Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Aruküla mõisa helikindlate uste soetamine ja
paigaldamine“
VÄIKEHANKE LÄHTEÜLESANNE
Hankija: Raasiku Vallavalitsus
Hanke objekti kirjeldus: Vallavalitsus soovib soetada kolm (3) helikindlat paarisust ja ühe (1)
ühelehelise helikindla ukse koos paigaldusega. Kõik neli ust paiknevad mõisahoone II korrusel.
Tööde teostamise tähtaeg on 20. august 2021.
Tööde kirjeldus:
1. Olemasolevate uste, lengide ja liistude demontaaž.
2. Uute valget värvi uste paigaldus:
2.1. helikindlad paarisuksed (3 komplekti; RW40DB) mõõtudega ca L 1400, K 2350 ja S
92 mm. Ukselehe viimistlus nähtav fotol nr 3 või analoog;
2.2. üks helikindel uks (RW40DB). s, L 990, K 2090 ja S 92 mm.
2.3. ornament: liistundus MDF (liist „Minister“ või analoog) vastavalt erijoonisele
ukselehe mõlemal poolel (lisatud ukselehe joonis).
2.4. lukukorpused ja -südamikud ning käepidemed. Käepideme tüüp nähtav fotol (matt
messing) või analoog.
2.5. piirdeliistud, lengilaiendid.
Toodud mõõdud on umbkaudsed. Kindlasti tuleb uksed ja avad enne hankelepingu sõlmimist üle
mõõta. Mõõtmistulemuste erisus käesolevas kirjeldatud mõõtmetest ei ole aluseks pakutud hinna
muutmiseks.
Uksepalede viimistlemise peale uste paigaldamist ja vanade uste utiliseerimise korraldab
hankija.
Pakkumus peab sisaldama kõiki uute uste kasutusele võtmiseks vajalikke töid ja tarneid sh peab
sisaldama ka neid töid ja tarneid mida hankija ei ole ära märkinud, kuid mis on vajalikud uste
tavapäraseks kasutamiseks ja soovitud helikindluse tagamiseks.
Pakkumuste hindamise kriteerium: madalaim hind
Pakkumuse esitamise viis ja tähtaeg:
Pakkumus esitada Lisa 1 vormil digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile hanked@raasiku.ee
hiljemalt 31.05.2021 kell 09:30.
Lisainfo ja objektivaatluse kokkulepped: haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets, e-post
aare.ets@raasiku.ee , telefon 5088959.
Küsimused pakkujatele ja läbirääkimised:
Hankijal on õigus esitada pakkujatele küsimusi ning paluda pakkujatel täpsustada pakkumuste
andmeid. Kui pakkuja jätab hankija küsimusele vastamata või ei vasta sisuliselt, siis on hankijal
õigus pakkuja hankemenetlusest kõrvaldada ning menetluses pakkuja pakkumist mitte arvestada.
Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuse hinna ja sisu osas ning anda kõigile
pakkujatele võrdselt võimaluse esitata uus täpsustatud pakkumus hankija nimetatud tingimuste
osas hankija määratud tähtajaks.

Hankija ei avalda pakkujatele teiste pakkujate pakkumuste sisu ega hinda. Pärast
hankemenetluse tulemuste kinnitamist edastab hankija kõigile pakkujatele info hankemenetluse
tulemuse kohta (nt eduka pakkuja nimi ja edukaks tunnistamise põhjendus, sh eduka pakkumuse
hind).
Hankemenetluse tulemustest teavitamine: hankija teavitab hankemenetluse tulemustest kõiki
pakkumuse esitanud pakkujaid e-kirja teel.
Hankelepingu sõlmimine ja tingimused:
Hankija ei ole kohustatud ühegi pakkujaga hankelepingut sõlmima kui pakkumused ületavad
planeeritud eelarvet.
Pakkumuse sobivusel sõlmitava lepingu põhilised tingimused:
1. Tööde teostamise tähtaeg on 20. august 2021.
2. Teenuse eest tasumine toimub vastavalt kokkuleppele hankija ja töö teostaja vahel, sealjuures
viimane makse ei saa olla väiksem kui 20% kogu hanke mahust.
3. Arve esitatakse Raasiku Vallavalitsusele e-arvena. Arve tasumise tähtaeg on 10 kalendripäeva
arve esitamisest.
4. Tööd antakse üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga.
5. Teostatud töödele kehtib garantii 24 kuud alates tööde üleandmise-vastuvõtmise akti
allkirjastamise kuupäevast.

Foto: näidis ühest objektil olemasolevast uksest, illustreerimaks ukselehe soovitavat viimistlust
ja käepideme lahendust

