Pakkumuste avamise protokoll, hanketeade nr

lllr2014

NARVA LINNAVALITSUSE ARHITEKTUURI. JA LINNAPLANEERIMISE AMET

( Narva iihistranspordi uurin g 20L4>>
Veebilehehanke (hanketeade nr

11

1)

PAKKUMUSTE AVAMISE PROTOKOLL
Narvas, Peetri pl 5 (III komrs)

Koosoleku algus kell 11: tO
Koosoleku 16pp kell II: 4
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti komisjon avas kdesoleva hanke
pakkumuste esitamise tiihtpiievaks 27.10.2Q14. aastal kell 11:00 ttihtaegselt laekunud
pakkumust:
Pakkumuste avamisel osalesid pakkujate esindajad (vt lisa 2).
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Kiiesolev pakkumuste avamise protokoll on koostatud iihes (1) originaaleksemplaris.
Pakkujatele edastatakse protokolli koopia skaneeritult pdf-formaadis elektronposti teel.
Hankekomisjoni liikmed:
Peeter Tambu /peaarhitekt (direktori asetiiitja) direktori tiles

Aleksandr Selepanov / linnakeskkonna osakonna juhatajal

2711012014

Pakkumuste avamise protokoll, hanketeade nr 111,2014
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Narva iihistranspordi uurin g 2014>>

pakkumiste avamise protokolli juurde,

Pakkujate poolt esitatud dokumentide tabel ja nende vastavus HD-1e
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Lisa2b. Uhispakkumuse
volikiri (vajadusel)
Lisa 2c. Pakkuja esindaj a
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Lisa 3. Pakkumuse
maksumustabel
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Hankekomisj oni liikmed:
Peeter Tambu /peaarhitekt (direktori asetiiitja) direktori

iil

Aleksandr Selepanov / linnakeskkonna osakonna juhatajal

Pakkumuste avamise protokoll, hanketeade nr
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Pakkumuste avamise koosolekul osalenud pakkujate esindajate registreerimisleht
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Esindaja allkiri

Pakkumuste avamise protokoll, hanketeade nr 111, 20L4

Lisa nr

3
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Pakkumuste avamise rahulolu ia miirkuste leht
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NARVA LINNAVALITSUSE ARHITEKTUURI. JA LINNAPLANEERIMISE AMET

" Narva iihistranspordi uuring 2014',
Veebilehehange nr 111
Pakkuj ate kvalifitseerimise protokoll
Narvas, 27.I0.2014.a
Koosoleku algus kell

Koosoleku l6pp

kell

//:0A
/O

Olles tutvunud veebilehehankes " Narya iihistranspordi uuring 2014" (20.I0.20I 4.a
nr 111) esitatud pakkumustega, leidis Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ia
Linnapl ane erimis e Ameti hankekomisj on j iirgmist :
hanketeade

Pakkuja
nimi ja registrikood

MTU
Liinibusside
kontroll,
801 978 1s
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"alifikatsioon

htudes eeltoodust Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
nkekomisjon otsustab:

1.

Kvalifitseerida pakkujad:

MTU Liinibusside kontroll (reg kood 80197815)
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NARVA LINNAVA.LITSUSE ARHITEKTUURI. JA LINNAPLANEERIMISE AMET

" Narva iihistranspordi uurin g 2014,,
Veebilehehange nr 111
Pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamise protokoll

Narvas, 27.10.2014.a
Koosoleku algus kell

Koosoleku 16pp kell

olles tutvunud veebilehehankes " Narva iihistranspordi uurin 92014',
(20.10.2014'a hanketeade nr 111) esitatud pakkumustega, leidis Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti hankekomisjon j iirgmist:

I.Vastavus
Pakkuja
nimi ja registrikood

MTU
Liinibusside
kontroll,
801 978

Pakkumus vastab hanketeatele ja
hankedokumentides esitatud tingimustele.
Pakkumuse hind on viiljendatud ranges vastavuse
etteantud vormiga (Lisa 3) kogusummahinnana
ktiibemaksuga jailma. K6ik maksumusread on

tiiidetud. Ttiiendavaid maksetingimusi pole
esitatud. Pakkumuse rahaiihikuks on euro.
Pakkumus on koostatud eesti keeles, kirjalikult
ning esitatud kinnises ja liibipaistmatus rimbrikus
hankija asukohajiirgsel aadressil
Pakkumus onj6us viihemalt 90 kalendripiieva,
pakkumuste esitamise tiihtpiievast arvates
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Juhindudes HD ja RHS hankekomisjon
otsustab:
Tunnistada vastavaks: MTU Liinibusside kontroll (reg kood 80197815)
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Narra iihistranspordi uurin g 2014'o
1880,00

kokku eurodes
Liihtudes eeltoodust ning juhindudes HD ja RHS hankekomisjon otsustab:

Tuimistadaveebilehehanke "Naryaiihistranspordiuuring20l4"
raames edukaks MTU Liinibusside kontroll (reg. kood S0197315) pakkumus
maksumusega L880,00 eurot (kiiibemaksuta) ning 1880100 eurot (kfiibemaksuga).

Hankekomisj oni liikrned:
Peeter Tambu /peaarhitekt (direktori asetiiitja) direktori

Aleksandr Selepanov / linnakeskkonna osakonna juhataja/
Veera Mihhailova / linnakesk*orura osakonna vanemspetsialisV
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