Pakkumuste bvamise protokoll
NARVA- LINNA\TALITSUSE

" Tallinna mnt
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ARIIITEKTUURI. JA LINNA.PLANEERIMISE AMET
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proj ekteerimine j a ehitamin{"

Narvas, Peetri pl 5 (III komrs)
Koosoleku algus kell 10. li
Koosoleku i6pp kell 10.
Pakkumise kutse:

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kognisjon avas kdesoleva
riigihanke pakkumuste esitamise tiihtpiievaks 16.04.2013. aastal kell 10.00 tiihtaegselt

laekunud pakkumust:
Pakkumuste avamisel osalesid pakkujate esindajad (vt lisa 1).

Viidatud tahtaj aks esitati j iirgnevad

p

akkumus ed :

Pakkuj a drinimi, registrikood

tq/,

/"?AArV6

Kdesoiev pakkumuste avamise protokoll on koostatud iihes (1) originaaleksemplaris.
Pakkujatele edastatakse protokolli koopia skaneeritult pdf-formaadis eleftronryosti teel.
t
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Ellen Uusktila /ehitusjiirelevalve osakonna juhatajadirektori tilesannetesrl ......
Aleksandr Selepanov / linnakeskkonna osakonna juhataj al ... ...

...,.....

Silver Peepmaa / jurist/ .....
veera Mihhailova /teede ja liikluskorralduse vanemspetsialist/ ......
r6t04t2013
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Pakkumuste a{amise protokoll

Lisa nr I

" Tallinna mnt

ja Ydidu pr (P.Kerese tn Vdidu pr ristmikul) iilekiiigukohtade
lisaviilisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine"

6-13

Pakkumuste avamisel koosolekul osalenud pakkujate esindajate
registrderimisleht

r6/04/2013

Pakkumuste dvamise protokoll
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" Tallinna mnt 6-13 ja V6idu pr (P. Kerese tn Vdidu pr ristmlkul) iilekiiigukohtade
lisaviilisvalgustuse projekteerimine ja ehitamint"
Pakkumuste avamise rahulolu ja mtirkuste leht
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NARVA LINNAVALITSUSE ARHITEKTUURI- JA LINNAPLANEERIMISE AMET
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Nawas,

olles tutvunud veebilehehankes " Tallinna mnt
ristmikul) tilekiiigukohtade lisaviilisvalgustuse

n

pakkumustega, leidis Narva Linnavalitsuse
hankekomisjon j iirgmist:

Ameti
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Arhi

Pakkuja
nimi ja registrikood

OU Ostenprgo,

Kdrvaldamisalused

Puuduv ad

12008739

Pakkujal puuduvad RHS $ 38 1g 1 p-des 1-3 ning
$ 38 lg 2 p-des 1ja 4 siitestatud
kdrvaldamisalused
Pakkujal puuduvad riiklike maksude osas - RHS
$ 38 1g 1 p-s 4 siitestatud k6rvaldamisalused

Kvalifikatsioon

Jah

Jah

Vasta

Pakkuj a omab elektripaigaldise
proj ekteerimistciode teostamiseks vaj alikke
registreeringuid maj andustegevuse registris

Jah

tegewsala: (Eiektritddd>
te ger,us al a tiipne lii gitus : <E lektrip ai galdis e
proekteerimine>
Pakkuja omab elektritoode teostamiseks
vaj alikke registreeringuid maj andusteger..use
registris
tegevusala: (Elekffitood)
tegevusala tiipne liigitus:
<Glektripaigaldise ehitamine, s. h. paigaldamine>>
Vastavus
Pakkujad tiiidavad HK Lisa 1 kohase vormi

Jah

Vastat
Jah

Pakkumuse hind on viiljendatud ranges
vastavuse etteantud vormiga (Lisa 3)
kogusummahinnana kiiibemaksuga j a ilma.
maksumusread on tiiidetud. Tiiiendavaid

I(6ik

..'

t4

- v6idu pr
esitatud

maksetingimusi pole esitatud. Pakkumuse
raharihikuks on euro.
Pakkumus on koostatud eesti keeles, rihes
eksemplaris, kirjalikult ning esitatud kinnises ja
liib ip ai stmatus iimbrikus hankij a asukohaj iirgs el

Jah

Jah

aadressil

Pakkumus on j6us viihemalt 30 kalendriptieva,
pakkumuste esitamise tiihtpiievast arvates

Maksumus (eurodes ja kiiibemaksuta)

Jah

11878. ;3

Liihtudes eeltoodust Narva Linnavalitsuse Arhitekruuri- ja Linnaplanee4imise Ameti
hankekomisj on otsustab :

1.

Kvalifitseerida pakkuja: OU Ostenergo (reg. kood l20OS73g).

2. Tunnistada

vastavaks jtirgnevate pakkujate pakkumus: OU Ostelrergo (reg. kood

12008739).

3.

Tunnistada edukaks OU Ostenergo (reg. kood 12008739) pakkulnus
L425 4,3 6 EUR (kiiibemaksuga)

Ellen Uuskiila /ehitusjtirelevalve osakonna juhatqa direktori rilesanneteE/ ...
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Aleksandr Selepanov / linnakeskkonna osakonna juhataj al
Silver Peepmaa
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Veera Mihhailova / liikluskorralduse vanemspetsialist/ ...
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