PAKKUMISKUTSE
Lääne-Nigula Vallavalitsus, registrikood 75038598, asukoht Haapsalu mnt 6, Taebla alevik,
Lääne-Nigula vald, Läänemaa palub Teid esitada hinnapakkumus projekti „500 kodu
tuleohutuks“ raames Keskküla ja Jalukse külas asuvatesse korteritesse uute kütteseadmete
ehitamiseks
1. Objekt 1
1.1 Aadress:
Keskküla tee 2-6, Kasari, Lääne-Nigula vald
1.2 Remonti vajava küttesüsteemi kirjeldus:
1.2.1 Kütteseadme nimetus: Ahi
1.2.2 Kütteseadme seisukorra kirjeldus:
Ahju kolle ja lõõristik on lagunenud. Ahi on amortiseerunud ja tuleohtlikus
seisukorras.
1.2.3 Ühenduslõõri seisukord:
Ahju külg on vastu korstna külge, otsene viimalõõr puudub.
1.2.4 Korstna seisukord: Heas seisukorras.
1.3 Teostatavate tööde kirjeldus:
1.3.1 Vana plekk-kestaga ahju lammutamine;
1.3.2 Uue plekk-kestaga kiviahju ehitamine, mõõtudega 700x900x2100mm;
1.3.3 Jäätmete utiliseerimine;
1.3.4 Tööobjekti pildistamine enne ja pärast tööde teostamist ning tööprotsessi ajal.
Fotode edastamine tellijale.
2. Objekt 2
2.1 Aadress:
2.2 Teeääre 9, Jalukse küla, Lääne-Nigula vald
2.3 Remonti vajava küttesüsteemi kirjeldus:
2.3.1 Kütteseadme nimetus: Ahi
2.3.2 Kütteseadme seisukorra kirjeldus:
Ahju kolle ja lõõristik on lagunenud. Ahi on amortiseerunud ja tuleohtlikus
seisukorras.
2.3.3 Ühenduslõõri seisukord: Heas korras.
2.3.4 Korstna seisukord: Heas seisukorras.
2.4 Teostatavate tööde kirjeldus:
2.4.1 Vana plekk-kestaga ahju lammutamine;
2.4.2 Uue plekk-kestaga kiviahju ehitamine, mõõtudega 700x900x2100mm;
2.4.3 Uue viimalõõri ehitamine (ahju lammutamise tulemusena ei jää viimalõõr terveks).
Viimalõõri pikkus ca 400 mm;

2.4.4 Jäätmete utiliseerimine;
2.4.5 Tööobjekti pildistamine enne ja pärast tööde teostamist ning tööprotsessi ajal.
Fotode edastamine tellijale.
3. Nõuded pakkujale
3.1 Pakkujal on kehtiv pottsepa kutsetunnistus.
3.2 Pakkuja kvalifikatsioon peab vastama valdkonnas kehtiva standardi alusel kehtestatud
nõuetele. Pottsepatöid võib teostada: Pottsepp II, Pottsepp III, Pottsepp III
restauraator(varasem standard), Pottsepp, tase 4, Pottseppmeister, tase 5, Pottseppmeisterrestauraator, tase 5.
Hankija kontrollib iseseisvalt kutsetunnistuse olemasolu ja teenusepakkuja vastavust
kvalifikatsioonile SA Kutsekoda kodulehelt.

4. Tööde toimumise aeg
4.1 Tööde teostamise aeg kokkuleppel.
Eeldatavalt märts 2019 – mai 2019

5. Pakkumuse esitamine
5.1 Pakkumus esitatakse kõikide kulude kohta (tööjõukulud, materjalid, transport jm);
5.2 Pakkuja esitab pakkumise milles on välja toodud mõlema objekti maksumus eraldi ja kahe
objekti kogumaksumus;
5.3 Pakkumuses esitatakse kehtiv pottsepa kutsetunnistuse number;
5.4 Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee ja
koopia peeter.alekand@laanenigula.ee
5.5 Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 07. märts 2019 kell 15.00 .

6. Hindamiskriteerium:
6.1 Madalaim hind.
Edukaks tunnistatakse madalaima kogumaksumusega pakkumus (ilma käibemaksuta).

Lisainformatsioon:
Peeter Alekand, e-mail: peeter.alekand@laanenigula.ee
Tel.: +372 53302444

