Riigihanke “Sillamäe Kannuka Kooli sööklamööbli valmistamine”
hankedokumendid
1. Üldosa
1.1. Hanke nimetus: Sööklamööbli valmistamine
1.2. Hankija: Sillamäe Kannuka Kool (registrikood 75012038, asukoht Geoloogia13,
Sillamäe, Ida-Viru maakond, Eesti 40232, Tel.: 3974044, Faks: 3974044, E-post:
kannukakool@hot.ee).
1.3. Hanke objekt: sööklamööbel
1.4. Objekti kirjeldus: söökla laud, 4-kohaline, metallraamil, lauaplaat 22mm MDF+HPL
(1200x800xK760mm);
2-kohaline pink, nurgad ümmardatud, metallraamil, iste 22mm MDF+HPL
(1200x300xK460mm);
1.5. Hankedokumendid avaldatakse Sillamäe Kannuka Kooli veebilehel
http://www.kannukakool.edu.ee. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat
informatsiooni Sillamäe Kannuka Koolist aadressil Sillamäe Geoloogia 13,
telefon 39 74044, vastutav isik Juri Nikitin.
1.6. Hankelepingu täitmise tähtpäev – 35 päeva jooksul alates lepingu allkirjastamisest.
2. Tellitavatele teenustele esitatavad nõuded ja miinimumnõuded, millele teenused peavad
vastama, et pakkumus oleks vastuvõetav
2.1. Mööbel on valmistatud puitplaadist värvivaliku võimalusega
2.2. Lauaplaadid ülikindlad, servad kantimata kuid õlitatud.
2.3. Kogu mööbel, v.a. Rippriiulid, tumbad, koolilaud ja koolitool on mööblijalgadel
2.4. Koolilaua ja tooli disain peab sarnanema olemasoleva koolilaua ja tooliga.
2.5. Materjalil on kvaliteedisertifikaadid ja on kõlblik kasutamaks kooli asutustes.
2.6. Pakutav koolimööbel peab oleme sertefitseeritud EVS-EN 1729-1:2007 ja 2:2007
nõuetele, hankija võib vajadusel nõuda pakkujal esitada vastavust tõendavat sertifikaati
protokolli.
2.7. Hanke esemete valmistaja peab omama ISO 9001 kvaliteedisertifikaati või ettevõttesisest
kvaliteedisüsteemi. Esitada vastava sertifikaadi koopia või ettevõttesisese
kvaliteedisüsteemi lühikirjeldus.
2.8. Pakkumus peab sisaldama pakutava mööbli kirjeldust ja illustratiivset materjali mille
põhjal saab hankija hinnata mööbli vastavust esitatud tingimustele.
3. Pakkumuse vormistamine ja esitamine
3.1. Pakkumus esitada kirjalikult eesti või vene keeles. Pakkumus esitada e-mailiga või
postiga.
3.2. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 05.09.2014. a. Kuni kella 10.00.
3.3. Pakkumuse koostamisega seotud kulutusi Hankija ei hüvita.
4. Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik
4.1. Pakkumuse maksumuse rahaühikuks on eurodes.
4.2. Pakkumuse maksumus tuleb väljendada vastavalt HD lisas toodud hinnapakkumuse
vormile (lisa 1).
5. Hindamiskriteeriumid
5.1. Pakkumuse hindamise kriteeriumid ja nende osatähtsus on järgmine.
Kriteeriumi nimetus
Madalam hind
Disain ja sobivus olemasoleva mööbliga.

Punktid
80
20
1

6. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine
6.1. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata kui kõigi vastavaks tunnistatud
pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.
7. Pakkumuse võrdlemine ja edukaks tunnistamine
7.1. Hankija võrdleb ja hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi.
7.2.Edukaks tunnistatakse pakkumus, mis vastab esitatud kriteeriumidele.
8. Lisa 1 – Pakkumuse vormid: Tiitelleht (HD lisa 1 vorm Ia), Informatsioon pakkuja kohta (HD lisa 1
vorm Ib), Pakkumuse maksumus (HD lisa 1 vorm II). Lisa 2 – Joonistused.

Juri Nikitin
direktor
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lisa 1 vorm Ia – tiitelleht

SILLAMÄE KANNUKA KOOL

Riigihanke nimetus: „SILLAMÄE KANNUKA KOOLI KOOLIMÖÖBLI OSTMINE”

Pakkumuse jõusoleku aeg: 90 päeva

Pakkuja täielik ametlik nimi:
Pakkuja äriregistri registrikood:
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Lisa 1. Vorm Ib. Pakkuja üldandmed
1. Andmed
1.1. Üldandmed pakkuja kohta
Juriidilise isiku nimi, kes esitab pakkumuse

Päritolu

Pakkuja /
Ühise pakkumuse
volitatud esindaja
(juhtpartner)
Ühise pakkumuse
partner 1*
Ühise pakkumuse
partner 2*
*kustutada või lisada vajalikud read ühispakkumuse korral kõikide partnerite näitamiseks.
1.2. Detailne informatsioon pakkuja kohta (ühise pakkumuse korral täidab volitatud esindaja)
Täielik ametlik nimi
(ärinimi)/Pakkuja nimi :
Omandivorm/Õiguslik staatus:
Registrikood/Isikukood:
Juriidiline aadress:
Postiaadress:
Kontaktisik käesoleval
pakkumusel:
Telefon:
Faks:
Elektronposti aadress:
Kodulehekülg:
2. Pangaandmed
Kontoomaniku nimi:
Pangakonto number:
Panga nimi:
Panga aadress:
Allakirjutanu/allakirjutanute
nimi/nimed:
Allakirjutanu/allakirjutanute
ametikoht/ametikohad:
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Lisa 1 Vorm II. Pakkumuse maksmus
Hankija nimi:

Sillamäe Kannuka kool

Hanke nimetus:

Kabinetimööbli valmistamine

Olles tutvunud hankedokumentidega, esitame hinnapakkumuse hinnaga:
Nr
Nimetus
Ühikuhind,
Arv
eurot
1.
söökla laud, 4-kohaline, metallraamil,
lauaplaat 22mm MDF+HPL
44 tk
(1200x800xK760mm)
(Lisa 2, Joon.1)
2.
2-kohaline pink, nurgad ümmardatud,
metallraamil, iste 22mm MDF+HPL
88 tk
(1200x300xK460mm)
(Lisa 2, Joon.1)
3.

Summa

Kohaletoimetamine

PAKKUMUSE MAKSUMUS KOKKU ILMA
KÄIBEMAKSUTA:
KÄIBEMAKS 20%:
PAKKUMUSE MAKSUMUS KOKKU KOOS
KÄIBEMAKSUGA:
Märkus: Pakkumuse maksumus sisaldab tasu ka nende toimingute eest, mis ei ole otseselt
kirjeldatud hankedokumentides, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi
saavutamiseks. Kõik sellised toimingud oleme nõus teostama hinnapakkumuses esitatud
tingimustega.
Pakkuja nimi: __________________________
Kuupäev:

___________________________

Allkiri:

___________________________
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Lisa 2. Joonistused

Joon. 1.

söökla laud ja 2-kohaline pink
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