LÄÄNE-NIGULA VALD
KULLAMAA OSAVALLAVALITSUS

Meie 4-6/21-1021-1 22.06.2021
Väikehange
Kullamaa Lasteaia tualettruumi sanitaarremont ja köögi keraamiliste plaatide vahetus
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 lasteaia tualettruumi sanitaarremont
Kullamaa Lasteaia tualettruumi sanitaarremont ja köögi keraamiliste
plaatide vahetus
Tööde loetelu

mõõtühik

Lammutustööd ja utiliseerimine
Seinte tasandamine ja plaatimine
Seinte ja lae pahtliparandused ja
värvimine
Valamute ja segistite vahetus
WC pottide vahetus
Veepoileri ja torustiku paigaldus
WC vaheseinte paigaldus
LED valgustite paigaldus
Köögi seina keraamiliste plaatide
vahetus
Pisitööd rühmatoas
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m²
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1
8,5
26,5

tk
tk
tk
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tk
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3
4
1
1
3
2,75

kompl

1

summa

Kokku
k/m 20%
Summa

NB! Pakkumisele eelnevalt on võimalik objektiga tutvuda tööpäevadel 9.00-16.00. Töövõtja
peab arvestama asjaoluga, et eelnevalt objektiga tutvumata tehtud pakkumuste puhul
hilisemaid nõudeid töömahu suurenemise osas ei arvestata.
3. Hankeobjektil tehtavaid töid on tellijal õigus vähendada kui eelarves ettenähtud
vahendid ei võimalda tööde teostamist kogu mahus.
Vallamaja
Kullamaa küla 90701
Lääne-Nigula vald
Lääne maakond
Reg kood 77000602

Telefon 472 4760
E-post: kullamaa@laanenigula.ee
www.laanenigula.ee

Arv elduskontod: Lääne-Nigula
EE021010602005778000 SEB Pank
EE722200001120149659 Swedbank
EE831700017003565658 Luminor

4. Hankija valib töövõtjaks 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 05-16 juuli 2021;
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. Pakkuja esitab hinnapakkumised vormis, millele on kantud ruutmeetri hind või mis
võimaldab ruutmeetri hinna arvutamist. Pakkumises on hind toodud käibemaksuta ja
käibemaksuga. Juhul kui pakkuja ei ole käbemaksukohuslane tuleb pakkumisele teha
vastav märge.
8. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.06.2021, kell 14:00 , 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 30.06.
2021“ ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Kullamaa
küla 90701, Lääne-Nigula vald, Läänemaa.
Lähteülesande koostas: Jaanis Samberk
majandusjuhataja
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