HHLA TK Estonia AS hanketeate

lisa 1
HANKE KIRJELDUS JA TINGIMUSED
1.

Üldine

1.1
1.2

Hanke nimetus:
Töö tähtaeg

2.

Hanke kirjeldus ja tingimused

2.1

HHLA TK Estonia AS konteineriterminali laienduse IV etapi ehitusprojekti koostamine

Konteineriterminali laienduse IV etapi ehitusprojekt

s.h:
2.1.1 Asendiplaani projektiosa koostamine (sh plaanilahendus, vertikaalplaneering, katendid ja katendite sidumine,
2

2.1.2
2.1.3

2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

seletuskiri/kirjeldus, mahuloend). Platsi pindala ca 50 000 m
Ehituskonstruktsioonide projektiosa koostamine (sh katteplaadid, kaablikaevud, alajaamade vundamendid,
seletuskiri/kirjeldus, mahuloend)
Elektripaigaldise projektiosa koostamine (sh trfoalajaamad - uued tüüpalajaamad või olemasolevate
rekonstrueerimine, elektriskeemid, kaablikanalisatsioon, välisvalgustuse arvutused, seletuskiri/kirjeldus,
mahuloend)
Sademeveekanalisatsiooni projektiosa koostamine (sh plaanijoonised, pikiprofiilid, kaevukellad,
seletuskiri/kirjeldus, mahuloend)
Ehitusuuringud (geodeesia, geoloogia)
Vajalikud kooskõlastused ja ehitusload
Liikluskorraldus

3.

Pädevusnõuded

3.1

Pakkujal peab olema:
3.1.1 majandustegevuse registris registreering oma tegevusalal
3.1.2 viimase kolme aasta (2017-2019) jooksul tehtud projekteerimistööde kogemus
3.1.3 tööd juhtiv vastutav spetsialist, kellel on vähemalt kolm aastat töökogemust oma erialal

4.

Pakkumuse esitamise tingimused

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

Pakkumuses peab sisalduma:
4.1.1 töö mahu ja maksumuse kokkuvõte
4.1.2 töö ajakava
4.1.3 pakkuja pädevust kinnitavad dokumendid
Pakkumuse maksumuses peavad sisalduma kõik töövõtuga kaasnevad kohustused ning nendega seotud kulud.
Töövõtule pakutud hind on lõplik ega kuulu muutmisele lepingu täitmise ajal.
Pakkumuse koostamise kulutusi ei hüvitata.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.

4.6

Pakkumuse esitamise tähtaeg:

4.7

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

5.

Pakkumuste hindamine ja lepingu sõlmimise tingimused

5.1
5.2

Edukaima pakkujaga sõlmitakse leping HHLA TK Estonia AS vormi ja tingimuste kohaselt.
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused ning sõlmida leping osale hankemahust, kui seda tingib
asjaolude muutumine.

6.

Muu

6.1
6.2

Hanke kohta tekkinud küsimused esitada hiljemalt kolm tööpäeva enne pakkumuse esitamise tähtapäeva.
Hankedokumentide loetelu:
Lisa 1. Hanke kirjeldus ja tingimused ühel lehel
Lisa 2. Ehitatava maa-ala plaan

6.3

Kontaktisik: HHLA TK Estonia AS tehnikadirektor Joel Tammeka, tel 631 9321, e-aadress: Joel.Tammeka@tk.ee

09.01.2020 kell 12.00
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