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Tellija:

Pakkumuse
esitaja:

Tapa Vallavalitsus
reg. kood: 75033477
asukoht: Pikk 15, 45106
Tapa

Tiptiptap OÜ
reg. kood: 11043461
asukoht: Veetorni 9,
75301 Jüri alevik, Rae
vald, Harjumaa.

PAKKUMUS
nr 32394-2

30.01.2019a

1.

TELLIJA:
Tapa Vallavalitsus
reg. kood: 75033477
asukoht: Pikk 15, 45106 Tapa

2.

PAKKUMUSE ESITAJA:
Tiptiptap OÜ
reg. kood: 11043461,
asukoht: Veetorni 9, 75301 Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa.

3.

Müüdavate esemete ja/või teostatavate tööde nimistu, kogus ja hind:
Jrk.

Kood

1 MFS001

Nimetus

Kogus Tüki hind

Multifunktsionaalne spordiväljak puidust

Kokku

1.00 13 531.00 13 531.00

31m x 16m
2 MUU

Valgustuse rajamine

1.00 15 785.00 15 785.00

3 MUU

Aluse ehitus + juurdepääsutee

1.00 19 750.00 19 750.00

4 MUU

Kunstmuru joonte ja paigaldusega

1.00 10 500.00 10 500.00

5 PROJ03

Mänguväljaku projekteerimine ning

1.00

2 240.00

2 240.00

kooskõlastamine
6 MUU

Geodeesia

1.00

650.00

650.00

7 TRANSP

Transpordikulu

1.00

180.00

180.00

Paigaldus

1 884.00

Tooted ja paigaldus
kokku ilma KM-ta

64 520.00

Käibemaks 20%

12 904.00

Kokku EUR

77 424.00

4. Tasumise viis
Pakkumuse esitaja poolt esitatud arve alusel:
50% arve summast enne paigaldustööde alustamist 7 kalendripäeva jooksul peale
arve esitamist ja 50% peale paigaldustööde lõpetamist 7 kalendripäeva jooksul.
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Tellija poolt allkirjastatud pakkumus või meili teel saadetud kinnitus on aluseks tasu
arvestamisel ja arve esitamisel müüdavate esemete ja/või teostatavate tööde eest.
Arve tähtaegse mittetasumise korral, rakendub Tellijale viivis 0,5% tähtaegselt
tasumata summast iga viivitatud päeva eest. Kauba ja teenuste üleandmisel ja
vastuvõtmisel koostatakse kauba ja üleandmist ja vastuvõtmist kinnitav akt, milles
kinnitatakse kauba tehnilistele tingimustele vastavust ja töökorras olekut.
5. Omandiõigus
Omandiõigus müüdud esemetele ja/või teostatavate töödele läheb pakkumuse
esitajalt tellijale üle hetkest, mil tellija on pakkumuse esitajale käesoleva
pakkumusega kokkulepitud hinna täielikult tasunud. Pakkumuse esitajal on õigus
arve(te) maksmisega viivitamise korral üle 45 päeva demonteerida temale kuuluvad
esemed ning ning võtta üleantud tooted tagasi oma valdusesse kuni arve täieliku
tasumiseni.
6. Tarnetähtaeg ja/või tööde teostamise ajakava:
Tööd teostatakse vastavalt kokkuleppele.
Toodete paigaldusteenus ei sisalda vanade atraktsioonide lammutamist ja äravedu,
maapinna tasandustöid ning prügi äravedu (mis ei ole paigaldajate poolt objektile
toodud), juhul kui nimetatud teenused ei ole pakkumuse tabelis eraldi välja toodud.
Müüdavate esemete paigalduseks valmistab tellija ette tasase maapinna või tellib
tasandustööd pakkumuse esitajalt. Pakkumuse esitaja ei vastuta, ka paigaldustööde
teostamise ajal, mänguväljaku võimalike purunemiste ja sellest tuleneva võimaliku
tellijale tekkiva kahju eest, kui purunemine tekkis tellija või kolmandate isikute süül
(atraktsioonide vale kasutamine, lõhkumine, vandaalitsemine, vms).
7. Garantii
Tiptiptap OÜ annab paigaldatud toodetele ja paigaldustöödele garantii 2 aastat,
juhul kui Tellija on täitnud Pakkumuse esitaja poolt pakkumuses näidatud
hooldussageduse nõudeid.
Garantii alla ei arvestata toodete loomulikku kulumist ja vandalismi.
Arvestades eeltoodud objekti kasutustihedust on tootjapoolne toodete
hooldussageduse soovituslik nõue 4 korda aasta jooksul.
8. Autoriõigused
Tulenevalt Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni (edaspidi: Berni
konventsioon) teisest artiklist ja AutÕS § 4 lg 3 p 14 on autoriõigustega kaitstud
arhitektuurilised teosed ja arhitektuuriline graafika. Käesoleva pakkumusega
kaasnevad Tiptiptap OÜ toodete joonised, eskiisid jms. on arhitektuuriline graafika
ja tootepildid arhitektuurilised teosed, milliste autoriõigused kuuluvad Tiptiptap
OÜ-le. Berni konventsiooni 12. artikli järgselt kuulub kunstiteoste autoritele
ainuõigus teha nende teoste kohandusi, seadeid ja muid töötlusi. AutÕS § 13 lg 1 p
10 järgselt kuulub autori varaliste õiguste alla õigus keelata teostada arhitektuurne
projekt. Eeltoodust tulenevalt on keelatud teha kohandusi, seadeid ja muid töötlusi
käesolevale pakkumusele lisatud arhitektuurilistes teostes, samuti on keelatud
käesolevas pakkumuses sisalduva arhitektuurse graafika alusel valmistada ja/või
ehitada ja/või muul viisil luua esitatud tooteid. Samuti on keelatud autori nõusolekuta
ja autoritasu maksmiseta isikliku kasu saamise eesmärgil reprodutseerida
käesolevas pakkumuses esitatud arhitektuuriteoseid (AutÕS § 18 lg 2 p 1). Eelpool
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märgitud keeldude rikkumise korral rakendab Tiptiptap OÜ pakkumise saaja suhtes
AutÕS § 81-7 sätestatud õiguskaitsevahendeid.
Käesoleva pakkumuse sisu (toodete nimekiri, kogused, hinnad, joonised ja muud
pakkumuse tingimused) on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamisele
kolmandatele isikutele.
Pakkumus kehtib kuni 01.03.2019 a.

Lugupidamisega,
Liisi Tamm
Müügiesindaja
tel. 5264579
liisi.tamm@tiptiptap.ee
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Tooted:

Multifunktsionaalne
spordiväljak puidust 31m x
16m (MFS001)

5+
1-

16m

31m
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