Pakkumuste avamise protokoll, hanketeade nr 9jl

NARVA LINNAVALITSUSE ARHITEKTUURI. JA LINNAPLANEERIMISE AMET
<<llarva linna iilekiiiguradade renoveerimine>>

Veebilehehanke (hanketeade m 92)

PAKKUMUSTE AVAMISE PROTOKOLL
Narvas, Peetri pl 5

(il

korrus)

Koosoleku algus kell l0.3O
Koosoleku l6pp kell I0: 3&
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise ameti komisjon avas kiiesole gihanke,
pakkumuste esitamise tiihtpiievaks 09.09.2014. aastal kell 10:00 tiihtaegselt laekunud
pakkumust:
Pakkumuste avamisel osalesid pakkujate esindajad 1vt lisa1,).
Jrk

Pakkuj a iirinimi, registrikood

Pakkumuse maksumus
eurodes (km-ta lkm-ga)

/53 _ gg

1

lJ /83-53

__-7

2.

J.

4.

5.

Kiiesolev pakkumuste avamise protokoll on koostatud tihes (1) originaaleksemplaris.
Pakkujatele edastatakse protokolli koopia skaneeritult pdf-formaadis elektronposti teel.

llankekomisjoni liikmed

09t09t20t4

:

Pakkumuste avamise protokoll, hanketeade nr 9jl

Lisa I
<<I\arva

linna iilekiiiguradade renoveerimine> pakkumiste avamise protokolli juurde.

Pakkujate poolt esitatud dokumentide tabel ja nende vastavus HD-le
Pakkuja nimi

Pakkumus esitatud
tiihtaegselt 09.09.201 4
kell 10.00

-+

Pakkumus esitatud
kinnises pakendis

f

Pakkumuse pakendile

konektselt kantud kiri ed
Pakkumus esitatud tihes
eksemplaris (v.a.

J-

maksumustabel-2eks)
Lisa 1. Pakkuja
iildandmed

+

Lisa 2. Pakkuj a kinnitus

t-

Lisa2a. Alltdovdtja
ndusolek (vajadusel)

Lisa2a. Uhispakkumuse

volikiri (vajadusel)
Lisa 3. Pakkumuse
maksumustabel

Hankekomisjoni liikmed:
Natalj a S ibalova /Arhitektuuri

-j a

Linnaplane erimi se Ameti direktori iilesannetes/

Aleks andr S elep anov / lirurakeskkonna

os

ako nna juhataj al

Rimma Aleksej eva / Iinnakeskkonna osakonna vanemspetsialist
Pyotr

Nyakk ljvistl

09t09t20r4

Pakkumuste avamise protokoll, hanketeade nr

Lisanr 2
<dlarva linna iilekiiiguradade renoveerimine>>
Pakkumuste avamise koosolekul osalenud pakkujate esindajate registreerimisleht

Jrk

0910912014

Pakkuja nimi

Esindaja nimi

Esindaja allkiri

912

Pakkumuste avamise protokoll, hanketeade nr 92

Lisa nr

3

<<llarva linna iilekiiiguradade renoveerimine>>
Pakkumuste avamise rahulolu ja miirkuste leht

Jrk

Pakkuja nimi

\

z

09t09t20r4

Pakkuja
esindaja nimi

Kinnitan, et
olen
pakkumuste
avamisega
rahul (Jahlei)

Miirkused dokumentide
vastuvdtmise j a avamise
protseduuri kohta

Pakkuja
esindaja

allkiri

Pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll
Veebilehehange/ehitust6dd
<Narva linna iilekiiiguradade renoveerimine>

NARVA LINNA\/ALITSUSE ARHITEKTUURI- JA LINNAPLANEERIMISE AMET
Veebilehehange nr 92 <<Narva linna iilekiiiguradade renoveerimine>)

HANKEKOMISJONI PROTOKOLL
PAKKUJATE KVALIFITSEERIMINE, PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE
JA PAKKUMUSE EDUKAKS TUNNISTAMINE
11.09.2014.a.

Narvas, Peetri plats 5

Koosoleku alwskell/C |
Koosoleku l6pp kell 1 Q.' _:

(III korrus)

,/C

28.08,2014.a. avaldati l{arva linna veebilehel hanketeade

nr 92 (Narya linna tilekiiizuradade

renoveerimine>>.

09.09.2014.a. avas hankekomisjon tiihtaegselt esitatud jiirgnevad pakkumused:

Ehitusj6ud OU (reg. kood 12244233).

