HINNAPAKKUMUS (VORM)
Hankija nimi: Kiili Vallavalitsus
Hanke nimetus:
Kiili valla tänavate, jalgteede, kergliiklusteede ja parklate puhastustööd 2020. aastal

Andmed ettevõtja kohta:
Nimi:
Registrikood:
Aadress:
Telefon:
E-post:
Esindaja nimi:

1. Esitame pakkumuse hankele “Kiili valla tänavate, jalgteede, kergliiklusteede ja
parklate puhastustööd 2020. aastal” arvestades hanketeates ja dokumentides toodud
tingimusi ja loetletud töid, alljärgneva hinna eest:
Töö

Kogus

1. Puhastusring (Kiili alev,
Kangru alevik, Luige
alevik, Vaela küla, Lähtse
küla Rätsepa, – tänavad,
jalg-kergteed ja parklad)

1 kord

2. Puhastusring ( Kiili alev,
Kangru alevik - tänavad,
jalg-kergteed ja parklad)

1 kord

3. Kergliiklusteede
puhastusring

1 kord

Hind
käibemaksuta

Käibemaks
20%

Maksumus
kokku

2. Tehniline- ja kutsealane pädevus:
a) Kinnitame, et meil on olemas hankedokumentides nõutud tänavapuhastuseks
vajalik eritehnika.
3. Kinnitame, et meil või meie seaduslikul esindajal ei ole karistusregistris meie elu- või
asukohariigi õigusaktide alusel kehtivaid või karistusregistri seaduse kohaselt
kustutamata kriminaal- või väärteo karistusandmed kuritegeliku ühenduse
organiseerimise või sinna kuulumise kohta või riigihangete nõuete rikkumise või

4.
5.

6.
7.

kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude
toimepanemise kohta.
Kinnitame, et meil puuduvad riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 toodud kõrvaldamise
alused.
Kinnitame, et meil puuduvad riigihangete seaduse § 95 lõike 4 punktis 1 ja 3 toodud
kõrvaldamise alused.
5.1. Meil puudub hankija asukohajärgse kohaliku maksu maksuvõlg
maksukorralduse seaduse tähenduses
5.2. Me ei ole pankrotis või likvideerimisel, meie suhtes ei ole algatatud pankrotivõi likvideerimismenetlus, meie äritegevus ei ole peatatud ega ole muus
sellesarnases olukorras meie asukohamaa õigusaktide kohaselt.
Kinnitame, et meil on olemas valmidus alustama tänavapuhastustöödega 24.
nädalal.
Kinnitame, et kõik esitatud andmed on õiged.

8. Käesolev pakkumus on jõus 30 kalendripäeva alates pakkumuste esitamise
tähtpäevast.
9. Kinnitame et saame esitada, hankija poolse taotluse korral, viivitamata (kuid mitte
pikema kui viie tööpäeva pikkuse tähtaja jooksul) vajalikud tõendid ja dokumendid
eelnevate kinnituste tõendamiseks.
Märkused:

____________________________________
/allkirjastatud digitaalselt/

(esindaja nimi ja ametinimetus)

