HHLA TK Estonia AS hanketeate

lisa 1
HANKE KIRJELDUS JA TINGIMUSED
1.

Üldosa

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Hankija: HHLA TK Estonia AS, registrikood 10189553
Hankija aadress: Rävala pst 3, 10143 Tallinn
Hanke nimetus: konteinerikraana STS G1008 trepi remont
Hanke liik: remondihange
Töö tähtaeg: jaanuar 2020

2.

Hanke kirjeldus

2.1

Konteinerikraana STS G1008 trepi (trepikäik, trepimade, liftimade) remonditööd:
2.1.1 trepi ja liftimademe demonteerimine;
2.1.2 trepi taastamine esialgsete parameetriteni;
2.1.3 keevisõmbluste ja metallpindade töötlemine kahekomponentse tsinkkruntvärviga ning
ülevärvimine halli nitrovärviga;
2.1.4 taastatud trepi ja liftimademe montaaž ja paigaldus.

2.2

Trepp veeetakse remondipaika ja tagasi HHLA TK Estonia AS territooriumile töövõtja jõul ja kulul.

2.3

Kujutised:

3.

Pädevusnõuded

3.1

Pakkujal peab olema:
3.1.1 registreering majandustegevuse registris (MTR);
3.1.2 viimase kolme aasta (2017-2019) analoogse töö kogemus.
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4.

Pakkumuse esitamise tingimused

4.1
4.2
4.3

4.5
4.6
4.7

Pakkumus peab vastama hanke tingimustele ega või olla mis tahes viisil eksitav.
Pakkumus ja selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles.
Pakkumuses peab sisalduma:
4.3.1 pakkumuse maksumus eurodes käibemaksuta
4.3.2 pakkuja pädevust tõendavad dokumendid
4.3.3 tööde tähtaeg
4.3.4 pakkuja lepinguprojekt
Pakkumuse maksumuses peavad sisalduma kõik tööga kaasnevate kohustuste, õiguste ja riskidega
seotud kulud.
Pakkumuse hind on lõplik ega kuulu muutmisele lepingu täitmise ajal.
Pakkum use koostamise kulusid ei hüvitata.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.

4.8

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 10.01.2020

4.9

Pakkumus esitada kinnises pakendis aadressil Rävala pst 3, 10143 Tallinn (tel 631 9205) või e-posti
aadressil tender@tk.ee. Pakendile märkida pakkuja nimi, hanke nimetus ja esitamise kuupäev.

5.

Pakkumuste avamine

5.1
5.2

Pakkumuste avamine ei ole avalik.
Läbi vaadatakse ainult õigeaegselt esitatud pakkumused.

6.

Volikirjad

6.1

Juhul kui pakkuja esindajana pakkumuse allkirjastanud isik või isikud, kes omavad juriidilise isiku
esindamise õigust, ei ole kantud registrikaardile, esitab pakkuja koos pakkumusega volikirja pakkuja
esindamiseks.

7.

Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine

7.1

Hankija hindab pakkumusi nende maksumusest lähtudes ja tunnistab edukaks talle kõige sobivama
pakkumuse.
Pakkumuse edukaks tunnistamisest teavitab hankija parima pakkumuse teinud pakkujat kirjalikult
hiljemalt viie (5) päeva jooksul vastava otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

4.4

7.2

8.

Pakkumuste tagasilükkamine

8.1

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi mistahes pakkumus ja/või kuulutada hange kehtetuks või
nurjunuks.

9.

Muu teave hanke kohta

9.1
9.2
9.3

Hankele registreeritakse e-kirja või pakkuja kirjaliku taotluse alusel.
Hanke kohta tekkinud küsimused esitada hiljemalt üks tööpäev enne pakkumuse esitamise tähtpäeva.
HHLA TK Estonia AS territooriumile pääsemiseks tuleb esitada nõuetekohane taotlus e-aadressil
luba@tk.ee.
Hankedokumentide loetelu:
Lisa 1. Hanke kirjeldus ja tingimused kahel lehel
Lisateavet ja selgitusi hanke kohta võib küsida telefonil 631 9536 või e-posti aadressil
aleksandr.veinard@tk.ee.

9.4
9.5
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