HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL
Sillamäe Kannuka kooli kompleksturvateenuse osutamine

HANKEDOKUMENDID

2016

1. Üldosa
Hankija andmed:

Sillamäe Kannuka kool, asukoht Sillamäel Geoloogia tn. 13
registrikood
75012038,
telefon
39 74044,
faks
e-post: kannukakool@hot.ee

Hanke nimetus:

Sillamäe Kannuka kooli kompleksturvateenuse osutamine

Hankemenetluse liik:

lihtmenetlus

39 74044,

Hankemenetlus korraldatakse hankelepingu sõlmimiseks.
Hanke eest vastutav isik:

Sillamäe Kannuka kooli direktor
Juri Nikitin, telefon 39 74044,
e-post: kannukakool@hot.ee

Hankedokumentide (edaspidi HD) sisu kohta saab täiendavat informatsiooni Sillamäe Kannuka kooli
aadressil:
Sillamäe Geoloogia tn.13, telefon 39 74044,
e-post: kannukakool@hot.ee
Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole
sätestatud teisiti.
2. Hanke kirjeldus
2.1. Kompleksturvateenuse osutamise ajavahemik: alates 01.01.2017 kuni 31.12.2017.
2.2. Kompleksturvateenus hõlmab:
2.2.1.

mehitatud valve – Sillamäe Kannuka kooli hoones (Geoloogia tn.13) 1 (ühe)
turvatöötajaga mehitatud valveteenuse osutamine tööpäevadel eesmärgiga ennetada
ning tõkestada valveobjekti ja sellel asuva Hankija vara vastu suunatud
õigusvastased tegevused.

2.2.2.

tehniline valve – operatiivne reageerimine Hankija valveobjektidele paigaldatud
häire- ja tulekahju-signalisatsioonisüsteemidelt saadud häiretele;

2.2.3.

valvetehnika tehniline hooldus;

2.2.4.

automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi hooldus;

2.2.5.

videovalve;

2.2.6.

kooli territooriumi patrulleerimine.

2.3. Valveteenuse osutamise liik ja asukoht Sillamäe
2.4. Mehitatud
valve,
tehniline
valve,
valvetehnika
ja
automaatse
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus, videovalve ja kooli territooriumi patrulleerimineSillamäe Geoloogia tn.13
2.5. Valvebjektide tehniline kirjeldus – HD Lisa 3
2.6. Sillamäe Kannuka kooli hoones (Geoloogia tn.13) turvatöötaja töögraafik õppepäevadel
vastavalt Teadus- ja haridusministri määrusele:
2.7. 2017 .aastal 175 päeva kella 8.00-15.00
2.8. Hankelepingu tähtaja möödumisel pikeneb lepingu tähtaeg automaatselt aasta võrra, kui
hankija või töövõtja pole hiljemalt kuu aega enne lepingu tähtaja möödumist avaldanud
soovi lepingut mitte pikendada (lepingu tähtaeg võib pikeneda ühe korra, pikenenud leping
ei pikene).
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2.9. Mehitatud valvet Sillamäe Kannuka hoones, väljaspool käesolevas punktis sätestatud
töögraafikut, teostatakse Hankijaga vastastikusel kokkuleppel.
Turvatöötaja kohustused objektil:
- tööpäeva alguses (8.00), teha majas ringkäik ja vaadata, et kõik uksed ja aknad
oleksid terved ja suletud;
- jälgida külastajate sisenemist ja väljumist. Ei luba hoonesse külastajaid teenistujate
juurde, kes ei viibi hoones, või isikuid, kes on joobes või võivad segada või
ohustada ametnikke;
- informeerib külastajaid ruumide asukohast, vastuvõtu aegadest, registreerib kooli
töötajate hoones viibimist;
- pakub külastajatele kasutada riidehoidu;
- jälgib, et materiaalsete väärtuste väljaviimine toimub ainult ametnike juuresolekul;
- teatab juhtumitest ja ohu olukordadest majahooldajale ja vastutavatele ametnikele;
- erakorralistest situatsioonides, kus on reaalne oht hoones viibivatele inimestele või
varale, teatab telefonil 112 ja võtab kasutusele abinõud inimeste ja vara kaitseks;
- tööpäeva lõppedes (15.00) annab oma kohustused üle vastutavale koristajale
sulgedes hoone välisukse.
3. Turvateenuste esitatavad nõuded
3.1. Turvateenust tuleb osutada vastavalt Turvaseadusega kehtestatud nõuetele ning vastavalt
siseministri poolt kehtestatud turvatöötaja kutsesobivuse, kehalise ettevalmistuse ja
tervisenõuete kontrollimise korrale.
4. Pakkuja kvalifitseerimise tingimused ning informatsioon ja dokumendid, mis tuleb esitada
kvalifikatsiooni hindamiseks
4.1. Pakkuja peab olema oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud äriregistris. Pakkuja
esitab väljatrüki ettevõtte äriregistri B kaardist.
4.2. Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole
registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud
omavad volitusi pakkumusele allakirjutamiseks (HD lisa 1 vorm II).
4.3. Pakkuja peab omama MTR-is (Eestis Majandustegevuse registris) registreeringut
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise ja hooldamise kohta. Pakkuja esitab vastava
registreeringu majandustegevuse registris.
4.4. Pakkujal ei tohi esineda „Riigihangete seaduse“ (edaspidi RHS) §-s 38 nimetatud
hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja peab esitama kirjaliku HD Lisas 1 toodud
Vormi III kohase kinnituse. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab
hankemenetlusest pakkuja:
4.4.1.

keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses
karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või
riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või
maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole
karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema
elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;

4.4.2.

kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus
sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;

4.4.3.

kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema
asukohamaa seaduse kohaselt;

4.4.4.

kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike
maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud
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maksusummalt arvestatud intress hankemenetluse algamise päeva seisuga või
maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates
hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise
ajatamine on täies ulatuses tagatud;
4.4.5.

kes on samas riigihankes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud
pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste
ühispakkujatega või andnud teisele pakkujale kirjaliku nõusoleku enda
nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel;

4.4.6.

kes on esitanud valeandmeid käesolevas punktis sätestatud või käesolevas punktis
sätestatu alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.

4.5. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja:
4.5.1.

kelle suhtes või kelle esindaja suhtes on kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega või
muul sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste
käitumisreeglite vastu;

4.5.2.

kes on jätnud hankija poolt pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste
puudumise kohta nõutud andmed või dokumendid esitamata, kui need andmed või
dokumendid ei ole hankijale oluliste kulutusteta andmekogus olevate avalike
andmete põhjal kättesaadavad;

4.5.3.

kes on jätnud hankija teavitamata HD punktides 4.4.1.-4.4.6. nimetatud asjaolude
olulisest muutumisest;

4.5.4.

kelle pakkumuse koostamisel on osalenud isik, kes on osalenud sama riigihanke
hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil hankijaga seotud ja sellele
isikule seetõttu teadaolev info annab talle eelise teiste pakkujate ees.

4.6. Pakkuja esitab kirjaliku HD Lisas 1 toodud Vormi IV kohase kinnituse.
4.7. Pakkuja majandusliku ja finantsseisund:
4.7.1.

Pakkuja esitab väljavõtte oma viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta. (HD
Lisa 1 Vorm V).

4.8. Pakkuja tehniline ja kutsealune pädevus:
4.8.1.

Pakkuja peab omama turvateenuste osutamise tegevuslitseensi. Pakkuja peab
esitama litsentsi koopia.

4.8.2.

Pakkuja peab omama ametialast vastutuskindlustust. Pakkuja peab esitama tõendus
vastutuskindlustuse poliisi olemasolu kohta.

4.8.3.

Mehitatud
valvet
osutatavad
isikud
peavad
omama
turvatöötaja
kvalifikatsioonitunnistust. Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse tema firma
turvatöötajate vastavate kvalifikatsiooni-, tervise- ja teistele turvatöötajatele
kehtestatud nõuete kohta. Pakkumuse edukaks tunnistamisel ja hankelepingu
sõlmimisel esitab Pakkuja Hankijale valveobjekti mehitatud teenust osutavate
turvatöötajate kutsetunnistuste koopiad.

4.8.4.

Pakkujal peab olema turvatöötajate ühtsed vormiriided. Pakkuja peab esitama
kinnitus vormiriietuse olemasolu kohta ja lisada fotod.

4.8.5.

Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse, et on nõus valveteenuste osutamiseks
kasutama olemasolevaid valveobjektidele paigaldatud valve- ja tulekahjusignalisatsioonisüsteeme, tekitamata Hankijale lisakulutusi.

