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HANKE KIRJELDUS JA TINGIMUSED
1.

Üdine

1.1

Hanke nimetus

Konteineriterminali laienduse 2. etapp

1.2
1.3
1.4

Töövõtu vorm
Töö algus
Töö lõpp

ehitustöövõtt
Aprill 2018 a.
Juuni 2018 a.

2.

Hanke kirjeldus

2.1

2.2

Transiidikeskuse AS konteineriterminali laienduse 2. etapi ehitustööde tegemine, s.h:
2.1.1 Katendi ja sajuveesüsteemi rajamine
2.1.2 Teostusdokumentatsiooni vormistamine
2.1.3 Kasutusloa vormistamine
Tööde üksikasjalik kirjeldus on esitatud projektdokumentatsioonis (vt lisa).

3.

Hanke (töö) tingimused

3.1
3.2
3.3

Töö tehakse Transiidikeskuse AS-le kuuluval maa-alal Muuga sadamas.
Töö ei tohi takistada ettevõtte ega töötajate igapäevast tootmistegevust, auto- ega rongiliiklust.
Sõidukite ja isikute pääsuks sadamaalale ja Transiidikeskuse AS territooriumile tuleb esitada nõuetekohane taotlus e-aadressil
luba@tk.ee.

4.

Pakkuja kvalifitseerimine ja esitatavad dokumendid

4.1

Pakkujal peab olema:
4.1.1 äri- ja majandustegevuse registris registreering antud tegevusalal
4.1.2 viimase kolme aasta (2015-2017) jooksul oma jõududega tehtud tee-ehitustööde kogemus vähemalt mahus 10 miljonit
eurot iga aasta kohta
4.1.3 tööd juhtiv vastutav spetsialist
Pakkuja esitab oma kutseoskuste tõendamiseks:
4.2.1 viimase kolme aasta jooksul (2015-2017) tehtud ehitustööde loetelu koos maksumusega;
4.2.2 maksu- ja tolliameti tõend riiklike maksude tasumiskohustuse nõuetekohase täitmise kohta, väljastatud mitte varem
kui kuu enne pakkumuse esitamise tähtaega;
4.2.3 tõend kohalike maksude tasumise kohustuse nõuetekohase täitmise kohta.

4.2

5.

Pakkumuse esitamise tingimused

5.1

Pakkumuses peab sisalduma:
5.1.1 töö mahu ja maksumuse kokkuvõte;
5.1.2 töö ajakava koos lõpptähtajaga;
5.1.3 pakkuja kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid.
5.1.4 töödeks kasutatava põhitehnika loetelu, s.h. eraldi väljatooduna ettevõttele kuuluvad ja rendimehhanismid
Pakkumuse maksumuses peavad sisalduma kõik töövõtuga kaasnevate kohustuste, õiguste ja riskidega 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.
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5.8

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 26.02.2018 kell 12.00
Pakkumus esitada kinnises pakendis aadressil: Rävala pst 3/Kuke tn 2, Tallinn. Pakendile märkida pakkuja nimi, hanketeate
kuupäev ja nimetus.
Ühispakkumuste esitamine ei ole lubatud.

6.

Pakkumuste hindamine ja lepingu sõlmimise tingimused

6.1
6.2

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

7.

Muu

7.1
7.2
7.3

Hanke kohta tekkinud küsimused esitada hiljemalt üks tööpäev enne pakkumuse esitamise tähtpäeva.
Alternatiivsete katendi konstruktsioonilahenduste pakkumine pole aktsepteeritav.
Hankedokumentide loetelu:
Lisa 1. Hanke kirjeldus ja tingimused
Lisa 2. Tehniline kirjeldus
Lisa 3. Kululoend
Lisa 4. Arenguala asukoha skeem ja geoalus
Lisa 5. Ehitusprojekt ja tööprojekt ( CD )
Lisa 6. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude skeem
Lisa 7. Sademevee kanalisatsiooni ja asfaltkatte DWG teostusjoonised

7.4

Kontaktisik: Transiidikeskuse AS tehnikadirektor Joel Tammeka, tel 631 9321, e-aadress joel.tammeka@tk.ee
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5.7
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