
Pakkumise saaja
Eraklient Pakkumine nr P-220355

Kuupäev 14.10.2022
Aegumise kuupäev 28.10.2022
Viitenumber 2203559

3park Eesti OÜ

Salve tn 3f
Nõmme linnaosa, Tallinn

11612 Harju maakond

Rg-kood 14928846
KMKR nr EE102261006

Kontaktisik 5263703, Maris Leivategija
Neeme külaselts

Loodusesse sulanduvate elementidega madalseiklusraja projekteerimine ja ehitamine.

Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa

Madalseiklusraja laste raja ehitus 1 8 330,00 8 330,00

Summa km-ta 20% 8 330,00

Käibemaks 20% 1 666,00

Pakkumine kokku (EUR) 9 996,00

• Rada koosneb: 9-st erinevast elemendist 1-st platvormist,1st redelist ja trossil laskumisest.

• Seiklusrada ehitatakse ilma ülemineku platvormideta.

• Seiklusraja ehitus toimub vastavalt standardile EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020.
Lisaks arvestatakse mänguväljakute standardiga EVS-EN 1176-1:2017/AC:2018.
• Seiklusraja ehitamiseks kasutame sügavimmutatud puitu.
• Tross 12mm, galvaniseeritud.
• Hind ei sisalda eelprojekti koostamist, ehitusloa taotlust ja kasutusloa taotlust.
• Hind ei sisalda aluskatte (hakkepuidu) paigaldust. 
• Ehitusele on vajalik ka omanikujärelvalve. Ehitisteatise ja kasutusloa taotlemiseks on vajalik omanikujärelvalve allkiri
dokumentidele.
• Pakkumine sisaldab raja infosilti.
• Pakkumine sisaldab juhendeid, kuidas teostada seiklusraja igapäevast kiirkontrolli ja igakuist põhjalikumat kontrolli.

TASU JA ARVELDAMINE
• Tellija kohustub Tellimuse eest tasuma Pakkumuse esitaja poolt esitatud arve alusel:
•  50% Pakkumuses kokku lepitud tasust 7 kalendripäeva jooksul arve esitamisest enne tööde
algust.
•  50% pärast ehitustööde lõpetamist ja üleande dokumentide allkirjastamist

Omandiõigus Toodetele kuulub 3park Eesti OÜ'le kuni Tellija on kokkulepitud Tasu täielikult tasunud
ja Tooted on Tellijale üle antud. Tellija võib kokkuleppel 3park Eesti OÜ'ga saada Toodete valduse enne
Tasu täielikku tasumist. Tellija vastutab Toodete säilimise, hooldamise ja sihtotstarbelise kasutamise
eest alates Toodete oma valdusesse saamisest.

GARANTII: Hoiame oma radasid. Üks kord aastas pakume alati ise ülevaatust, et tagada seiklusradade turvalisus.
Telefon 55587837
E-post kaspar@3park.ee
Koduleht www.3park.ee
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• Garantiiaja jooksul on 2 tasuta ülevaatust.
• Töödele on garantii 2 aastat. Garantii ei kata looduse poolt põhjustatud kahjustusi, vandalismist põhjustatud kulutusi.
Garantiiaeg on:
• 5 aastat: alumiiniumist detailid, metalldetailid,
• 2 aastat: puitmaterjal, köiselemendid ja võrgust ronimiskonstruktsioonid.

Kõrgseiklusparkide kvaliteet ka madalseiklusradadel. Meie tehtud on Nõmme, Pirita, Haapsalu ja Valgeranna
seikluspargid. Oleme ehitanud ka 12+ seiklusparki välismaale: Soome, Norra ja Jaapanisse.
Madalseiklusradasid oleme ehitanud üle 120. Suurimatest nendest on Kurtna, Kadrina, Keila Terviseradade,
Põltsamaa Wpargi ja Sportland Kõrvemaa Matka ja Suusakeskuse madalseiklusrada.

INTELLEKTUAALNE OMAND:
Käesolevale Pakkumusele lisatud toodete jooniste, eskiiside, plaanide, skeemide, projektide ja muu dokumentatsiooni
autoriõigused ja mistahes muud nende suhtes kehtivad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad 3park Eesti OÜ-le
Käesoleva Pakkumuse sisu (toodete nimekiri, kogused, hinnad, joonised ja muud pakkumuse tingimused) on
konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele.
Tellijal on keelatud jooniste, eskiiside, plaanide, skeemide, projektide ja muu dokumentatsiooni avalikustamine,
levitamine, muutmine, reprodutseerimine, töötlemine, eksponeerimine või muul viisil kolmandatele isikutele teatavaks
tegemine ilma 3park kirjaliku nõusolekuta.
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