Pakkumuse küsimine omanikuta/hulkuvate lemmikloomade
majutusteenuse ostmiseks
Paides,

18. mai 2021

Üldised andmed:
1. Hankija andmed:
a. Paide Linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide
b. Kontaktisik: Mait Grigorjev, haldusspetsialist
c. Kontakttelefon: 383 8646, 511 3380, mait.grigorjev@paide.ee
2. Küsimuste korral saata küsimus aadressil: mait.grigorjev@paide.ee
3. Teenuse osutamise tähtaeg: 15.06.2021-31.12.2021
4. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.
5. Teenuse pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping.
6. Pakkumuse viis: täita punktis 3 olev tabel
7. Pakkumuse esitamise aeg: 31. mai 2021 kell 14.00.
8. Pakkumuse esitamise viis: elektroonselt e-aadressil mait.grigorjev@paide.ee.

1. Teenuse osutamise tingimused:
Paide linnavalitsus ootab pakkumust omanikuta/hulkuvate loomade majutusteenuse ostmiseks
vastavalt alltoodud tingimustele. Töövõtja kohustub teostama allloetletud teenuseid:
- võtma vastu ja pidama arvestust Paide linnast varjupaika toodud loomade üle;
- tagama varjupaika toodud loomade veterinaarkontrolli;
- tagama igapäevase varjupaigas olevate loomade toitmise, jootmise ning muu hoolitsuse;
- vajadusel pidama püütud loomi varjupaigas Loomakaitseseadusega sätestatud 14 päeva;
- pidama arvestust teostatud töö kohta, et koostada igakuine töö teostamise akt;
- tegema endast oleneva, et esimesel võimalusel tuvastada varjupaika sattunud looma omanik
ja koheselt looma leidmisest teavitama;
- omaniku tuvastamisel tagastama looma (sh surnud või vigastatud looma) omanikule ning
nõudma sisse tema poolt loomale tehtud kulutused;
- kui looma omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, leidma võimalusel talle uue omaniku;
- 14-päevase pidamisaja möödumisel korraldama vajadusel looma hukkamise ning korjuse
käitlemise;
- tagama varjupaiga veebilehe olemasolu ja toimimise ning avaldama varjupaiga veebilehel
Paide linnast varjupaika toodud loomade kohta informatsiooni hiljemalt 24 tunni jooksul
varjupaika saabumisest arvates;
- korraldama 24 tunni jooksul pärast looma varjupaika saabumist tema kohta LLR-s kaardi
avamise ja täitmise
2. Muud olulised tingimused:
- Tellija tasub teostatud tööde eest igakuiselt esitatud arvete alusel 30. kalendripäeva jooksul
alates arve kättesaamisest.
- Parim pakkumus on odavaim pakkumus.
- Juhul, kui ettevõtja poolt pakutavaid teenuseid on rohkem, kui tabelis loetletud, tuleb need
lisada tabeli lõppu.

3. Pakkumuse tabel
Pakkuja pakub hinnad alltoodud tabelis:

Toiming

Ühik

Looma vastuvõtmine varjupaika

tk

Koera ööpäevane pidamine varjupaigas

ööpäev

Kassi ööpäevane pidamine varjupaigas
Eutanaasia (kui kassi või koera eutanaasia on
erineva maksumusega, siis anda mõlemad hinnad)

ööpäev

Korjuse utiliseerimine (matmine, tuhastamine)

tk

Looma transport

eurot/km

Väljakutse väljaspool tööaega
Hinnale lisandub käibemaks 20%

eurot/kord

tk

Hind

