Narva Linnavalitsuse Linnav ar * ja Maj andus ameti
avatud hankemenetlusega riigihanke viitenumb er 13L49 6
"Narva linna viilisvalgustus- ja foorisiisteemi kaasajastamise projekti koostamine"

PAKKUMUSTE AVAMISE PROTOKOLL
Narva, l4.miirtsil 20I2.a.

Koosoleku algus kell 14.00
Koosoleku ldpp kell 14.30

Narva Linnavalitsuse korraldustega 29.12.2005 nr. 1400-k moodustatud ja 10.09.2008 nr. II2g-k,
18.02.2009 nr. 165-k, 18.11.2009 rtr. 1347-k,22.02.2010 nr. 237-k,01.06.2011nr.522-kning
29 .0 6.20 r I nr 62 5 -k muudetud rii gihanke konkurs ikomi sj on ko o s sei sus :
komisjoni esimees: Natalj a Sibalova

komisjoni hti2ile6iguslikud liikmed: Aleksandr Jefimov,Tamara Luigas, Vladimir Kalat5ov, Pjotr
Nakk, Fjodor Ovsjannikov, Marina Tihhomirova

ja riigihanke eest vastutav isik, komisjoni liige:

Tatjana Rusheljuk (,,Riigihangete l2ibiviimise
reglement" Narva LV 08.03.2006 miiiiruse nr.298 alusel)

avas kiiesoleva riigihanke pakkumuste esitamise tiihtpiievaks 14.03 ,2012 kell 12.00. laekunud
pakkumused, mis olid tahtaegselt esitatud jtirgmiste pakkujate poolt (pakkumuste esitamise
j2irjekonas):

1.

AS K-Projekt,14.03.2012 kell 09.40

Esitatud pakendite terviklikkus ei olnud rikutud.

ja pakkujate poolt esitatud
pakkumuse maksumus ning kontrolliti pakkujate poolt esitatud dokumentide vastavust
Pakkumuste avamisel tehti teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid
Hankedokumentides ndutud loetelule.

Pakkumuste avamisel osalenud pakkujate esindajad on kantud registreerimislehele (Lisa 2).
Pakkumuste esitatud pakkujate andmed ja pakkumuse maksumused piirkondade kaupa:
Pakkuia nimi

AS K-Proi ekt ( 122037 5 4)
Pakkumuse maksumus
Pakkumuse maksumus
km-ta. eurodes
km-ea. eurodes
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Protokolli lisad:
Lisa 1. Pakkujate poolt esitatud dokumentide tabel 2-l lehektiljel.

Lisa 2. Pakkumuste avamise koosolekul osalenud pakkujate seaduslike vdi volitatud esindajate
registreerimisleht 1 -l lehektiljel.

Lisa 3 Pakkumuste avamise rahuolu ja miirkuste leht 1-l lehektiliel.
Konkursikomisj oni esimeesi Natalj

t Sibalova

Konkursikomisj oni liikmed: Aleksandr Jefimov
Tamaru Luigas

Vladimir KalatSov
Pyotr Nyakk

Fjodor Ovsjannikov
Marina Tihhomirova
Riigihanke eest vastutav isik: Tatjana Rusheljuk

Lisa I
Riigihanke "Narva linna viilisvalgustus- ja foorisiisteemi kaasajastamise projekti koostamine,,
viitenumber 131496
pakkumuste avamise protokolli juurde

Pakkujate poolt esitatud dokumentide tabel ja nende vastavus HD-le
Pakku.ja

Uldtingimused pakkumuse vormistamiseks
ja esitamiseks
HD p.11.6. n6ue (pakkumus esitatud
tiihtaegselt 14.03.2012 kell 12.00)
HD p.11.2. ndue (pakkumus kinnises
pakendis 1-s eksemplaris - Originaal)
HD p.11.3. ndue (pakkumuse pakendile
kantud kirjed)
HD p.11.1. ndue (pakkumuse esitamine
paberkandj al j a koidetuna, lehed
nummerdatud j a allkirj astatud, puuduvad
parandused ja vahelekirlutused)
Vastavalt HD-le n6utavad dokumendid
Tiitelleht (vabas vormis)
S sukord (vabas vorm S,I
HD p. 2.1.1, ndue (vii atriikk asukohamaa
registreeringust, kui e ole registreeritud
Ariregistris)
HD p. 2.L2. n6ue (elektritodde/
proj ekteerimise registreeringu kinnitus, kui ei
ole registreeritud Eesti Vabariieis)
HD p. 2.1.3. ndue (TeeS g 25' kohase
tegevusloa koopia vdi vastav tdend, kui ei ole
registreeritud Eesti Vabariieis)
HD p. 2.1,4. ndue (proiektiiuhi CV)
HD Lisa 1 Vorm III (teostatud to6de loetelu)
HD Lisa 1 Vorm I (volikiri)
HD Lisa I Vorm ll (pakkuia kinnitus)
HD p. 2.I.8. ndue (tdend kohalike maksude
tasumise kohta)
HD p. 2.1.9. ndue (iihispakkumuse volikiri)
HD p. 2.I.10. n6ue (andmed alltcirivdtjate
kohta, kui kasutatakse I
HD p 8 n6ue (tagatise olemasolu on t6endatud
maksekorralduse vdi krediidi- v6i
fi nantseerimisasutuse garantiikirj a ga, tagatis
on i6us)

AS K-Proiekt
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HD Lisa 1 Vorm IV (hinnapakkumus)
Muu informatsioon
Konkursikomisjoni esimees: Natalja Sibalova
Konkursikomisjoni liikmed: Aleksandr Jefimov
Tamara Luigas

Vladimir Kalat5ov
Pyotr Nyakk

Fjodor Ovsjannikov
Marina Tihhomirova
Riigihanke eest vastutav isik: Tatjana Rusheljuk

+

Lisa2
Riigihanke "Narva linna vtilisvalgustus- ja foorisiisteemi kaasajastamise projekti
koostamine"
viitenumber 731496

pakkumuste avamise protokolli juurde

Pakkumuste avamisel osalenud pakkujate seaduslike v6i volitatud esindajate
registreerimisleht
Esindaja nimi

Pakkuja iirinimi

Konkursikomisj oni esimees: Natalja Sibalova

Konkursikomisjoni liikmed: Aleksandr Jefimov
Tamara Luigas

Vladimir Kalat5ov
Pyotr Nyakk
Fjodor Ovsjannikov
Marina Tihhomirova

Riigihanke eest vastutav isik: Tatjana Rusheljuk

Esindaja allkiri

Lisa 3
Riigihanke "Narva linna viilisvalgustus- ja foorisiisteemi kaasajastamise projekti koostamine',
viitenumber 131496
pakkumuste avamise protokolli juurde

PAKKUMUSTE AVAMISE RAHULOLU JA MARKUSTE LEHT
Pakkuja nimi

Pakkuja esindaja

nimi

Kinnitan, et olen
rahul pakkumuste
avamise
protseduuriga
JAIVEI

Miirkused dokumentide
vastuvdtmise j a avamise
protseduuri kohta

Konkursikomisjoni esimees : Natalja Sibalova
Konkursikomisjoni liikmed: Aleksandr Jefimov
Tamara Luigas

Vladimir KalatSov
Pyotr Nyakk

Fjodor Ovsjannikov
Marina Tihhomirova
Riigihanke eest vastutav isik: Tatjana Rusheljuk
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