Olles tutvunud veebilehehankes <<Narya linna tilekiiiguradade renoveerimine>> esitatud
pakkumusega, leidis Narua Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
hankekomisj on j iirgmist::

I. Juhindudes hankekuts e s (HK) s Stestatud kv alif,rts eerimis

e tin gimustest

1. Pakkuja Ehitusjdud OU (r"g. kood 12244233) pakkumus

vastab

hanke

kvalifitseerimistingimustele;

IL Juhindudes HK-s
1. Pakkuja

sdterstatud pakkumuste vastavaks tunnistamise tingimustest

Ehitusj6ud OU (reg. kood 12244233) pakkumus vastab hankekutses n6utule;

III. Juhindudes HK-s siitestatud hindamiskriteeriumitest
1. Pakkuja

Ehitusjdud OU (reg. kood 12244233) pakkumuse maksumus on L2 183,58 eurot

kiiibemaksuga

Liihtudes eeltoodust ning juhindudes RHS $ 41 lg 3, 47 lg. 1 ja 50 1g.1 Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti hankekomisjon otsustab veebilehehankes <<Narva linna
iilekiiiguradade renoveerimine>> (28.08.2014.a. hanketeade nr. 92) :
1.

Kvalifitseerida veebilehehanke jiirgmine pakkuja: Ehitusjdud OU (reg. kood,12244233).

)

Tunnistada vastavaks veebilehehanke jiirgmise pakkuja pakkumus: Ehitusjdud OU
(reg. kood 122442'33).

Pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll
Veebil ehehange/ehitustci ci d

(Narva linna iilekiiiguradade renoveerimine>>

3.

Tunnistada edukaks veebilehehanke madalaima hinnaga Ehitusj6ud OU (reg. kood
12244233) pakkumus kogumaksumusega 12 183,58 eurot (koos km-ga).

Protokolli Lisa

1

-

Pakkuja kvalifikatsiooni ja pakkumuse vastavuse kontrolli tabel.

Hankekomisj oni liikmed

:

Komisjoni esimees:
Arhitektuuri-j a Linnaplaneerimise
Ameti direktori kohusetiiitj a

{//t'* y'

Natalja Sibalova

Komisjoni liikmed:
Linnakeskkonna osakorrra juhataj
Linnakeskkonna osakonna
vanemspetsialist

Jurist

a

leksandr Selepanov

Lisa

1

Veebilehehange/ehitustood
<<Narva linna tilekZiiguradade renoveerimine>
Pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise
ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokolli juurde

Lisa

1

Veebilehehange ((Narva linna iilekiiiguradade renoveerimine)) (ehitust66d, hanketeadent 92)
pakkuja kvalifitseerimise, pakkumuse vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise

protokolli juurde

Pakkujate kvalifikatsiooni ja pakkumuste vastavuse kontrolli tabel

Jrk nr

Pakkuja (nimi ja registrikood)

Ehitusjdud OU
(reg. kood 12244233)

I

Kdrvaldamis alus ed / Kvalifikatsioon

1.1

Pakkujal puuduvad RHS $ 38 1g I p-s 1-3 ning g 38 lg
2 p-des 1 ja 4 stitestatud kdrvaldamisalused

Vastab

t.2

Pakkujal puuduvad maksuvdlad riiklike maksude osas
(seisuga 09.09.2014)

Vastab

1.3

akkuj a omab ehitustoode teo stamis eks vaj alikke
streeringuid maj andustegevus e registri s valdkond
<ehitamine> tegevusall tanle liigitus : <tildehituslik
ehltamme)
P

re gi

:

Vastab

t.4

Pakkuja 2013. aasta kogu majandustegevuse netokiiive
on vlihemalt 16 000 €

Vastab

il

Vastavus

Vastab/ei vasta

2,1,

Pakkumus esitatud vastavalt ndutud vormile

Vastab

2.2.

Pakkumus on i6us viihemalt 60 (kuuskiimmend) piieva

Vastab

2.3.

Pakkumus on koostanud eesti keeles, iihes eksemplaris
(v.a. maksumus tabel - 2 eks), kirjalikult ning esitatud
kinnises j a liibip aistmatus iimbrikus hankij a
asukohaj Zirgsel aadressil

n

Vastab

Lisa

1

Veebilehehange/ehitust6<jd
<<Narva

linna iilekiiiguradade renoveerimine>

Pakkuj ate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise
ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokolli juurde

III

Maksumus

L2 183.5g

(eurodes j a kiiibemaksuga)

Hankekomisjoni liikmed:

Komisjoni esimees:
Arhitektuuri- j a Linnaplaneerimise
Ameti direktori kohusetiiitia

Natalja Sibalova

Komisjoni liikmed:
Linnakeskkonna osakonna juhataj

a

Aleksandr Selepanov

Linnakeskkorura osakonna
vanemspetsialist

Rimma Aleksejeva

Jurist

Pyotr Nyakk

