Väikehange
Pesuruumi ja wc remont
Hinnapakkumise lähteülesanne

30.03.2021

1. Hankija on Lääne-Nigula Vallavalitsus (reg kood 75038598), aadress Haapsalu mnt 6, Taebla
alevik, Lääne-Nigula vald 90801 Läänemaa.
1.1Kontaktisik: Enno Heinaste – haldur enno.heinaste@laanenigula.ee
Janet Kärp - külamaja perenaine tel 56235420
2. Hanke eesmärk: Rõude külas, Rõude rahvamaja remonditööd: Ruumides nr 17 ja 18 vana
sisustuse ja viimistluse eemaldamine, ruumidesse paigaldatakse ventilatsioon. Ruumi nr 17
ehitatakse tualettruum, Ruumi peab ligi pääsema ratastooliga (paigaldatava ukse laius peab
seda võimaldama, WC pott peab olema erivajadusega inimestele kasutatav, ruumi
paigaldatakse kraani kauss ja segisti kätepesuks, eelnevalt tehakse vajalikud torutööd. Ruumi
põrand plaaditakse, seinad plaaditakse 1,2-1,4 m kõrguseni, ülejäänud seinaosa värvitakse,
paigaldatakse ripplagi, mis varjab laealuse torustiku. Paigaldatakse valgustid ja üks
pistikupesa ning lüliti, radiaator ja torustik puhastatakse ja värvitakse. Ruumi nr 18 ehitatakse
duširuum. Ruum eraldatakse kergplokist vaheseina ja uksega (niiskuskindel, joonisel
punasega). Paigaldatakse vajalik torustik ja põrandasse trapp. Paigaldatakse
sundventilatsioon Põrand ja seinad plaaditakse, paigaldatakse ripplagi, mis varjab laealuse
torustiku. Dušši nurk eraldatakse pooles ruumi ulatuses karastatud klaasist vaheseinaga
pritsmete laialikandumise vältimiseks. Paigaldatakse dušši segisti ning üks kraanikauss koos
segistiga. Tehakse elektritööd, valgustid, pistikupesa lülitid. Paigaldada seinakinnitusega
õliradiaator 350-400W. Paigaldatud uksed peavad olema seest liblikaga suletavad ja väljast
võtmega avatavad. Koridori uks likvideeritakse koos lengidega, seinad viimistletakse ja
värvitakse. Soojavee olemasoluks. Sooja vee olemasoluks paigaldatakse ruumi nr 16 boiler
60-80L ja paigaldatakse vajalik torustik.
Kasutatavad materjalid ja värvid peavad olema siseruumide kasutamisnõuetele vastavad ja
tervisele ohutud, toonid kooskõlastatakse enne paigaldust. Töödele kohaldatakse kahe aastane
garantii. Ehitustööde käigus tekkivad jäätmed annab töövõtja jäätmekäitlejale.
NB! Pakkumisele eelnevalt on vajalik objektiga tutvuda. Aeg T-R 10.00-14.00, külamaja
perenaisega eelnevalt kokku leppides
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 01 august 2021;
6.2 Hankijal ja pakkujal 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 23.04.2021., 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 23.04.“ ning määratud
tähtajaks saata ümbrik tähtkirjaga aadressil: Vallamaja, Martna küla,90601, Lääne-Nigula
vald, Läänemaa.

Lähteülesande koostas: Janno Randmaa
Martna osavallavanem.

