PAIDE LINNAVALITSUS
LINNAMAJANDUSOSAKOND
HINNAPAKKUMISE KÜSIMINE TALLINNA TN 49 HOONE VENTILATSIOONI
PÕHIPROJEKTI KOOSTAMISEKS

Lugupeetud pakkuja!
Kutsume Teid esitama hinnapakkumist Paide linnas, Tallinna tn 49 asuva hoone
ventilatsioonisüsteemi põhiprojekti koostamiseks

Tööde kirjeldus
Töö eesmärgiks on kõikide kehtivatele nõuetele vastava ventilatsioonisüsteemi
projekteerimine. Projekteerija peab leidma kõige optimaalsema lahenduse arvestades objekti
hetkeseisu ning kasutusotstarvet. Projekteeritav lahendus peab võimaldama kaughaldust, ning
olema optimaalsete käitamis- ja hoolduskuludega. Detailne lahendus lepitakse kokku objekti
ülevaatuse ning hilisema projekteerimisprotsessi käigus koostööd tellijaga.
Pakkujale kaasneb kohustus tagada ehitustööde ajal vajadusel projektis paranduste sisse
viimine ning vigade ilmnemisel nende kõrvaldamine maksimaalselt 3 tööpäeva jooksul.
Dokumentatsioon tuleb üle anda kolmel koopial paberkandjal ning kahel USB mälupulgal. Sh
tuleb edastada dwg failid.
Tellija annab töövõtjale üle hoone korruseplaanid (mõõdistusprojekt) ning 2022. aastal
planeeritud ümberehitustööde arhitektuurse põhiprojekti.

Muud tingimused
Enne pakkumise tegemist tutvub pakkuja objektiga kohapeal. Objektiga tutvumine
toimub ühiselt kõikide huvilistega reedel, 30. aprillil kell 09.00. Hilisemaid pretensioone
mahtude ja ettenägematute tööde osas ei arvestata.
Pakkuja peab omama piisavat pädevust ning MTR registreeringut pakutavate tööde alal.
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
4. mai 2021 kell 09.00.
Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi.
Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima kogumaksumusega
pakkumus.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 2021. aasta lõpuni. Hankija jätab endale õiguse tööd
täies mahus ära jätta ning mahtusid muuta. Tööde teostamise tähtaeg on 31.07.2021. Kui
tellija ja töövõtja saavad kokkuleppele tööde aja muutmises, on see lubatud.

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.

