Väikehange
Raamatukogu remonditööd
Hinnapakkumise lähteülesanne

06.10.2020

1. Hankija on Lääne-Nigula Vallavalitsus (reg kood 75038598), aadress Haapsalu mnt 6, Taebla
alevik, Lääne-Nigula vald 90801 Läänemaa.
1.1 Kontaktisik: Janno Randmaa – osavallavanem, janno.randmaa@laanenigula.ee
2. Hanke eesmärk: Rõude külas raamatukogu ruumi remonditööd:
 Lae tasandamine, viimistlemine ja valgustite paigaldus (roovituse ja laeplaatide
paigaldamiseks, laeliistude paigaldamine)
 Seinte tasandamine ja viimistlemine, sealhulgas tekkinud pragude täitmine (lahtise krohvi
ja kraanikausi eemaldamine seintelt, seinakarkassi ja kipsplaatide paigaldamiseks. Seinte
pahteldamine, lihvime, kruntvärviga katmine ja värvimine).
 Radiaatorite ja torustiku puhastamine vanast värvist ning hiljem uue värviga katmine.
 Põrand - Vana põrandakatte ja liistude eemaldamine. Põrandatasandamine, uue
põrandakatte paigaldamine, laminaatparketi panek, põrandaliistude paigaldamine.
Kasutatav põranda kattematerjal peab vastama avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumide
nõuetele.
 Elektrisüsteem - pistikupesade ja lülitite vahetus ning vajadusel muud elektritööd, mis
tagavad ruumis oleva elektrisüsteemi toimimise.
 Ruumile uue ukse paigaldus
Eelpool nimetatud lahendused on soovituslikud, juhul kui tööde teostaja soovib kasutada
tulemuse saamiseks teisi lahendusi, esitatakse tööde loetelu hinnapakkumise juures.
NB! Pakkumisele eelnevalt on võimalik objektiga tutvuda T-L 11.30-14.00
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 soodsaima pakkumise teinud ettevõtja, arvestades sealjuures
pakutud tööde lahendusi.
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 04 detsember 2020.
6.2 Töövõtjal on õigus leppida kokku tööde teostamise tähtaeg, sõltuvalt reaalsetest võimalustes
ja vajadustest.
6.3 Tööde eest tasumine toimub 30 päeva jooksul peale tööde üleandmise-vastuvõtmise akti
allkirjastamist. Sellest hetkest hakkab kehtima kahe aasta pikkune garantii.
7. Pakkuja esitab hinnapakkumised vabas vormis, millel on välja toodud punkti 2. loetletud tööd
ja maksumused.
8. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.10.2020, 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 martna@laanenigula.ee
8.4 Juhul kui pakkuja soovib pakkumise esitada kinnises ümbrikus, tuleb pakkumine
allkirjastada omakäeliselt, ümbrikule lisada märge „Pakkumus mitte avada enne
15.10.“ ning määratud tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Martna
küla,90601, Lääne-Nigula vald, Läänemaa.
Lähteülesande koostas: Janno Randmaa
Martna osavallavanem

