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Väikehange
Kullamaa Keskkooli peakilbi renoveerimine.
Hinnapakkumise lähteülesanne
1. Hankija on Kullamaa Osavallavalitsus (reg kood 77000602), aadress Vallamaja, Kullamaa
küla, Lääne-Nigula vald 90701 Läänemaa.
1.1 Kontaktisik Kullamaal: Jaanis Samberk majandusjuhataja tel 47 247 64, 56568373 e-post
jaanis.samberk@laanenigula.ee.
2. Hanke eesmärk: Kullamaa Keskkooli Peakilbiruumis kilpide PJK-1,PJK-2 renoveerimine,
projekti ja eskiislahenduste koostamine.
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* Enne tööde algust kooskõlastada uute lisagruppide arv(päikesepaneelide inverter, uus
projekteeritav võimlakompleks).
*Tööde teostaja peab omama vastavat kutsetunnistust.
NB! Pakkumisele eelnevalt on võimalik objektiga tutvuda tööpäevadel 9.00-16.00.
Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et eelnevalt objektiga tutvumata tehtud
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pakkumuste puhul hilisemaid nõudeid töömahu suurenemise osas ei arvestata.
Hinnanguline põrandapindade joonis ning põhiplaan on lisatud manusena.
3. Hankeobjektil tehtavaid töid on tellijal õigus vähendada kui eelarves ettenähtud vahendid
ei võimalda tööde teostamist kogu mahus.
4. Hankija valib töövõtjaks hinnas soodsaima pakkumise teinud ettevõtja.
5. Hankijal on õigus tunnistada hange osaliselt või täielikult nurjunuks kui tööde maksumus
ületab eelarves ettenähtud vahendid.
6. Tööde teostamise tähtaeg ja arvete esitamine
6.1 Tööde teostamise eeldatav aeg on november 2022;
6.2 Töövõtjal on õigus leppida kokku tööde teostamise tähtaeg, sõltuvalt reaalsetest
võimalustest ja vajadustest.
6.3 Tööde eest tasumine toimub 30 päeva jooksul peale tööde üleandmise-vastuvõtmise akti
allkirjastamist.
7. Pakkumises on hind toodud käibemaksuta ja käibemaksuga. Juhul kui pakkuja ei ole
käbemaksukohuslane tuleb pakkumisele teha vastav märge.
8. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 05.10.2022., pakkumuse kehtivus minimaalselt 60 päeva.
8.1 Pakkumised esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna.
8.2 Pakkumise allkirjastab ettevõtte juht või tema poolt kirjalikult volitatud isik
8.3 Pakkumised esitada aadressil kullamaa@laanenigula.ee
8.4 Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine
allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge „Pakkumus mitte avada enne 05.10.“
ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Kullamaa küla
90701, Lääne-Nigula vald, Läänemaa.
Lähteülesande koostas: Jaanis Samberk
majandusjuhataja
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