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1. Üldandmed
1.1.

Hankija nimi ja andmed: Kuldre Kool, Pihleni küla 66506 Võrumaa, Tel. 53 416408
või 78 57156 e-post: kool@kuldre.ee

1.2.

Hankelepingu nimetus: Kuldre kooli katlamajale puiduhakke ostmine 2018/2019
kütteperioodideks.

1.3.

Hankija kontaktisiku nimi ja andmed seoses käesoleva riigihankega: Kuldre kooli
majandusjuhataja Margus Märand;; e-post: margus.maerand@kuldre.ee
Hankelepingu rahastmaisallikad: Antsla valla eelarve.

2. Tehniline kirjeldus, rakendatavad normid ja nõuded
2.1 Orienteeruv kogus kuude lõikes (kütteperioodi pikkus ~ 8 kuud) on 150-200 m³.
2.2 Hakkepuidu niiskussisaldus ei tohi olla suurem kui 40%.
2.3 Hakkes olevate puidutükkide suurus peab olema vahemikus 10-50 mm.
2.4 Hake ei tohi sisaldada metalli, kive, purustamata juppe ja muid lisandeid, mis võiksid
põhjustada katlamaja seadmete rikkumist ja seiskamist.
3. Hankelepingu tingimused
3.1. Hakke tellimine vastavalt hankija vajadusele, tellimuse eeldatav täitmise aeg 3
kalendripäeva.
3.2. Kauba eest tasumine kord kuus vastavalt esitatud arvele
3.3. Ühe koorma maht kallutava kastiautoga on maksimaalselt 40 m3.
4. Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta
Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse eurodes, 1 m3 maksumusena. Pakkumuse hind peab
sisaldama materjali, transporti ja mahalaadimist.
5. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast
arvates.
6. Täiendav teave hanketeate ja hankedokumentide kohta
6.1 HD sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hankija kontaktisiku poole..
6.2 Hankija esitab selgitused 2 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates,
edastades need kirjalikult samaaegselt kõigile hankest huvitatud isikutele nende poolt
teatatud aadressil.
7. Pakkumuste esitamine
Pakkumused saata hiljemalt 28.09.2018 kell 15:00 aadressile: Kuldre Kool, Pihleni küla
66506 Võrumaa või elektroonselt aadressile, margus.maerand@kuldre.ee
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8. Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine
8.1. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.
8.2. Hankija võib pidada lihthankes läbirääkimisi.
8.3. Kui kaks või enam pakkumust on võrdväärse maksumusega, siis tunnistatakse edukaks
pakkumus läbirääkimiste teel.
9. Hankelepingu sõlmimine
Hankija ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