4.8.6.

Selleks, et tagada kiire ja operatiivne reageerimine valveobjekti häire- ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemidelt saadud häiretele peab Pakkuja omama ööpäevaringselt
Sillamäe linna territooriumil patrullekipaaži. Pakkuja peab esitama kinnituse
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patrullekipaaži ööpäevaringse paiknemise kohta Sillamäe linna territooriumil, mis
tagab patrullauto saabumise valveobjektile hiljemalt 5 minuti jooksul arvates häire
saamisest.
5. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine
5.1. Hankija kontrollib Pakkuja kvalifikatsiooni vastavalt seaduse ja hankedokumentide sätetele
enne pakkumuste sisulist läbivaatamist.
5.2. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud
valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava
tähtsusega, või võltsitud dokumente.
5.3. Pakkumused, mille esitanud pakkujaid ei kvalifitseeritud, ei kuulu edasisele hindamisele.
6. Hindamiskriteeriumid
6.1. Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.
5. Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik
6.2. Pakkumuse maksumuse rahaühikuks on eurod.
6.3. Pakkumuse maksumus tuleb väljendada vastavalt HD lisas toodud hinnapakkumuse vormile
(lisa 2).
7. Pakkumuste tagasilükkamine
7.1. Hankija kõrvaldab pakkuja pakkumuselt igal ajal, kui selgub, et pakkuja on esitanud
valeandmeid või muud oluliselt eksitavat teavet, mis on otsuse tegemisel määrava
tähtsusega, või võltsitud dokumente.
7.2. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud
tingimustele.
7.3. Hankija on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui kõigi vastavaks tunnistatud
pakkumuste maksumused ületavad hanke eeldatava maksumuse.
8. Pakkumuse võrdlemine ja edukaks tunnistamine
8.1. Hankija võrdleb ja hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi.
8.2. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille kogumaksumus on madalaim.
9. Pakkumuse esitamine
9.1. Pakkumus esitada eesti keeles, kirjalikus vormis. Pakkumuse võib esitada kirja teel (kõik
pakkumuse lehed tuleb allkirjastada) või elektronpostiga. Elektronpostiga esitatakse
omakäeliselt allkirjastatud dokument, mis on sisse skaneeritud ja PDF-formaadis, või
digiallkirjastatud dokument e-posti aadressil: kannukakool@hot.ee. Pakkumus esitada
vastavalt hankedokumentide tingimustele ja hankedokumentide lisas toodud vormidele.
Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu:
Tiitelleht (HD Lisa 1 Vorm Ia)
Informatsioon pakkuja kohta (HD Lisa 1 Vorm Ib)
Volikiri ( HD Lisa 1 Vorm II)
Pakkuja kinnitused (HD Lisa 1 Vorm III, Vorm IV, Vorm V)
HD punktis 4.8. nimetatud dokumendid ja kinnitused;
Pakkumuse detailne maksumus vastavalt HD lisa 2 vormile
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9.2. Pakkumuse koostamisel lähtub pakkuja HD esitatud nõuetest ja Eesti Vabariigis kehtivatest
õigusaktidest.
Pakkumuse
esitamisega
tõendab
pakkuja
nõustumist
kõigi
pakkumustingimustega.
9.3. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 16.12.2016.a. kell 10.00
9.4. Pakkumused peavad olema jõus 90 päeva pakkumuse esitamise päevast.
10. Pakkumuste avamine
10.1. Pakkumuste avamine toimub 16.12.2016.a kell 10.15 Sillamäe Kannuka kooli aadressil
Sillamäe Geoloogia tn.13.
10.2. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid, pakkumuste hinnad
ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust HD nõutud loetelule.
10.3. Pakkumuste avamise protokoll saadetakse pakkujatele.
10.4. Hilinenud pakkumusi ei avata.
11. Hankelepingu sõlmimise tingimused
11.1. Hankija sõlmib hanke edukaks tunnistatud pakkumuse esitajaga lepingu HD-s esitatud
tingimustel.
11.2. Maksetingimused: osutatud teenuse eest tasub Tellija Täitjale üks kord kuus möödunud kuu
eest. Tasu turvateenuste osutamise eest, vastavalt hinnakirjale, kantakse üle Täitja poolt
esitatud arve alusel. Arveldusperioodiks on üks kuu.
11.3. Tellija ei maksa ettemaksu.
11.4. Vastutus hankelepingu rikkumisel: Täitja hüvitab Tellijale Täitjal lasuvate kohustuste
täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.
11.5. Tellijal on õigus enne lepingus määratud tähtaja lõppu lepingu ühepoolselt lõpetada, teatades
lepingu lõpetamise soovist ja põhjustest eelnevalt Täitjale kirjalikult vähemalt 2 (kaks) kuud
ette.
HD LISAD:
Tiitelleht (HD Lisa 1 Vorm Ia)
Informatsioon pakkuja kohta (HD Lisa 1 Vorm Ib)
Volikiri ( HD Lisa 1 Vorm II)
Pakkuja kinnitused (HD Lisa 1 Vorm III, Vorm IV, Vorm V)
Pakkumuse detailne maksumus vastavalt (HD lisa 2)
Valveobjekti tehniline kirjeldus (HD lisa 3)

