
 
Kutsume Teid osalema konkursil “ Sillamäe linna gaasijaotuspunkti seadmete vahetamine ” 
ja palume allpool toodud selgituste alusel teha hinnapakkumine. 
                  
              

            KONKURSS “ Sillamäe linna gaasijaotuspunkti seadmete vahetamine ” 
 

          1.Üldosa 
1.1. Konkursi korraldab: AS Sillamäe Veevärk, asukoht Sillamäe Ranna 5, 

registrikood 10339515, telefon 39 71522, faks 39 24515. 
1.2. Konkursi tööde teostamise aeg:   algus -           juuni  2010  

   lõpp  -         august  2010. 
            1.3.     Konkursi objekt: 
                       Sillamäe linna gaasijaotuspunkt (GJP)  aadressil: Viru pst 14A. 

1.4. Kõik pakkujad peavad objektiga tutvuma enne pakkumise esitamist.  
1.5. Konkursi dokumentatsiooni sisu kohta saab täiendavat informatsiooni AS-lt 

Sillamäe Veevärk  aadressil: Sillamäe Ranna 5, kabinet 2 ja telefonil 39 24429,  
faks 39 24515. 

 
            2. Tööde loetelu: 

2.1. Projektidokumentatsiooni koostamine, kooskõlastamine tellijaga ning, vajaduse 
            korral, ekspertiis. 
2.2. Ehitusloa saamine. 
2.3.      GJP seadmete hange.  
2.4. GJP vanade seadmete demonteerimine ja uute paigaldamine.  
2.5. Häälestustööd. 
2.6. Ekspluatatsiooni andmine ekspluatatsiooni loa saamine. 
2.7. Hoolduspersonali õpetamine. 

 
3.  GJP tehnilised põhiparameetrid ja nõuded seadmetele  
 
Rõhk GJP sisendil – 1,5 bar 
Rõhk GJP väljundil – 20 mbar 
Maagaasi maksimaalne kulu – 500 m³/h 
Maagaasi minimaalne kulu – 15 m³/h 

 
GJP peab olema varustatud: 
- sulgarmatuuri ja  baipasiga, mis võimaldab seadmete remondi ja hoolduse 

teostamist; 
- rõhu ohutussüsteemiga, mis automaatselt välistab madalrõhu süsteemis maagaasi 

rõhu tõusu üle lubatud piire. 
GJP seadmed peab olema valmistatud roostekindlatest materjalidest, tagama GJP 
väljundil püsirõhku (langeteta) ja rõhu reguleerimist  GJP väljundil. 
GJP hoones vahetada ruumi kütteseadmed. 
 
 
 
4. Pakkujate / oferentide kvalifitseerimine 
 
Pakkuja kvalifikatsiooni hindamiseks peab pakkuja/oferent esitama järgmised 
dokumendid:  



4.1. Pakkuja/ oferendi äriühingu juhi või selleks volitatud isiku Dokumendid, mis 
kinnitavad, et konkursil osaleja vara ei ole sekvesteeritud, tema suhtes ei ole algatatud 
likvideerimis- või pankrotimenetlust. 

4.2. Pakkuja/oferendi asukohajärgse Maksu- ja Tolliameti õiendi originaaleksemplar 
võlgnevuse puudumise kohta . 

4.3.     Ehitustöid teostav Pakkuja/Oferent või tema töövõtja peab olema registreeritud 
Majandustegevusregistris (MTR) vastaval tegevusalal. Pakkuja/Oferent esitab vastava 
väljavõtte MTR-st ( või väljavõtte koopia). 

5. Hindamiseks vajalik dokumentatsioon  

Pakkumine peab sisaldama: 

5.1. Pakkuja/oferendi täpset nimetust, aadressi ja registrikoodi. 

5.2. Pakkumishinda eesti kroonides koos käibemaksuga, mis on lõplik. 
Pakkumishind peab sisaldama ehitus- ja kasutusloa saamise kulusid. 

5.3. Pakutud seadmete tehnilisi andmeid. 

5.4.      Tööde ajagraafikut. 

5.5. Garantiiaega seadmetele ja töödele. Garantiikohustusi. 

            5.6. Pakkumise jõusoleku aega, mis peab olema vähemalt 90 kalendripäeva. 

5.7. Lepingu sõlmimiseks on vaja esitada täpne kulude aruanne. 

5.8. Tööde lõpetamisel üle andma täitedokumentatsiooni (seadmete sertifikaat kaasa 
arvatud). 

 
6. Pakkumise vormistamine ja esitamine 

6.1. Pakkumine esitada kirjalikult kinnises ümbrikus hiljemalt 07.06.2010.a. kella 
14.00, aadressil: Sillamäe 40231, Ranna 5,  AS Sillamäe Veevärk sekretärile. 
Ümbrik peab olema varustatud pakkuja/oferendi nimetuse ja aadressiga ning 
konkursi nimetusega. 

6.2. Pakkumised esitada eesti keeles või vene keeles. 

6.3. Iga pakkuja/oferent esitab ainult ühe pakkumise. 

 
7. Pakkumiste võrdlemine ja hindamine  
 
7.1. Võrreldakse: hinda, tööde teostamise tähtaegu, seadmete garantiiaega ja 

garantiikohustusi. 
7.2. Otsuse pakkumise edukaks tunnistamise kohta teeb AS Sillamäe Veevärk. 
7.3. AS Sillamäe Veevärk jätab endale õiguse kõik pakkumised tagasi lükata kui 

hinnapakkumised ületavad planeeritud summa. 
7.4. Pakkumise hind ei kuulu korrigeerimisele. 
 

 
V. Rodkin 
Juhatuse esimees 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


