Tere
Kutsun teid osalema pakkujana Pernova loodusmaja suurpuhastuse väikehankes, mille
eesmärgiks on leida asjatundlik ettevõtja, kes suudab põhjalikult puhastada kogu Pernova
loodusmaja 09.04.2021 toimunud biomürgi õnnetuse jääksaastest ning järgnenud päästetööde
käigus tekkinud mustusest (kloorijäägid jmt) ning anda tellijale üle puhtad,
inimestele ohutud ruumid. (Ohutust hindab Terviseamet)
Hanke tehniline kirjeldus on esitatud manuses. Puhastatava hoonega on plaanide põhjal
võimalik tutvuda veebilehel www.pernova.ee kus plaanid on esitatud rubriigis Info all
Hanked teate „Pernova Loodusmaja täismahus üldpuhastus juures. Otse link:
https://www.pernova.ee/huvi/hanked/
Pakkujal on kohustus hankelepingu täitmise kohaga tutvuda ja pakkuja esindaja on
kohustatud andma kohapeal allkirja vastavale registreerimislehele.
Hankija korraldab pakkujatele hankelepingu täitmise kohaga/objektiga tutvumise 14.05.2021
algusega kell 11:00 ja 17.05 algusega kell 11:00 Aadress: Tammsaare pst 57, Pärnu.
Pakkumus esitada hiljemalt 18.05.2021 kell 12:00 eposti aadressile info@pernova.ee
Hankelepingu täitmise kohaga tutvumisele registreerumiseks saadab pakkuja vabas vormis
osalemise soovi koos kontaktandmetega (nimi, e-posti aadress, telefoninumber) e-posti
aadressile kaire.mertsin@pernova.ee.
Hankelepingu täitmise kohaga tutvumine tähendab objektiga visuaalset tutvumist
olemasoleva olukorra näol, st kõik küsimused esitatakse ja hankija vastab neile e-posti teel,
edastades küsimused ja vastused ilma küsija andmeid avaldamata kõigile teadaolevatele
hankes osalejatele.
Pakkujal, kes ei ole käinud objektiga tutvumas ja kelle esindaja ei ole objektiga tutvumise
registreerimislehele allkirja andnud, puudub pakkumuse esitamise õigus (RHS § 111 lg 6 p 1)
ning tuginedes RHS § 111 lõikele 7, jätab hankija sellise pakkuja pakkumuse läbi vaatamata.
Teenus tellitakse ettevõtjalt, kellel on vähemalt kolmeaastane puhastustööde kogemus ja kes
on viimase 36 kuu jooksul teostanud nõuetekohaselt vähemalt kaks suurpuhastustööde
lepingut.
Tööd antakse üle aktide alusel, mis on koostatud tööde teostamise perioodil ning mis antakse
üle Terviseametile tööde hindamiseks ning hoone ohutuks tunnistamiseks.
Mittevastavused likvideeritakse 3 tööpäeva jooksul peale Terviseameti hinnangut tööde
teostamisele.
Hankija jätab endale õiguse pidada pakkujatega läbirääkimisi kasutatavate puhastusainete,
puhastuse detailsuse, teostusaja ja tehtus tööde tulemuste üle. Vajadusel ka muude
lepingutingimuste üle.

Vastavaks tunnistatakse pakkumus, milles on välja toodud:
1. loetelu olulisematest teostatud suurpuhastustest; näidata objekt, tehtud töö lühikirjeldus
ning tellija kontaktandmed;
2. pakkumuse kogumaksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga, mille juures on ära
toodud eraldi ridadena: klaaspindade puhastus, sisekoristus ning tehnilises kirjelduses ära
toodud muud tööd hind.
3. Objektile määratud koristustöödejuhi kutsetunnistus (Tase 5)

Teenus tellitakse pakkujalt, kelle pakkumuses ei esine olulisi kõrvalekaldeid hanke
tingimustest ning kelle pakkumuse maksumus (100 punkti) on hankijale soodsaim.

