Väikehange
Palivere lasteaia remonditööd
Hinnapakkumise lähteülesanne

29.03.2022

1. Hankija on Lääne-Nigula Vallavalitsus (reg kood 75038598), aadress Haapsalu mnt 6, Taebla
alevik, Lääne-Nigula vald 90801 Läänemaa
1.1. Kontaktisik: Merilin Saska – osavallavanem
tel 537 72423, e-post merilin.saska@laanenigula.ee
2. Hanke eesmärk: Palivere lasteaia remonttööd.
2.1. Lahtise krohvi eemaldus, krohvimine, pahteldamine, maalritööd, põranda tasandamine
ja katmine värviga, lahtiste põrandaplaatide eemaldamine ja tagasi monteerimine jm
jooksvad tööd. Ruumid, kus on vaja remonttöid teostada (Lisa 1): toiduaineladu 14.8 m2,
juurviljade ettevalmistusruum 8,1 m2, pesuladu 10.9m2, koridor 43m2.
NB! Pakkumisele eelnevalt on võimalik objektiga tutvuda tööpäevadel 9.00-16.00
kokkuleppel kontaktisikuga.
3. Hankeobjektil tehtavaid töid on tellijal õigus vähendada kuni 15 % juhul kui eelarves
ettenähtud vahendid ei võimalda tööde teostamist kogu mahus.
4. Hankija valib töövõtjaks punktis 2.1 nimetatud tööde hindades soodsama 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 valmimise eeldatav aeg on hiljemalt 01.08.2022;
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. Pakkuja esitab hinnapakkumised vabas vormis, millel on ühikuhindadega välja toodud
vähemalt punkti 2. alapunkides loetletud tööd ja materjalid. Pakkumisele on kantud Pakkuja
nimi ja kontaktandmed. Pakkumises on hind toodud käibemaksuta ja käibemaksuga. Juhul kui
pakkuja ei ole käibemaksukohuslane tuleb pakkumisele teha vastav märge.
8. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12. aprill 2022.
8.1. Pakkumised esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna.
8.2. Pakkumise allkirjastab ettevõtte juht või tema poolt kirjalikult volitatud isik
8.3. Pakkumised esitada aadressil palivere@laanenigula.ee
8.4. Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine
allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge „Pakkumus mitte avada enne 12.04.2022.
Ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Raba tn 2, Palivere alevik, 90602,
Lääne-Nigula vald, Läänemaa.
Lähteülesande koostas: Palivere osavallavanem Merilin Saska
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