PAIDE LINNAVALITSUS
LINNAMAJANDUSOSAKOND
PAKKUMISE KÜSIMINE PAIDE TEHISMAASTIKU KONTEINERPUMBAMAJA
SOETAMISEKS

Lugupeetud pakkuja!
Kutsume Teid esitama hinnapakkumist
konteinerpumbamaja soetamiseks.

Paide

tehismaastiku

kunstlume

tootmise

Tehniline kirjeldus
Pakkuja peab koostama hinnapakkumise soojustatud, isoleeritud veekindlate
isolatsioonimaterjalidega metallist konteinerpumbamajale, mis sisaldab kõiki vajalikke
seadmeid kunstlume tootmiseks mõeldud veehaarde torustiku veega täituvuse tarbeks.
Pakkumine peab sisaldama:
1. Metallist
konteinerpumbamaja
–
soojustatud,
isoleeritud
veekindlate
isolatsioonimaterjalidega.
2. Konteinerpumbamaja sisustuses veehaarde torustiku veega täitmiseks kasutatavaid
seadmeid ning nende käivitamiseks vajalikke elektripaigaldisi, seadmete
dokumentatsiooni eesti ja/või inglise keeles.
3. Konteinerpumbamajas lisaks seadmetele tuleb rajada sisene elektripaigaldis.
Konteinerpumbamajja tuleb paigaldada üks üldvalgusti ning elektriradiaatori ja üks
lisakoht võimalike elektriseadmete ajutiseks ühendamiseks.
4. Veehaarde torustik: terasest survetorustik DN 102 mm ja veehaarde pikkus 648 m.
5. Vajalik veevoolu hulk 40 m3/h.
6. Tellimuse täitmise tähtaeg: 30.11.2021.

Muud tingimused
Enne pakkumise tegemist tutvub pakkuja objektiga kohapeal neljapäeval 28.10.2021 kell
09:00 või reedel 29.10.2020 kell 10:00
Hilisemaid pretensioone mahtude ja ettenägematute tööde osas ei arvestata.
Pakkujal on lubatud kasutada alltöövõtjaid erinevate projekti osade ehitamiseks. Seejuures
tagab pakkumuse esitaja tööde tähtaegse valmimise.
Võimalikud küsimused esitada enne pakkumise tegemist kuid mitte hiljem kui 29.10.2021:
Mait Grigorjev, Paide Linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja, tel +372 511 3380 või
e-maili teel mait.grigorjev@paide.ee.
Pakkumuses esitada maksumus eraldi ilma ning koos käibemaksuga pakkuja hinnapakkumise
vormil e-maili teel.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil mait.grigorjev@paide.ee
hiljemalt 01. november 2021 kell 14:00.
Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi, sh tellitakse töid osaliselt või jäetakse tellimata.
Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima kogumaksumusega
pakkumus.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva.

Maksetingimused
Tellija tasub tööde eest 14 päeva jooksul aktsepteeritud tööde vastuvõtmise akti alusel e-arve
esitamisest arvates.
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.

