Pakkumuse küsimine Paide linna kalmistute dokumentatsiooni haldamiseks (sh
vastavate päevikute pidamine, matmislubade väljastamiseks, matuste registreerimine,
kalmisturegistri pidamine), kabelite ja külmutusruumi haldamiseks, külmutusseadme
hooldamiseks ja remondiks ning hauaplatside väljaandmiseks
Paides,

20. jaanuar 2020

Üldised andmed:
1. Hankija andmed:
a. Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide
b. Kontaktisik: Rein Säinas, haldusspetsialist
c. Kontakttelefon: 383 8642, 5307 0664, rein.sainas@paide.ee
2. Küsimuste korral saata küsimus aadressil: rein.sainas@paide.ee
3. Teenuse osutamise eeldatav tähtaeg: 01.02.2020-31.12.2023
4. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.
5. Teenuse pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping.
6. Esitada 1 kuu teenuse osutamise hind eurodes nii käibemaksuta kui ka käibemaksuga
summa.
7. Pakkumuse esitamise aeg: 27. jaanuar 2020 kell 15.00.
8. Pakkumuse esitamise viis: elektroonselt e-mailile rein.sainasa@paide.ee
Teenuse osutamise tingimused:
1. Teenuse osutaja järgib teenuse osutamisel seadusega kehtestatud nõudeid (sh
Kalmistuseadus, Paide linnavolikogu 19.04.2018 määrus nr 28 „Paide linna kalmistute
kasutamise eeskiri“ jt)
2. Teenuse
osutaja
kohustub
tagama
Paide
linna
haldusterritooriumil
klienditeeninduspunkti, mis peab vastama vähemalt järgmistele nõudmistele:
2.1 olema avatud igal tööpäeval vähemalt 9.00-st kuni 15.00-ni;
2.2 asuma Paide linna Keskväljakust maksimaalselt 2 km raadiuses.
3. Teenus peab sisaldama vähemalt järgmisi teenuseid:
3.1.
Kalmistu dokumentatsioon, matmiste registreerimine, matmislubade
väljastamine, hauaplatside väljastamine, hooldamata hauaplatside tähistamine,
sh
3.1.1. kalmistute
dokumentatsiooni
haldamine.
Kalmistu
dokumentatsioon peab olema korrektne ja kõik teenuse osutaja
poolt tehtavad toimingud peavad olema kirja pandud vastavalt
seaduses nõutule;
3.1.2. matmiste
registreerimine
kalmisturaamatutesse
ja
kalmisturegistrisse HAUDI. Kalmisturegistri koolituse tagab
vajadusel linnavalitsus;
3.1.3. matmislubade väljastamine;
3.1.4. tagada
paberkandjal
ja
elektroonilises
andmebaasis
registreeritud matmispaiga tuvastamine vastaval kalmistul;
3.1.5. hauaplatside väljaandmine ja registreerimine. Hauaplatside
väljaandmisel
järgida
numeratsioonil
kalmisturegistri
hauaplatside numbreid;
3.1.6. enne hauaplatsi väljaandmist kontrollida väljaantava hauaplatsi
vastavust dokumentides registreeritud andmetele, platside
mõõtmeid, hauatähiste olemasolu jms.

Kabelite hooldamine, elektrinäidu esitamine ja elektrienergia eest
tasumine, sh
3.2.1. tagada kabeli kasutamise võimalus soovijatele (tagada tuleb
igale soovijale kabeli kasutamise võimalus, selle eest kasutajalt
tasu võtta ei ole lubatud);
3.2.2. kabelite hooldamine, sh peale iga kabelis toimuvat matust
põrandate pesemine, vajadusel küünlarasvast puhastamine,
seinte puhastamine, tekkivate jäätmete utiliseerimine, vajadusel
elektripirnide vahetamine jmt (teenuse pakkuja peab tagama
kabeli matusteks väljaandmise korral selle, et kabel on puhas);
3.2.3. igakuiselt Sillaotsa kabeli elektrinäidu esitamine ja tarbitud
elektrienergia eest tasumine;
3.2.4. töövõtja võib kooskõlastatult tellijaga teha kabeli(te) ruumides
parendusi, et tagada parem teenuse kvaliteet.
3.3.
Külmkambri hooldamine, külmutusseadme hoolduse ja pisiremondi
tagamine, sh
3.3.1. külmkambri kasutamise võimaluse tagamine igapäevaselt
ööpäevaringselt ehk 24/7 (tagama surnute vastuvõtmise ja
väljastamise ööpäevaringselt igapäevaselt (ka nädalavahetustel)
1 - 2 tunnise etteteatamisega);
3.3.2. külmkambri kasutamine lahendada selliselt, et oleks tagatud
vähemalt 8 (kaheksa) surnu külmkambrisse paigutamise
võimalus (nt kasutada riiuli tüüpi aluseid);
3.3.3. külmkambris tagada surnu riietamise võimalus (lavats);
3.3.4. töövõtja võib kooskõlastatult tellijaga teha külmkambris
parendusi, et tagada parem teenuse kvaliteet ja energiasääst;
3.3.5. tagada
külmkambris
registreerimispäeviku
olemasolu
külmkambris
viibivate
surnute
registreerimiseks.
Registreerimispäevikusse märkida: surnu külmkambrisse tooja
andmed (sh kontakttelefon), surnu külmkambrisse paigutamise
algusaeg ja eeldatav lõpptähtpäev, surnu nimi. Vajadusel võib
loendit täiendada;
3.3.6. desinfitseerimine vastavate vahenditega (nt eeter) sagedusega, et
elementaarne puhtus on tagatud;
3.3.7. puhastada ja desinfitseerida lavatsid, põrandad ja seinad
surnutest külmkambrisse erituvast eritisest, bioloogilistest
kahjuritest jne;
3.3.8. külmkambris hoitavate surnute püsivas seisundis hoidmise
tagamine (töötlemine vastavate vahenditega edasise lagunemise
vältimiseks);
3.3.9. külmkambri temperatuuri hoidmine aastaringselt, et temperatuur
ei tõuseks kõrgemale kui + 2 Cº ;
3.3.10. igakuiselt külmkambri elektrinäidu esitamine ja tarbitud
elektrienergia eest tasumine;
3.3.11. tagada külmutusseadme hooldus ja pisiremont.
4. Muud tingimused:
4.1.
Kasuks tuleb matuse kompleksteenuse pakkumine soovijatele.
4.2.
Vajadusel peab hankija pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste
eseme ja selle ulatuse määrab hankija: hankija jätab endale õiguse läbi rääkida
3.2.

ja/või täpsustada pakkumuse maksumust ja teenuse osutamisega seotud
tingimusi.
4.3.
Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse
täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei
ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal pakkumuse osas
küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh otsuse pakkumuse
edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.
4.4.
Hankija võib teha tööde mahus muudatusi (vähendada või suurendada
tööde mahtu), kui tööde maht ületab hankija rahalisi võimalusi või kui
pakkumuse soodsuse tõttu on hankijal võimalik objektiga seonduvaid töid
tellida rohkem.
4.5.
Tellija tasub tööde eest 14 päeva jooksul aktsepteeritud akti alusel arve
esitamisest arvates.
4.6.
Tellija ei ole kohustatud tasuma Töövõtja teostatud lisatööde eest, kui
need olid kirjalikult kooskõlastamata enne töödega alustamist.
4.7.
Edukas pakkumus on kõige odavam pakkumus