Juri Nikitin
Sillamäe Kannuka kooli direktor
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Lisa 1 vorm Ia – tiitelleht
SILLAMÄE KANNUKA KOOL

Riigihanke nimetus: „Sillamäe Kannuka kooli kompleksturvateenuse

osutamine ”

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*
*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 Volikiri

Volikiri

Hankija nimi:

Sillamäe Kannuka kool

Riigihanke nimetus:

Sillamäe Kannuka koolile kompleksturvateenuse osutamine

Pakkuja nimi:
Pakkuja registrikood:

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja
ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi ja ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja
ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ____________________________
Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.
Volikiri kehtib kuni

________________

Kuupäev:

_________________

____________________

(volitaja allkiri)

____________________

(volitaja nimi ja ametikoht)

9

Lisa 1 Vorm III Kinnitused pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Hankija nimi:
Riigihanke nimetus:

Sillamäe Kannuka kool
Sillamäe Kannuka koolile kompleksturvateenuse osutamine

Käesolevaga kinnitame, et:
1) Pakkujat ega pakkuja seaduslikku esindajat pole kriminaal- või väärteomenetluses
karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või
riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude
toimepanemise eest või pakkuja ega pakkuja seadusliku esindaja karistusandmed on
karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus pole pakkuja või
tema seadusliku esindaja elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv.
2) Pakkuja ei ole pankrotis ega likvideerimisel, pakkuja äritegevus ei ole peatatud ning
pakkuja ei ole ka muus seesuguses seisukorras oma asukohamaa seaduste kohaselt.
3) Pakkuja vara ei ole sekvestreeritud ning meie vastu ei ole algatatud
likvideerimismenetlust või muud sellesarnast menetlust asukohamaa seaduste kohaselt
ega tehtud pankrotiotsust asukohamaa seaduste kohaselt.
4) Pakkujal pole õigusaktidest tulenevate riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude või
sotsiaalkindlustuse maksete võlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt
arvestatud intressi hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on
ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast
või on maksuvõla tasumise ajatamine täies ulatuses tagatud.
5) Pakkuja pole samas riigihankes esitanud ühist pakkumust, olles ühtlasi esitanud
pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega
ega andnud teisele pakkujale kirjalikku nõusolekut enda nimetamiseks pakkumuses
alltöövõtjana hankelepingu täitmisel.
6) Pakkuja suhtes või pakkuja esindaja suhtes pole kutse- või ametiliidu aukohtu otsusega
või muul sellesarnasel alusel tõendatud raske süüline eksimus kutse- või ametialaste
käitumisreeglite vastu.
7) Pakkumuse koostamisel pole osalenud isik, kes on osalenud sama riigihanke
hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil hankijaga seotud nii, et sellele
isikule seetõttu teadaolev info annab pakkujale eelise teiste pakkujate ees.

