Pakkumuse esitamise ettepanek
Kohtla-Järve Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis
elektrivarustuse teostamiseks

Austatud huvitatud isik
Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. veebruari 2018. a määruse nr 15 “Kohtla-Järve linna hankekord” § 7
lõike 1 alusel teeme Teile ettepaneku esitada pakkumust riigihankes“ Kohtla-Järve Järve
Gümnaasiumis logopeedi kabineti elektrivarustuse teostamine” vastavalt kehtivatele seadustele ja
käesolevas pakkumuse esitamise ettepanekus sisalduvatele hankedokumentidele ja tehnilisele
dokumentatsioonile.
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Katse 2, asuva Kohtla-Järve Järve
Gümnaasiumi peajaotuskilbi elektrivarustuse tööde teostamine vastavalt Lisas 1 toodud tehnilisele
kirjeldusele ja Tabelile 1.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Kavandatav tööde lõplik tähtaeg: 22.06 - 21.08.2018.a.
Pakkumus tuleb esitada aadressil: kool@jarve.edu.ee või Katse 2 Järve Gümnaasiumi kantseleisse.
Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

Pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi;

Kinnitus riigihangete seaduse § 95 lg 1 nimetatud asjaolude puudumise kohta;

Pakkujal peab olema kogemus sarnaste tööde teostamisel. Pakkuja esitab teostatud tööde
nimekirja koos objekti nimetusega, tellija andmetega, maksumustega, teostatud tööde ajaga ning
kinnitusega, et tööd teostati lepingute ja hea tava kohaselt.

Kinnitus maksude tasumise kohta (pole kohustuslik);

Allhanke korras teostatavate tööde loetelu koos andmetega allhankijate tehnilise ja kutsealase
pädevuse kohta.
Lisainformatsioon.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid,
mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt
varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse
enneaegse avamise eest.
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja
nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne
07.06.2018. a kella 14:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Katse 2 , kooli kantselei
(2. korrus) ruum 215 hiljemalt 7. juuniks 2018 a kell 13.30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60
päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 7. juunil 2018. a kell
14.00 aadressil Katse 2, ruum 213.
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Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet Kohtla-Järve Järve Gümnaasium Kohtla-Järve, Jana Laur
tel +372 55511868, majandusjuht@jarve.edu.ee e-post:
Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud
pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

Lugupidamisega
Anne Endjärv
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium
direktor
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