TS ENERGIA OÜ
Tehnosüsteemide ja sanitaartehniliste tööde lisateenuste hinnakiri
1 tunni hind on 1 töömehe miinimumtasu iga väljakutse korral (tavaliselt 2 meest brigaadis).
Tallinna piires kohalesõidu eest tasu ei võeta.
Teenused, mis ei ole hinnakirjas välja toodud, teostatakse vastavalt kalkulatsoonile.
Suuremahuliste tööde puhul hind kokkuleppel!
Tellimuste vastuvõtt 8.00 – 16.30
• INFO TEL: 6 318 086 / 6 318 414 GSM: 509 7451 FAX: 6 318 221 e-mail: tellimus@ets
Teenuse nimetus
Mõõtühik
Hind EUR
Hind EUR
käibemaksuta
käibemaksuga
•
•
•
•
•

Tehnosüsteemide avariiremonditööd
Sanitaartehnilised tööd
Keevitustööd
Fekaalivedu MB
Fekaalivedu FL180
Kanalisatsiooniummistuste, avariide likvideerimine
välistrassidel
Kanalisatsiooniummistuste, avariide likvideerimine
välistrassidel (paakautoga)
Maja veetorustiku survestamine (majasisene)
Küttesüsteemi pesu (vesi-õhk)
Majasisese küttesüsteemi ja soojussõlme
survestamine
Külmunud torude sulatamine
Lisatingimused
** Töödele väljaspool Tallinnat lisandub tasu iga
läbisõidetud km eest (edasi – tagasi ) alates
linnapiirist.
**Paakautoga ( MB või FL 180 )
** Remondimaterjal

tund
tund
tund
3 m3
/koorem
8 m3
/koorem
tund

28.33
28.33
31.67
30.00

34.00
34.00
38.00
36.00

36.00

43.20

30.00

36.00

tund

67.00

80.40

tund
tund
tund

35.00
37.50
91.67

42.00
45.00
110.00

tund

38.40

46.10

km

0.45

0.54

km
0.80
0.96
Töödele lisandub materjalide maksumus

TS ENERGIA OÜ
Elektritööde hinnakiri
•
•
•
•
•
•

1 tunni hind on 1 töömehe miinimumtasu iga väljakutse korral (tavaliselt 2 meest brigaadis).
Tallinna piires kohalesõidu eest tasu ei võeta.
Teenused, mis ei ole hinnakirjas välja toodud, teostatakse vastavalt kalkulatsoonile.
Suuremahuliste tööde puhul hind kokkuleppel!
Tellimuste vastuvõtt 8.00 – 16.30
INFO TEL: 6 318 086 / 6 318 414 GSM: 5097451 FAX: 6 318 221 e-mail: tellimus@ets

•

Teenuse nimetus
Väljakutse/Töötunni hind
Kiirväljakutse 24 h jooksul
Kaitseautomaadi paigaldus (230V)
Kaitseautomaadi vahetus (230V)
Kaitseautomaadi paigaldus (400V)
Kaitseautomaadi vahetus (400V)
Pistikupesa paigaldus / vahetus (230V)
Pistikupesa paigaldus / vahetus (400V)
Lüliti paigaldus / vahetus
Veksellüliti paigaldus / vahetus
Valgusti paigaldus (hind alates)
Valgusti vahetus (hind alates)
Elektripliidi ühendamine (230V / 400V)
Elektriboileri ühendamine (230V / 400V)
Lekkevoolukaitse paigaldus (230V)
Lekkevoolukaitse paigaldus (400V)
Elektrisüsteemi vigade otsimine (tund)
Elektripõrandakütte regulaatori ühendamine
Elektrikilbi montaažitööd (tund)
Vanade elektriseadmete demonteerimine (tund)
Elektrialane konsultatsioon (tund)
Elektripaigaldiste käit
Sise-ja väliselektritööd
Lisatingimused
** Töödele väljaspool Tallinnat lisandub tasu iga
läbisõidetud km eest (edasi – tagasi ) alates linnapiirist.
** Remondimaterjal

Hind EUR
(käibemaksuta)
22.00
40.00
22.00
25.00
25.00
25.00
18.00
25.00
18.00
18.00
18.00
25.00
32.00 / 35.00
32.00 / 35.00
30.00
35.00
22.00
30.00
35.00
22.00
30.00
kokkuleppel
kokkuleppel

Hind EUR
(käibemaksuga)
26.40
48.00
26.40
30.00
30.00
30.00
21.60
30.00
21.60
21.60
21.60
30.00
38.40/ 42.00
38.40/ 42.00
36.00
42.00
26.40
36.00
42.00
26.40
36.00

0.45

0.54

Töödele lisandub materjalide maksumus

TS ENERGIA OÜ
Insenertitööde hinnakiri
Tallinna piires kohalesõidu eest tasu ei võeta.
Teenused, mis ei ole hinnakirjas välja toodud, teostatakse vastavalt kalkulatsoonile.
Suuremahuliste tööde puhul hind kokkuleppel!
Tellimuste vastuvõtt 8.00 – 16.30
INFO TEL: 6 318 086 / 6 318 414 GSM: 5097451 FAX: 6 318 221 e-mail: tellimus@ets
•
•
•
•

Töö sisu

Ühikhinnad inimese kohta
(käibemaksuta)

Tehniliste
tingimuste
väljatöötamine,
hangete
korraldamine
Ehitusprojektide läbivaatamine,
paranduste
tegemine
ja
kooskõlastamine
Olemasolevate
trasside
ettenäitamine ehitajale
Ehitiste tehniline järelevalve
Objektide ülevaatus ja puuduste
väljatoomine
elektri
ja
santehniliste tööde osas enne
ehituse vastuvõtmist ehitajalt
(vastuvõtukomisjonides
osalemine);
Osalemine
arengukavade
ja
arendusprojektide
väljatöötamisel
Avariitööde organiseerimine ja
järelevalve
Väikesemahuliste
elektri
ja
santehniliste tööde teostamine

42,00 €/tund

Ühikhinnad inimese
kohta
(käibemaksuga)
50,40 €/tund

42,00 €/tund

50,40 €/tund

65,00 €/kord

78,00 €/kord

42,00 €/tund
42,00 €/tund

50,40 €/tund
50,40 €/tund

42,00 €/tund

50,40 €/tund

Tööde maksumus +10%

Tööde maksumus +10%

Tellija vajadustest lähtuvate ja
eelnevalt Tellijaga kokkulepitud
tööde teostamine (sh nimetatud
tööde
teostamiseks
vajalike
projekteerimis-,
ehitusvõi
muude hangete korraldamine).

Tööde maksumus +10%, kuid
mitte vähem kui 42,00 €

Tööde
maksumus
+10%,
kuid
mitte
vähem kui 50,40 €
Tööde teostaja tegelik kulu, Tööde teostaja tegelik
millele
lisandub
Töövõtja kulu, millele lisandub
tegelik ajakulu ja eelnevalt Töövõtja tegelik ajakulu
toodud ühikhinnad (eelnevalt ja
eelnevalt
toodud
loetlemata tööd 42,00 €/tund) ühikhinnad
(eelnevalt
loetlemata tööd 50,40
€/tund)

