HHLA TK Estonia AS hanketeate
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HANKE KIRJELDUS JA TINGIMUSED

1.

Üdine

1.1
1.2
1.3

Hanke nimetus
Hanke liik
Hanke tähtaeg

2.

Hanke (töö) kirjeldus ja tingimused

Kaevude remont Hoidla tee 3
Ehitushange
hiljemalt 15.11.2018

HHLA TK Estonia AS konteineriterminali laoplatsil Hoidla tee 3 vajunud kaevude (3 tk) remont, s.h kaevu
tõstmine.
2.2 Pakkuja peab tutvuma hanke objekiga kohapeal.
2.3 Töö tehakse HHLA TK Estonia AS-le kuuluvale maa-alal Muuga sadamas ning töö tegemine ei tohi takistada
ettevõtte ega töötajate igapäevast tootmistegevust.
2.4 Pakkuja annab tehtud tööle nõuetekohase kvaliteedigarantii.
2.1

3.

Pakkuja kvalifitseerimine ja esitatavad dokumendid

3.1

Pakkujal peab olema:
3.1.1 äri- ja majandustegevuse registris registreering vastaval tegevusalal;
3.1.2 vastutav spetsialist, kellel on vähemalt kolmeaastane (2015-2017) analoogse töö kogemus.

4.

Pakkumuse (töö) esitamise tingimused

4.1

Pakkumuses peab sisalduma:
4.1.1 pakkumuse maksumus eurodes (ilma käibemaksuta)
4.1.2 töö kirjeldus ning mahu ja maksumuse kokkuvõte
4.1.3 töö ajakava koos lõpptähtajaga
4.1.4 pakkuja lepinguprojekt
Pakkumuse maksumuses peavad sisalduma kõik tööga kaasnevate kohustuste, õiguste ja riskidega seotud kulud.
Pakkumise hind on lõplik ega kuulu muutmisele lepingu täitmise ajal.
Pakkumuse koostamise kulutusi ei hüvitata.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.
Hankija eeldab, et lepingu sõlmimise ajaks on pakkuja hankeobjektiga põhjalikult tutvunud.
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
4.7

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 08.10.2018 kell 16.00
4.9 Pakkumus esitada e-posti aadressil tender@tk.ee või kinnises pakendis aadressil: Rävala pst 3, 10143 Tallinn.
Pakendile märkida hanke nimetus, kuupäev ja pakkuja nimi.
4.8

5.

Muu

Hankele registreeritakse pakkuja kirjaliku taotluse või e-kirja alusel.
Hanke objektiga saab tutvuda etteteatamisel kohapeal tööpäeviti kell 9.00 - 11.00.
Hanke kohta tekkinud küsimused esitada hiljemalt üks tööpäev enne pakkumuse esitamise tähtpäeva.
Hankedokumentide loetelu:
Lisa 1. Hanke kirjeldus ja tingimused ühel lehel
Lisa 2. Foto
Lisa 3. Geoalus ühel lehel
Sõidukite ja isikute pääsuks sadamaalale ja HHLA TK Estonia AS territooriumile tuleb esitada nõuetekohane
taotlus e-aadressil luba@tk.ee .
5.5 Kontaktisik: HHLA TK Estonia AS tehnikadirektor Joel Tammeka, tel 631 9321, e-aadress: joel.tammeka[at]tk.ee
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5.4

Kaevude parandus Hoidla tee 3
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