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Probleemid ja kartused…

KORTERIÜHISTU

KES PROJEKTEERIB?

KES EHITAB?

KAS ON USALDUSVÄÄRNE?

KUSKOHAST SAADA PAKKUMISI?

KES HINDAB OLUKORDA?

MIS JÄRJEKORRAS MIDA TEHA?

MILLISED LOAD, TAOTLUSED?

KREDEX TOETUSED?

KES TEEB JÄRELVALVET?

KAS ON SÕLTUMATU?

KAS HIND ON TÖÖD VÄÄRT?

EGA LIIGA PALJU EI MAKSA?

KUI KINDEL ON PARTNER?

KAS SAAME GARANTII?



Valikute küsimus…

KORTERIÜHISTU KORTERIÜHISTU OTSIB JA 

TOIMETAB ISE

eeldab sobivaid teadmisi, 

kogemusi ning rohkesti isiklikku aega 

HINNAPAKKUMISTE LEIDMINE 

JÄETAKSE MERCELLI HOOLDE

Mercell omab vastavat pikaajalist 

kogemust, omab vajalikke andmebaase 

ning on neutraalne



Mercell hangete ja hinnapäringute 

tegemise keskkond

Asutatud Norras 1999. aastal,  Eestis tegutsenud 8 aastat

Norras ja Taanis riigihangete läbiviimise keskkond, Baltikumis 
avaldame kohalike omavalitsuste hankeid

Avaldame üle 1 500 hanke päevas (nii avalik kui erasektor)

Eestis avaldame umbes 300-350 korteriühistu hinnapäringut 
aastas

Suurim tööde teostajate ja töid vajavate ettevõtete ja 
organisatsioonide kohtumispaik



Kuidas asi käib…

HINNAPÄRINGUD
PAKKUMISED

EHITAJAD, PROJEKTEERIJAD

KORTERIÜHISTU

MERCELL

Mercell aitab tegevusi 

järjekorda panna,

hinnapäringuid koostada, 

avaldab päringud, otsib 

hankele pakkujaid, 

helistab vajadusel üle jne.

Mercellil on 

usaldusväärne 

andmebaas ja pikaajaline 

töökogemus

Võtab ühendust 

Mercelli meeskonnaga

Aruanded 

üldkoosoleku jaoks

kogu infovahetus 

arhiveeritakse ja 

on ligipääsetav

Korteriühistu 

otsustab ja valib 

tööde teaostaja
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Mercelli kasutamise võlud

MERCELLI KAUDU  SAATE:

abi ja tuge hinnapäringu materjali 
koostamisel (infot KredEx-i toetuste, 
dokumendide, kooskõlastuste kohta);

avaldada TASUTA hinnapäringuid;

hinnapäringute tulemuste aruanded 
korteriühistu koosolekute tarbeks;

selge pildi hindadest ja hinna/kvaliteedi 
suhetest

hoida silma peal kogu infol- lihtsam 
järge pidada ja aru saada;

hoida kokku aega ja saada samas 
professionaalne lahendus

HINNAPÄRINGUD:

avatud – pakkumise saavad esitada kõik 
huvitatud firmad;

suunatud – pakkumisi saavad teha
ainult KÜ-ga kooskõlastatud firmad



Korterühistute hinnapäringud

HINNAPÄRINGUID ON TEHTUD:

koristusteenused

haldusteenused

turvateenused

üldehitustööd

renoveerimine

restaureerimine

parkimiskohtade/teede ehitamine

prügimajade paigaldamine

küttesüsteemi tööd

ventilatsioonitööd

sanitaarremont (nt. trepikojad)

haljastus (nt. „hoovid korda“ projekt)

katuste paigaldamine

korstnate ehitamine

katusekorruste väljaehitamine

raamatupidamine

energiaaudit

erinevate projektide juhtimine

eksperthinnangud

jne.



Näited koostööst

KÜ Kalevipoja tn 3
Korteriühistu on kasutanud Mercelli keskkonda alates 2012. aasta algusest terve 
renoveerimisprotsessi ajal. Tänaseks on korrastatud pea kogu maja ja parimad 
pakkujad leiti just läbi Mercelli hinnapäringute. 

Mitme KÜ esindaja, Lea Nõuakas (Risti 7/7a, Energia 4 ja 7 jpt)
Lea Nõuakas on Mercelliga koostööd teinud mitme projekti raames, millest osad on 
alles pooleli. Nii on Mercelli abi kasutatud nii fassaadi-, katuse- ja gaasitööde puhul
kui ka parkimisala laiendamisel, haljastuse korraldamisel ja audiitorteenuste
tellimisel.

KÜ Pikaliiva 88
Korteriühistu kasutas Mercelli tuge uue koristus-, haldus- ja raamatupidamis-
teenuste pakkuja leidmisel. Hinnavõit oli 50% ja kvaliteet paranes!
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rara@mercell.com
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