ALLA SISERIIKLIKU PIIRMÄÄRAGA HANGE

HAAPSALU KULTUURIKESKUSE
HELITEHNIKA SOETAMINE
Tarne asukoht:
Posti 3, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne mk

HANKEDOKUMENDID

Hankija: HAAPSALU KULTUURIKESKUS
HAAPSALU
2022

1. ÜLDANDMED
1.1. Hankija:
Haapsalu kultuurikeskus, registrikood 75012860;
Aadress: Posti 3, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond 90510;
Tel: +372 4724470;
E-post: info@kultuurimaja.ee;
Veebilehekülg: kultuurimaja.ee
1.2. Hanke eest vastutav isik:
Kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi
E-post: gylnar@kultuurimaja.ee
1.3. Hankekomisjoni koosseis:
Gülnar Murumägi, komisjoni esimees
Riho Luhter
Madis Raudsepp
1.4. Hanke nimetus: Haapsalu kultuurikeskuse helitehnika ostmine
1.5. Hankemenetluse liik: alla siseriikliku piirmääraga hange, asjad ja sisustus
1.5.1. Hanke eesmärk on kultuurikeskusele helitehnika soetamine
Tarne aadress: Posti 3, Haapsalu linn, Lääne maakond 90510
1.6. Pakkumuste hindamise kriteerium: madalaim hind.
1.7. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28.09.2022 kell 10.00.

2. TARNE TÄHTAEG
2.1. Tähtaeg (kaup tarnitud aadressile Posti 3, Haapsalu linn) on: 01.12.2022. a.
2.2. Tähtaja ületamisel maksab pakkuja trahvi 50 eurot päevas.

3. NÕUDED PAKKUJALE JA LEPINGUTINGIMUSED
3.1. Eduka pakkujaga sõlmitakse ostu-müügileping. Tasumine toimub kauba
kättesaamisel.
3.2. Pakkuja annab oma toodetele kaheaastase garantii.
3.3. Pakkuja peab esitama referentsid kahe sarnases mahus töö teostamise kohta
viimsae kahe aasta jooksul.
4. PAKKUMUSE ESITAMISE TÄHTAEG JA STRUKTUUR
4.1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.09.2022 kell 10.00.
4.2. Pakkumused esitatakse digiallkirjastatult Haapsalu kultuurikeskuse e-postile
info@kultuurimaja.ee.
4.3. Pakkumus peab vastama Hankedokumentides esitatud tingimustele ega või olla
mis tahes viisil eksitav. Pakkuja on kohustatud tutvuma Hanke sisuga enne
Pakkumuse esitamist ning informeerima koheselt avastatud puudustest või
vastuoludest Hankijat.
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5. PAKKUMUSTE AVAMINE JA HINDAMINE
Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille maksumus ilma käibemaksuta on madalaim
ning mille puhul on pakkuja täitnud kõik hankedokumendis toodud nõudmised. Juhul,
kui kaks või enam Pakkujat on esitanud võrdse maksumusega pakkumuse, antakse
nendele pakkujatele võimalus pakkumust korrigeerida, kusjuures edukaks tunnistatakse
madalaima maksumusega pakkumus.
Hankijal on õigus üks või mitu pakkumust tagasi lükata, kui need ületavad hanke
eeldatavat maksumust.
Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui ükski pakkumus ei kvalifitseeru
või kui kõik pakkumused ületavad eeldatavat maksumust. Sel juhul kuulutatakse hange
nurjunuks.
Hankija teavitab hankemenetluse tulemustest kõiki Pakkujaid pärast tulemuste
kinnitamist.
6. LISAD
Lisa 1 – Tehniline kirjeldus
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