kõik torustikud ehitatud ja tehtud
kontrolltoimingud (teostusmõõdistus, survekatsed, analüüsid, videokontroll jms). Teekatete taastamise
tähtajaks peavad olemas taastatud kõik katted ning esitatud tellijale ehituse täitedokumentatsioon, s.h
teekatete tasapindadega parandatud teostusmõõdistus.
Kui hanke objekt ei ole nimetatud tähtajaks üle antud, siis on hankijal õigus kohaldada viivist 0,05%
iga tähtaja ületanud päeva eest, mis arvatakse maha töövõtja poolt pakutud hanke objekti
maksumusest.
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. 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.
4. Hankija sõlmib eduka pakkujaga kirjaliku lepingu. Edukaks tunnistatakse pakkuja, kes teeb kõige
soodsama pakkumise ja vastab hanke tingimustele.
Pakkumuse esitamine:
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Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile voru.vesi@voruvesi.ee
hiljemalt 17.04.2018 kell 10:00. Pakkumusena esitada täidetuna lisas 1 olev hinnapakkumuse
tabel koos Pakkuja andmetega.
Pakkumuse esitamisega pakkuja kinnitab, et on nõus käesolevas hinnaküsimises kirjeldatud
tingimustega.
Hindamiskriteerium: edukaks tunnistatakse tähtaegselt soodsaima pakkumise teinud pakkuja.
Lisad: 1. Hinnapakkumuse tabel
2. Projektdokumentatsioon
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