Sillamäe Spordikompleks Kalev
registrikood 75026804

PAKKUMISKUTSE DOKUMENDID
Toode nimetus
Hange

Sillamäe SK Kalev (Kesk tn 30)
kõrgushüppemattide ostmine
Minihange

Käesoleva dokumendiga kutsub Spordikompleks Kalev esitama Teid pakkumust minihankel
„Sillamäe SK Kalev (Kesk tn 30) kõrgushüppemattide ostmine“

1.

Hanke üldandmed

1.1.
1.2.
1.3.

Hankija nimi: Spordikompleks Kalev
Hankija aadress: Kesk 30, Sillamäe, : 40232, Eesti
Hanke eest vastutav isik: Nikolai Denissenkov, tel/faks +372 3924245; e-mail:
spordikompleks@gmail.com
Hanke teostamise tähtaeg kuni 31.08.2016.a

1.4.
2.
2.1.
2.2.

Tehniline kirjeldus
Hanke esemeks on kõrgushüppe mattide ostmine, kogus – 1 tk.
Kõrgushüppe mattide suurus:
laius 5m, pikkus 3 m, kõrgus 0,6-0,7 m
2.3. Kõrgushüppe mattide värv: kombineeritud (punane-sinine või kollane-sinine).
2.4. Kõrgushüppe mattide kate:
2.4.1. Katted peab olema valmistatud polüestrist kahe vinüül kihtidega, vastupidav ja
veekindel.
2.4.2. Eeskate peab olema kahepoolne - võrkkangast, mis kaitseb naelust.
2.5. Mattidel peab olema käepidemed, valmistatud väga tugevast materjalist ja tugevalt
kinnitatud.
2.6. Mattide omavaheline klammerdamine peab teostama kangarihmadega iselukustuva pandlaga
roostevaba terasestst.
2.7. Mattide sisu peab olema valmistatud kvaliteetne polüuretaanvahuga.
2.8. Hhinnapakkumusele on soovitav lisada matide foto.
2.9. Mattide kohaletoimetamise hind peab näidama koos mattide üldmaksumusega.
2.10. Mattide tarneaeg peab olema nii kiiresti kui võimalik, aga mitte rohkem, kui 3 kuud hanke
teade viimasest päevast 31.05.2016.
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2.11. Kõik vajalikud eelnevad kooskõlastused ja ebaselged küsimused, mis seotud kõrgushüppe
mattiga ja selle tarnega arutatakse läbi sportkompleksi Kalev vastutava isikuga enne
pakkumise esitamist.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Pakkumuse vormistamine ja esitamine
Pakkumuse vormistamise keel: eesti.
Pakkumuse maksumus: eurodes koos käibemaksuga. Käibemaks tuleb näidata eraldi.
Pakkumuses peab olema kirjeldatud mattide tootmismaterjalid ja omadused vastavalt lisatud
vormile (lisa 1).
3.4. Pakkumuse esitamise võimalus:
3.4.1. Otsene kättetoimetamine: juhiabi, II korrus, Kesk 30, Sillamäe.
3.4.2. Posti teel Spordikompleks Kalev, Kesk tn.30, 40232, Sillamäe, Eesti.
3.4.3. Elektroonilisel kujul PDF vormingus e-posti aadressil spordikompleks@gmail.com
3.5. Pakkumuse esitamise lõppkuupäev 31.05.2016 kell 12.00.
4.
Pakkumuste avamine ja koht:
Pakkumuste avamine ja koht:
spordikompleks, direktori kabinet, II korrus, 31.05.2016. a kell 14.00.
5.
Hindamise kriteeriumid
Edukaks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus.
6.
Pakkuja teavitamine hankija otsustest
Teade minihankel tehtud otsuste kohta edastatakse pakkujatele mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul
alates eduka pakkumuse väljavalimisest.
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