Pakkumuse küsimine lilletaimede ostmiseks

05. märts 2021

Paides,

Hankija andmed:
a. Paide Linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide
b. Kontaktisik: Mait Grigorjev, tel 511 3380, mait.grigorjev@paide.ee
2. Küsimuste esitamine: küsimused saata kirjalikult e-aadressil mait.grigorjev@paide.ee
3. Pakkumine peab olema jõus vähemalt 30 päeva.
4. Pakkumuse esitamiseks kasutada lisa 1 toodud tabelit.
5. Pakkumuse esitamise tähtaeg: 19. märts 2021 kell 16:00
6. Pakkumuse esitamise viis: digitaalselt e-aadressil mait.grigorjev@paide.ee

1. Teenuse maht ja tingimused:
Käesoleva töövõtu mahuks on Paide linnale suve-, sügislillede, amplite, püsikute ja kõrreliste
kasvatamine ning Paidesse transportimine vastavalt järgnevale:

1.1. Paide linnale osutatava teenuse maht (kasvatatavate lillede kogus ja transpordi maht)
on toodud tabelis lisa 1. Samasse tabelisse kannab ettevõtja lilletaimede ühikhinna ja
arvutab pakkumuse maksumuse.
1.2. Pakkuja ei pea pakkuma kogu pakkumuse tabelis (lisa 1) olevat sortimenti. Pakkuja
võib pakkumuse esitada istutuste kaupa, st üheks istutuseks loetakse tabelis lisa 1
grupeeritud loed nt. nimetusega (III istutus september). Ettevõtja ei tohi ilma tellija
nõusolekuta asendada loendi nimestikku kuuluvaid taimi. Kui pakkujal nõutavat sorti
ei ole, võib ta küll pakkuda asendussorti (sarnase õie- ja lehevärvi ning sama
õitsemisajaga), kuid tellijal jääb sellisel juhul otsustusõigus, kas ta aktsepteerib
sordivahetust või ei ja arvestab asendussorte sisaldava pakkumusega või ei.
Asendussordi pakkumisel tuua pakkumuse alla asendussordi võrdlus tellija poolt
soovitud sordiga.
1.3. Tellijale üleantavad taimed peavad olema terved, tugevad, lopsakad, ilma nähtavate
haigusteta, putukavabad, korraliku tugeva juurekavaga. Taimed peavad olema
õitsemise algusfaasis, kuid esimesed õied peavad olema avanenud. Ülekasvanud,
vanad või muul moel ebakvaliteetsed taimed tagastatakse teenuse osutajale.
Ebakvaliteetsete taimede kasvatamise, transportimise ja tagastamise kulu kannab
pakkuja.

2. Muud tingimused:
2.1. Taimede üleandmise aeg lepitakse kokku parima(te) pakkujaga (pakkujatega).
Eeldatavad üleandmise perioodid on:
2.1.1. II istutuse taimed anda üle 22.-23. nädalal;
2.1.2. Ampli taimed anda üle 22.-23. nädala I pool
2.1.3. III istutuse taimede üleandmise aeg 38. nädala I pool.
2.2. Taimed võtab vastu ja taimede kvaliteeti kontrollib SA Paide Haldus aednik või Paide
linna haldusspetsialist või Paide linna keskkonna peaspetsialist (lepitakse kokku enne
taimede igakordset toomist).
2.3. Hinna pakkumiseks kasutada lisas 1 olevat tabelit.
2.4. Hankijal on õigus muuta tellitava teenuste mahtu (nt jätta osa taimi tellimusest välja,
kui pakkumused ületavad hankija rahalisi võimalusi või suurendada tellitavate
taimede arvu). Lisatellimusel lähtutakse taimede maksumusel pakkumuses pakutud
hindadest.
2.5. Hankijal on õigus pidada pakkumusmenetluse ajal läbirääkimisi (nt taimede
sortimendi või hinna kohta).
2.6. Hankijal on õigus hinnata pakkumust istutuste kaupa, st valida iga istutuse kohta
parim pakkuja. Vastava õiguse kasutamise otsustab hankija.
2.7. Töövõtjal on õigus akteerida tegelikult teostatud töid.
2.8. Maksetingimused: Tellija tasub töövõtjale teostatud tööde eest 14 päeva jooksul
töövõtja poolt esitatud ja tellija poolt aktsepteeritud e-arve saamisest.

