PAKKUMISE KÜSIMINE OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUSEKS PAIDE LINNA
TENNISEVÄLJAKUTE EHITAMISEL

Lugupeetud pakkuja!
Kutsume Teid esitama hinnapakkumist
tenniseväljakute ehitamisel.

omanikujärelevalve
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Tööde kirjeldus
Paide Spordikeskus ootab pakkumist omanikujärelevalve teenusele Paide linna tennise
väliväljakute ehitamisel. Tennise väliväljakud rajatakse riigihanke (viitenumber: 219713)
„Paide linna tennise ja padeli väliväljakute projekteerimine ja tennise väliväljakute ehitus“
raames. Vastavalt hanke dokumentidele on tööde valmimistähtaeg 31.07.2020.
Pakkujal peab olema kehtiv majandustegevuseteade – omanikujärelevalve.

Muud tingimused
Võimalikud küsimused esitada enne pakkumise tegemist Paide Linnavalitsuse ehitus
peaspetsialistile: Kert Kaasik, kert.kaasik@paide.ee, +372 5905 7970
Pakkumuses esitada maksumus eraldi ilma ning koos käibemaksuga pakkuja koostatud
hinnapakkumise vormis e-maili teel.
Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kert.kaasik@paide.ee hiljemalt
18. märts 2020 kell 09.00.
Ehitusobjekti eeldatav tööde periood on 15.05.2020 kuni 31.07.2020.
Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi tööde tingimuste, mahtude ja tähtaja osas.
Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima kogumaksumusega
pakkumus. Pakkumuses näidata teenuse 1 (ühe) kalendrikuu maksumus. Teenuse eest
tasutakse vastavalt tööde teostamiseks kulunud ajale.
Pakkuja esitab lisaks kuumaksumusele ühe tööpäeva maksumuse, mis peab tulenema esitatud
kuumaksumusest. Päevamaksumuse esitamisel jagada esitatud kuumaksumus 21ga
(arvestuslik tööpäevade arv). Pakkuja poolt esitatud maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi,
mis on vajalikud teenuse täitmiseks koos kõikide maksude, lõivude, üldkulude ja kasumiga.

Juhul, kui tööde periood peaks muutuma ning arvestus ei lõppe 1 terve kuu mahuga, tasub
tellija töövõtljale 1 tööpäeva täpsusega esitatud hinna alusel.
Pakkumuse hinnad on lõplikud ja kehtivad kogu lepinguperioodi jooksul.
Juhul, kui ehitustööde hankelepingut ei sõlmita, ei sõlmita ka lepingut omanikujärelevalve
töödeks ja pakkumused lükatakse tagasi.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 120 päeva.

Maksetingimused
Tellija tasub tööde eest 14 päeva jooksul aktsepteeritud akti alusel e-arve esitamisest arvates.
Tööde käigus koostatakse tööde akteerimine iga kalendrikuu lõpus.
Tellijaga kooskõlastatud lisatööde eest tasub tellija töövõtjale vastavalt eelnevalt
kokkulepitud tingimustele. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse
kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis.
Tellija ei ole kohustatud tasuma töövõtja teostatud lisatööde eest, kui need olid kirjalikult
kooskõlastamata enne töödega alustamist.

