Kadrina Keskkooli tütarlaste riietusruumi ventilatsioon

TEHNILINE KIRJELDUS

JUHISED PAKKUJALE
1. Üldsätted
1.1 Käesoleva pakkumuse eesmärk on kõige soodsama Pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija
poolt pakkumiskutses esitatud tingimustele.
1.2 Hankija: Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, 45201 Kadrina, tel. 32 25 600
1.3 Hanke korraldaja: Kadrina Vallavalitsus. Hanke korraldamise eest vastutab vallavalitsuse ehitusja majandusspetsialist Meelis Suvi. Tel. 5175977, 32 25 625
1.4 Andmed objekti ja teostatava töö kohta.
Objekti nimetus: Kadrina Keskkooli tütarlaste riietusruumi ventilatsiooni remont.
Ehituse asukoht: Rakvere tee 4, Kadrina alevik, Kadrina vald.
Objekti ja teosatva töö üldiseloomustus: teostatavateks töödeks on Kadrina Keskkooli C-korpuse
tütarlaste dušširuumi ventilatsiooni remonttööd.
Töödemahud võtab pakkuja kohapeal.
Juhul kui pakkumused ületavad Tellija rahalised vahendid, võib tellija osa töid ära jätta.
1.5 Pakkumuse keel eesti keel.
1.6 Pakkumuse hinna väljendus Eurodes.
1.7 Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg.
1.7.1 Pakkumus esitada hiljemalt 02.08.2018 kell 10:00, e-mailile kadrina@kadrina.ee.või
meelis.suvi@kadrina.ee.
1.8 Pakkumuste avamise aeg ja koht.
1.8.1 Pakkumused avatakse 02.08.2018 kell 10:05 Rakvere tee 14, 45201 Kadrina.
1.9 Tööde teostamise aeg.
Tööde teostamise aeg on august – september 2018.
1.10 Muud.
1.10.1 Objektiga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel Kadrina valla ehitusspetsialistiga.
1.11 Pakkumuste tagasilükkamine.
1.11.1 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on
võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju väiksem, et hange ei ole võimalik selle hinnaga.
Tagasilükkamise põhjendab pakkumist läbiviiv komisjon.
1.11.2 Hankijal on õigus üks või enam hinnapakkumust tagasi lükata kui esitatud pakkumushind on
võrreldes taotluseelarve järgsete kuludega nii palju suurem, et hange ületab Hankija vahendid ja
hange ei ole selle hinnaga Hankijale otstarbekas. Tagasi-lükkamise põhjendab pakkumist läbiviiv
komisjon.

2.PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE.
2.1 Pakkuja peab omama nõuetekohast kvalifikatsiooni antud tööde teostamisel.
3 PAKKUMUSE KVALITEEDI JA TEHNILISED NÄITAJAD
3.1 Tööde teostamisel võtta aluseks Tarindi RYL2010 ja hea ehitustava.
4. PAKKUMUSTE HINDAMINE
4.1 Pakkumuse hindamise viib läbi pakkumust läbiviiv komisjon.
4.2 Eduka pakkumuse väljaselgitamisel võrreldakse pakkumusi hindade alusel.
5. HINDAMISKRITEERIUMID
5.1 Hindamiskriteeriumiks on soodsaim hind.

