PEIPSIÄÄRE VALD
PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS

PAKKUMUSKUTSE
„OMANIKUJÄRELEVALVE TEOSTAMINE ALATSKIVI JÄÄTMEJAAMA RAJAMISEL“

Lugupeetud pakkuja!
Kutsume Teid esitama pakkumust Alatskivi jäätmejaama ehitustööde omanikujärelevalve
teostamiseks. Ehitustöid teostatakse ning omanikujärelevalve teenust osutatakse projekti
„Alatskivi jäätmejaama rajamine“ raames. Ehitustööde teostamiseks on läbi viidud riigihange
„Alatskivi jäätmejaama rajamine“ (riigihange nr 202546).
1. Nõuded pakkumusele ja pakkujale
1.1 Nõuded pakkumusele
1.1.1 Pakkujal peab olema komplekteeritud vastavate õigustega meeskond. Tööde teostamiseks
peab meeskonnas olev pakkuja, ühispakkuja või alltöövõtja omama MTR või oma asukohamaa
samaväärse registri registreeringuid järgnevatel tegevusaladel: „Omanikujärelevalve“ alaliigid:
üldehituslik ehitamine. Hankelepingu täitmisesse kaasatavate alltöövõtjate kohta esitab pakkuja
kirjaliku kinnituse hankelepingu täitmisel osalemise kohta.
1.1.2 Pakkumuses tuleb esitada pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga.
1.2 Nõuded pakkujale
1.2.1 Pakkujal peab teenuse osutamiseks olema alljärgnevatele tingimustele vastav
omanikujärelevalve projektijuht/vastutav spetsialist, kellel on:
1.2.2 ehitusalane kõrgharidus;
Edukas pakkuja esitab projektijuhi CV koos isiku omakäelise kinnitusega hankelepingu täitmisel
osalemise kohta ja kõrgharidust tõendava diplomi koopia. Nimetatud isik allkirjastab oma CV
omakäeliselt ning kinnitab samal vormil, et on hankelepingu täitmise perioodil kättesaadav ja
võtab omanikujärelevalve töödest osa objektijuhina.
2. Teenuse kirjeldus
2.1 Teenuse eesmärgiks on:
2.1.1 omanikujärelevalve teostamine Alatskivi jäätmejaama rajamine (riigihange nr 202546)
teostamise perioodil vastavalt käesoleva hanke dokumentatsioonis toodule;
2.1.2 omanikujärelevalve teostamisega seotud ning sellest tulenevate teenuste osutamine ning
toimingud, mis ei ole käesoleva riigihanke hankedokumentatsioonis otseselt kirjeldatud, kuid
mis on tavapäraselt vajalikud omanikujärelevalve teenuse eesmärgi saavutamiseks. Hanke
(Alatskivi jäätmejaama rajamine) tehniline kirjeldus on esitatud hankedokumentide lisas.
2.2 Ehitustööde teostamise eeldatav kestvus on kümme kuud. Omanikujärelevalve teostamise
eeldatav tähtpäev on 30.11.2019.
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2.3 Omanikujärelevalve teenuse osutamisel peab lähtuma Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest,
määrustest, valdkondlikest regulatsioonidest, sh standarditest, käesolevale kutsele lisatud hanke
alusdokumentidest ning hankelepingust.

3. Pakkumuse esitamine
Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 25.01.2019 kl 15.00 e-posti aadressil
vald@peipsivald.ee.
4. Pakkumuste hindamine
Hankija hindab kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumusi ning tunnistab
edukaks pakkumuse, mille kogumaksumus ilma käibemaksuta on madalaim.
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