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06.03.2018

HANKE KIRJELDUS JA TINGIMUSED
1.

Hanke nimetus:

Siseveod ettevõtte territooriumil

2.

Hanke (töö) kirjeldus

2.1

Kaupade ja lasti vedu Transiidikeskuse AS territooriumil kallurautodega:
2.1.1 lasti vedu ladudest kail asuvasse mobiilsesse laevalaadurisse
2.1.2 lasti vedu ladudest kail asuvasse puistlastimahutisse-kolusse
2.1.3 lasti vedu ladudest teistesse ladudesse
2.1.4 muud siseveod kokkuleppel tellijaga

3.

Hanke (töö) tingimused

3.1

Nõuded kallurijuhile:
3.1.1 kallurijuhil peab olema tehtava töö jaoks nõutava kutseoskus ja seda tõendav dokument;
3.1.2 territooriumil töötades peab kallurijuht jälgima kehtivaid liiklus- ja gabariidipiiranguid, eriti laos liikudes.
Nõuded tööks kasutatavatele kallurautodele:
3.2.1 kallurautod peavad olema tehniliselt korras ja omama kehtivat liikluskindlustust;
3.2.2 kallurikasti maht 40-50 m3
3.2.3 kasti ülemise serva kõrgus maapinnast mitte üle 3,8 m
3.2.4 lasti veol kail asuvasse mobiilsesse laevalaadurisse tuleb kallurautodel allasõidutõkked eemaldada või üles tõsta.
Pakkujal peab olema võimekus tagada vajaduse korral ööpäevaringne vaheaegadeta lastivedu vähemalt 10 kallurautoga.
Töö tehakse Transiidikeskuse AS-le kuuluval maa-alal Muuga sadamas. Sõidukite ja isikute pääsuks sadamaalale ja
Transiidikeskuse AS territooriumile tuleb esitada nõuetekohane sissepääsuloa taotlus e-aadressil luba@tk.ee .

3.2

3.3
3.4

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 (2014-2017) jooksul tehtud sarnaste teenuste kogemus.
Pakkuja esitab oma kvalifikatsiooni tõendamiseks:
4.2.1 viimase kolme aasta jooksul (2014-2017) tehtud sarnaste tööde loetelu (reference list).

4.2

5.

Pakkumuse esitamise tingimused

5.1

Pakkumuses peab sisalduma:
5.1.1 siseveo tariif ühe kallurauto töötuni kohta;
5.1.2 seisuaja tariif ühe kallurauto töötunni kohta;
5.1.3 riigipüha ajal tehtavate sisevedude tariif ühe kallurauto töötunni kohta;
5.1.4 riigipüha ajal toimunud seisuaja tariif ühe kallurauto töötunni kohta.
Pakkumuse maksumuses peavad sisalduma kõik töövõtuga kaasnevad kohustused, õigused ja riskid ning nendega seotud kulud.
Töövõtule pakutud hind on lõplik ega kuulu muutmisele lepingu täitmise ajal.
Pakkumuse koostamise kulutusi ei hüvitata.
Pakkumuse esitamise tähtaeg: 20.03.2018, kell 12.00.

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Pakkumus peab jõus olema 30 kalendripäeva arvates pakkumuse esitamise päevast.
Pakkumus esitada elektrooniliselt aadressil tender@tk.ee või kinnises ümbrikus aadressil: Rävala pst 3/Kuke tn 2, Tallinn;
ümbrikule märkida hanke number ja nimetus.

6.

Pakkumuste hindamine ja lepingu sõlmimise tingimused

6.1
6.2

Koos pakkumusega esitatakse ka lepingu projekt.

7.

Muu

7.1
7.2

Hanke kohta tekkinud küsimused esitada hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumuse esitamise tähtpäeva.
Hankedokumentide loetelu:
Lisa 1. Hanke kirjeldus ja tingimused

7.3

Kontaktisik: Transiidikeskuse AS, tehnikadirektor Joel Tammeka, tel 5048059, e-aadress: joel.tammeka @tk.ee

Hankija jätab endale õiguse
- lükata tagasi kõik pakkumused;
- pidada pakkujatega läbirääkimisi eesmärgiga täpsustada esitatud pakkumusi ja/või tingimusi
- sõlmida leping osale hankemahust, kui seda tingib asjaolude muutumine.

