PAKKUMISE KÜSIMINE TORI HOBUSEKASVANDUSE TREENINGVÄLJAKU
VÄLISVALGUSTUSE PROJEKTEERIMISEKS

Lugupeetud pakkuja!
Kutsume Teid esitama hinnapakkumist
välisvalgustuse projekteerimiseks.

Tori

Hobusekasvanduse

treeningväljaku

Tööde kirjeldus
Pakkuja peab koostama hinnapakkumise, mis sisaldab põhiprojekti staadiumis ehitusprojekti
koostamist koos kululoendi ning ehitushinna kalkulatsiooniga.
Objekti asukoht: Treeningrada, Tori alevik, Tori vald (80803:001:0996)
Valgustuse toide tuleb planeerida olemasolevast võrgust. Veenduda olemasoleva võrgu
vastavuses ja piisavas reservis uute valgustite ühendamiseks. Projekteerida juhtsüsteem, mis
võimaldab valgustuse kellaajaliselt välja lülitada ka ajal, kui ülejäänud tänavavalgustus töötab.
Eesmärk valgustuse välja lülitamine treeninguvälisel ajal (näiteks öö)
Arvestatud valgustugevus treeningväljakul vähemalt 30 lx. Kaabeldus rajada maakaablina,
kasutada terasposte (nt 10 m) ning betoonjalandeid. Mastid paigaldada igasse väljaku nurka.
Valgustus projekteerida prožektorite baasil. Koostada kululoend ning eeldatava
ehitusmaksumuse prognoos.
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Täiendav info: Maaelumuuseumid riigihangete ja ehitusjuht Kert Kaasik,
e-post: kert.kaasik@memu.ee, tel: +372 5905 7970
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Muud tingimused
Tööde aluseks olev geoalus on koostamisel ning edastatakse edukale pakkujale tööde
teostamiseks.
Enne pakkumise tegemist tutvub pakkuja objektiga vajadusel kohapeal. Hilisemaid
pretensioone mahtude ja ettenägematute tööde osas ei arvestata.
Pakkuja peab omama piisavat pädevust ning MTR registreeringut pakutavate tööde alal.
Pakkujal on lubatud kasutada alltöövõtjaid erinevate projekti osade koostamiseks. Seejuures
tagab pakkumuse esitaja tööde tähtaegse valmimise.
Objekti üle vaatamise aeg ja võimalikud küsimused esitada enne pakkumise tegemist: Kert
Kaasik, SA Eesti Maaelumuuseumid riigihangete ja ehitusjuht, tel +372 5905 7970 või e-maili
teel kert.kaasik@memu.ee.
Pakkumuses esitada maksumus eraldi ilma ning koos käibemaksuga pakkuja hinnapakkumise
vormil e-maili teel.
Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@memu.ee hiljemalt 08.
juuni 2022 kell 23.59.
Projekt peab olema valmis üle andmiseks hiljemalt kuu peale tellijapoolse geoaluse edastamist.
Eeldatav valmimisaeg on 31.07.2022. Hiljemalt nädal enne lõpptähtaja saabumist tuleb projekt
esitada tellijale kontrollimiseks. Tellija kontrolliks arvestada 2 tööpäeva. Projekteerija esitab
ehitusteatise taotluse kohalikule omavalitsusele ning vastutab taotlemise eest kuni ehitusteatise
väljastamiseni.
Kui hilisemate ehitustööde käigus tekib vajadus projekti parandamiseks, kuulub see
projekteerija kohustuse hulka ilma täiendavaid tasusid kohaldamata.
Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi.
Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima kogumaksumusega
pakkumus.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva.

Maksetingimused
Tellija tasub tööde eest 14 päeva jooksul aktsepteeritud tööde vastuvõtmise akti alusel e-arve
esitamisest arvates.
Tellijaga kooskõlastatud lisatööde eest tasub tellija töövõtjale vastavalt eelnevalt kokkulepitud
tingimustele. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse kirjalikku taas esitamist
võimaldavas vormis.
Tellija ei ole kohustatud tasuma töövõtja teostatud lisatööde eest, kui need olid kirjalikult
kooskõlastamata enne töödega alustamist.
Täiendav info: Maaelumuuseumid riigihangete ja ehitusjuht Kert Kaasik,
e-post: kert.kaasik@memu.ee, tel: +372 5905 7970
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