HHLA TK Estonia AS hanketeate

lisa 1

HHLA TK Estonia AS tööriietuse hoolduse hange
1.

Üldine

1.1
1.2
1.3

Hankija nimi:
Hankija aadress:
Hanke liik:

2.

Hanke (töö) kirjeldus ja tingimused

2.1

2.2
2.3
2.4

HHLA TK Estonia AS töötajate töö- ja eririietuse hooldus töömahu ja maksumuse kokkuvõtte kohaselt (vt lisa 2)
alljärgnevalt:
2.1.1 tööriiete pesu ja keemiline puhastus, s.h õli- ja masuudiplekkide eemaldamine
2.1.2 tööriiete parandus, s.h trukkide ja luku vahetus
2.1.3 vajaduse korral markeerimine - nimesildid jms
Ligi 190 töötajal on kuni neli (4) rõivakomplekti, s.h suve- ja talveriided.
Teenuse pakkuja on kohustatud järgima riitusesemete hooldusmärke.
Teenus tellitakse koos kohaletoomise ja äraveoga kaks korda nädalas.

3.

Pakkuja kvalifitseerimine ja esitatavad dokumendid

3.1

Pakkujal peavad olema:
3.1.1 hanke kirjelduse kohaseks tööks Eesti Vabariigi õigusaktides nõutavad litsentsid, load ja registreeringud.
3.1.2 lepingutingimuste täitmiseks vajalikud oskused - viimase kolme aasta (2016-2018) analoogse töö kogemus.
3.1.3 teenuse osutamiseks seadusandluses nõutava kvalifikatsiooniga töötajad.
3.1.4 tehnilised vahendid tööülesannete nõutekohaseks täitmiseks (seadmed, masinad, sõidukid).

4.

Pakkumuse esitamise tingimused

4.1

Pakkumuses peab sisalduma:
4.1.1 pakkumuse maksumus kokku ja teenuse hind liigiti eurodes (käibemaksuta) töö mahu ja maksumuse
kokkuvõtte kohaselt (lisa 2)
4.1.2 töö ajakava
4.1.3 pakkuja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid
4.1.4 pakkuja lepinguprojekt
Pakkumuse maksumuses peavad sisalduma kõik töövõtuga kaasnevate kohustuste, õiguste ja riskidega seotud kulud.
Pakutud hind on lõplik ega kuulu muutmisele lepingu täitmise ajal.
Pakkumuse koostamise kulutusi ei hüvitata.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused ning sõlmida leping osale hankemahust, kui seda tingib
asjaolude muutumine.

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

HHLA TK Estonia AS, registrikood 10189553
Rävala pst 3, 10143 Tallinn
teenusehange

23.05.2019 kell 12.00.

4.7

Pakkumuse esitamise tähtaeg:

4.8

Pakkumus esitada kinnises ümbrikus aadressil: Rävala pst 3, 10143 Tallinn, või e-posti aadressil: tender@tk.ee.
Ümbrikule märkida pakkuja nimi, hanke nimetus, number ja kuupäev.

5.

Muu

5.1
5.2
5.3

Hankele registreeritakse pakkuja kirjaliku taotluse/e-kirja alusel.
Hanke kohta tekkinud küsimused esitada hiljemalt üks tööpäev enne pakkumuse esitamise tähtpäeva.
Hankedokumentide loetelu:
Lisa 1. Hanke kirjeldus ja tingimused ühel lehel
Lisa 2. Töö mahu ja maksumuse kokkuvõtte vorm ühel lehel

5.4

Sõidukite ja isikute pääsuks sadamaalale ja HHLA TK Estonia AS territooriumile tuleb esitada nõuetekohane
taotlus e-posti aadressil luba@tk.ee.

5.5

Kontaktisik: personaligrupi juhataja Ülari Seepter, telefon 5078129, e-posti aadress ulari.seepter@tk.ee .
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