PAIDE LINNAVALITSUS
LINNAMAJANDUSOSAKOND
PAKKUMISE KÜSIMINE PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA RIPPLAGEDE
VAHETUSEKS

Lugupeetud pakkuja!
Kutsume Teid esitama hinnapakkumist Paide Muusika- ja Teatrimaja ripplagede vahetuseks.

Tööde kirjeldus
Pakkuja peab koostama hinnapakkumise, mis sisaldab loetelus mainitud ripplagede vahetust.
Tööd sisaldavad:
1. Olemasoleva ripplae, valgustite jm kaasneva konstruktsiooni lammutamist ning
nõuetekohast käitlemist.
2. Uute valgustite kaabeldust kuni lüliti harutoosini. Vajalikud ühendused valgustuse
toimimiseks.
3. Ripplae ja valgustite paigaldust, sh kaasnevad tööd mis on vajalikud lõpptulemuse
saavutamiseks.
4. Objekti ehitusjärgset koristamist tasemele, mis ei eelda täiendavat koristust objekti
igapäevatöö taastamiseks.
5. Paigaldatav ripplagi: Ecophon Focus DS 600x600x20 (valge). Valgustid: Glamox DL
185 LED SB 17W 4000K süvistatav allavalgusti. Töö hinan sisse kuuluvad kõik
vajalikud tarvikud, paigalduseks vajaminev kaabel jne.
Tööde eelistatav teostamise aeg on 5-18.07.2021. Antud perioodil on hoone täielikult suletud.
Lisaks peab töövõtja arvestama, et sel perioodil puudub hooned igasugune elektrivarustus
(teostatakse peakilbi vahetust). St ehitaja peab tagama ise vajalike tööriistade ja vahendite
varustamise elektriga (sh töövalgus). Tellija ja töövõtja ühistel läbirääkimistel on võimalik
tööperioodi muuta ning osadeks jagada. Muudatused peavad olema sobilikud tellijale (ürituste
graafikuga jne)
Vahetatavad laed:
1. Riietehoid koos koridoriga. Kokku ~135 m2. Valgusteid 24 tk.
2. Fuajee. Kokku ~105 m2. Valgusteid 20 tk.
3. Väikese saali fuajee. Kokku 5 * 16 m2 = ~80 m2. Valgusteid kokku 10 tk.
4. Väikese saali laed. Kokku ~175 m2. Valgusteid ei ole.
• Töövõtja kontrollib ise objektil mahud enne pakkumise koostamist!

Muud tingimused
Enne pakkumise tegemist tutvub pakkuja objektiga kohapeal. Hilisemaid pretensioone
mahtude ja ettenägematute tööde osas ei arvestata.
Pakkuja peab omama piisavat pädevust ning MTR registreeringut pakutavate tööde alal.
Pakkujal on lubatud kasutada alltöövõtjaid erinevate projekti osade ehitamiseks. Seejuures
tagab pakkumuse esitaja tööde tähtaegse valmimise.
Objekti üle vaatamise aeg ja võimalikud küsimused esitada enne pakkumise tegemist: Kert
Kaasik, Paide Linnavalitsuse ehituse peaspetsialist, tel +372 5905 7970 või e-maili teel
kert.kaasik@paide.ee.
Pakkumuses esitada maksumus eraldi ilma ning koos käibemaksuga pakkuja hinnapakkumise
vormil e-maili teel.
Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kert.kaasik@paide.ee hiljemalt
24. veebruar 2021 kell 23.59.
Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi.
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.