Kuupäev: ____________________________
___________
(allkiri)

_______________________
(nimi)

____________________
(amet)

volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel.
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Lisa 1 Vorm IV Pakkuja kinnitus
Hankija nimi:
Riigihanke nimetus:

1
2
3
4
5
6
7
8

Sillamäe Kannuka kool
Sillamäe Kannuka koolile kompleksturvateenuse osutamine

Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning sellele väljastatud lisadega
eelpoolnimetatud hankemenetluse teostamiseks ja kinnitame, et nõustume täielikult Hankija poolt
esitatud tingimustega.
Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning
omame kõiki võimalusi ja vahendeid eelpoolnimetatud hankemenetluse teostamiseks.
Pakume ennast teostama ja lõpetama eelpoolnimetatud hankemenetluse ning kõrvaldama kõik
puudused, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest, nõutud tähtajaks.
Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie
pakkumuse osa.
Kinnitame hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega nõustumist ja esitame
pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta Hankija soovib võistlevaid
pakkumusi ning pakkumuse maksumuse vastavalt pakkumuse maksumuse esitamise struktuurile.
Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu
kohta ja tutvuda valveobjektidega kohapeal.
Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni
lepingu sõlmimiseni.
Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuste tähtpäevast.

Kuupäev: ____________________________
___________
(allkiri)

_______________________
(nimi)

____________________
(amet)

volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel.
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Lisa 1 Vorm V Kinnitus maksude tasumise ja netokäibe kohta
Hankija nimi:
Riigihanke nimetus:

Sillamäe Kannuka kool
Sillamäe Kannuka koolile kompleksturvateenuse osutamine

Käesolevaga kinnitame, et oleme täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.
Anname nõusoleku riiklike ja kohalike maksude tasumise koha järelepärimise tegemiseks Maksu- ja
Tolliametile või muule õiguspädevale institutsioonile.
Kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta netokäive on olnud järgmine:
Aasta
netokäive eurodes
2013
2014
2015
KOKKU
KESKMINE

Kuupäev: ____________________________
___________
(allkiri)

_______________________
(nimi)

____________________
(amet)

volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel.
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Lisa 2 HINNAPAKKUMUS
Hankija nimi:

Sillamäe Kannuka kool

Hanke nimetus:

Sillamäe Kannuka koolile kompleksturvateenuse osutamine

Olles tutvunud hankedokumentidega, esitame hinnapakkumuse hinnaga:
Ühikuhind, eurodes
Nr

Turvateenuse nimetus

1.

Sillamäe Kannuka kooli hoones 1 (ühe)
turvatöötajaga mehitatud valve, Geoloogia
tn.13

2.

Tehniline valve, s.h.:

Sillamäe Kannuka kooli hoone, Geoloogia
tn.13
Sillamäe Kannuka kooli söökla, Geoloogia
2.2.
tn.13
Sillamäe Kannuka kooli sauna, Geollogia
2.3.
tn.13
Sillamäe Kannuka kooli loengusaal,
2.4.
Geollogia tn.13
2.1.

inim/tunni

kuus

Hanke
ajavahemiku
maksumus
(eurodes)

-

3.

Valvetehnika tehniline hooldus

-

4.

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus

-

5.

Videovalve

-

6.

Tehniku väljakutsumine ja rikke kõrvaldamine tehnilise rikke korral
arvestusega 60 töötundi

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 3 Valveobjektide tehniline kirjeldus
Hankija nimi:

Sillamäe Kannuka kool

Hanke nimetus:

Sillamäe Kannuka koolile kompleksturvateenuse osutamine

Valveobjekti
nr
nimetus
1. Sillamäe
Kannuka kooli
hoone+
PC 6010

Aadress
Geoloogia tn.13

2. Sillamäe
Kannuka kooli
sauna+

Geoloogia tn.13

3. Sillamäe
Kannuka kooli
söökla

Geoloogia tn.13

4. Sillamäe
Kannuka kooli
loengusaal+

Geoloogia tn.13

Seadmed
Korruste Signalisats
arv
ioon
AVS
ATS
1
AVS,
DSC-33 tk.
SD-64-1tk.
ATS
STAR-49tk.
APOLLO-301tk.
SC-550-20tk.
RC-32tk.
12V-1tk.
B6-31tk.
LCD-7tk.
RM-LED-9tk.
Modem-1tk.
4
AVS,
ATS
RX 40-17tk.
SC 550-8tk.
LED-8tk.
DG-4tk.
1

2

AVS,
ATS

DSC-14 tk.
STAR-13tk.
SC-550-2tk.
12V-1tk.
LCD-1tk.
Modem-1tk.

AVS,
ATS

RX 40-9tk.
SC 550-5tk.
LED-3tk.
STEUING-1tk.

Märkus:
AVS - automaatne valvesignalisatsioon
ATS - automaatne tulekahjusignalisatsioon
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