Lihthange
Haaslava valla teede hooldus 2017
hankedokument
Hankija: Haaslava Vallavalitsus, registrikood 75008255, aadress Kurepalu küla, Haaslava vald,
62113 Tartu maakond, tel 744 6524, faks 744 6524 teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku
osaleda riigihankes „Haaslava valla teede hooldus 2017“ ning esitada riigihanke avatud
hankemenetluses pakkumus vastavalt hanketeates (edaspidi HT) ja hankedokumentides (edaspidi
HD) märgitud tingimustele.
Hanke nimetus: Haaslava valla teede hooldus 2017, CVP 50230000-6
E-post: vald@haaslava.ee
Veebileht: www.haaslava.ee
Vastutav isik: Jüri Raudseping, Haaslava Vallavalitsuse majandus- ja keskkonnanõunik
Kontaktisik ja -telefonid: Jüri Raudseping, Haaslava Vallavalitsuse majanduskeskkonnanõunik; 744 6527, 50 94 896

ja

1. Hanke üldtingimused
1.1. Riigihange korraldatakse Haaslava valla teede hooldustööde teostaja leidmiseks
2017.aastal.
1.2. Teenuse osutamise aeg 03.04.2017-30.11.2017.
1.3. Teede hooldust rahastatakse Haaslava valla eelarvest.
2. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus
Hankelepingu esemeks on Haaslava valla teede hooldustööd 2017.aastal. Hankelepingu ese on
jagatud 3 osaks:
I osa: valla kruusakattega teede greiderdamine, profileerimine koos teeservade
mahalükkamisega – hooldusperioodil minimaalselt neli täislükkamist, lisaks vastavalt
vajadustele tellija poolt tellitavad osaliste teede ja teelõikude greiderdamised kohtades, kus teede
seisund on halvenenud (tellitava töö igakordne maht ei ole väiksem tööpäevast e. kaheksast
tunnist) ;
II osa: hooldusperioodil teeäärte niitmine kolmel korral (juuni algus, august ja septembri kuu
lõpus, kokku 72 tundi);
III osa: valla kruusakattega teedel katte halvas seisundis olevates kohtades teekatte
taastamine purustatud kruusa (fr 0-16) pealeveoga ja laialiajamisega.
Hankelepingu ese ja tingimused on määratud:
2.1. Hooldatavate teede nimekiri on HD lisa 5. Valla teede kaart on allalaaditav valla
kodulehelt www.haaslava.ee alajaotuses Hanked.
2.2. Teede hooldusnõuded on kirjeldatud HD lisas 1 ja lisas 2.
2.3. Pakkuja peab pakkumuse koostamisel ja hiljem töö tegemisel arvestama
hankedokumendi lisas 5 märgitud teede seisundi ja pikkusega. Hankemenetluse
objektiks olevad teed on avalikult kasutatavad teed ning pakkujal on oluliste asjaolude
hindamiseks ja kontrollimiseks võimalus teede olukorda hinnata Haaslava vallas tee
asukohas. Pakkumuse esitamiseks peab ta kontrollima üle kõik pakkumuse esitamiseks
ja töö nõuetekohaseks tegemise olulised asjaolud. Kui asjaolude hindamisel selgub, et
pakkumisdokumentides toodud andmed ei vasta tegelikkusele, on pakkuja sellest
asjaolust kohustatud viivitamatult hankijat teavitama. Pärast pakkumuse esitamist
hankedokumendis toodud näitajaid vaidlustada ei saa.
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2.4. Pakkuja esitab lähtuvalt hankedokumendi tingimustest pakkumuse kõikidele osadele.
Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud.
3. Hankelepingu tingimused.
Hankelepingu tingimused on sätestatud hankelepingu projektis (HD lisa 2).
4. Hankedokumentide väljastamise tingimused.
4.1. Hankedokumendid on Pakkujal võimalik alla laadida elektrooniliselt peale Pakkuja
registreerimist Riigihangete registris või valla kodulehelt www.haaslava.ee alajaotusest
Hanked.
4.2. Hooldatavate teede kaarti on pakkumise taotlejal võimalik alla laadida valla kodulehelt
www.haaslava.ee alajaotusest Hanked või see väljastatakse Pakkuja soovi korral
tööaegadel Haaslava Vallavalitsusest tasuta paberikandjal.
Informatsioon : Haaslava Vallavalitsuse majandus- ja keskkonnanõunik Jüri
Raudseping, 744 6527, 50 94 896 E-post: jyri@haaslava.ee
5. Pakkujale esitatavad kvalifikatsiooninõuded ning kvalifikatsiooni kontrollimine.
5.1. Pakkujate individuaalse seisundi nõuded. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja
kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal pakkuja:
5.1.1. keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses
karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või
riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või
maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole
karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema
elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv.
Pakkuja esitab hankedokumentide koosseisus esitatud lisa 3 vormi kohase kinnituse
vastavate asjaolude puudumise kohta;
5.1.2. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus
sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt.
Pakkuja esitab hankedokumentide koosseisus esitatud lisa 3 vormi kohase kinnituse
vastavate asjaolude puudumise kohta;
5.1.3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema
asukohamaa seaduse kohaselt.
Pakkuja esitab hankedokumentide koosseisus esitatud lisa 3 vormi kohase kinnituse
vastavate asjaolude puudumise kohta;
5.1.4. kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike
maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud
maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise
päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus
kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla
tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Vastavalt riigihangete seadusele
loetakse riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks pakkuja või taotleja
poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja
tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab
100 eurot.
Kõik pakkujad esitavad oma asukoha kohaliku omavalitsuse tõendi käesolevas
punktis nõutud kohalike maksude tasumist käsitleva informatsiooniga hanke
väljakuulutamise päeva seisuga. Isikud, kelle riiklike maksude tasumine ei kajastu
Eesti Maksu- ja Tolliameti andmekogudes, esitavad täiendavalt oma riigi pädeva
asutuse nõutud informatsiooni kajastava tõendi hanke väljakuulutamise päeva
seisuga.
5.1.5. kes on esitanud valeandmeid riigihangete seaduse 3. jaos sätestatud või seal
sätestatu alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.
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Pakkuja esitab hankedokumentide koosseisus esitatud lisa 3 vormi kohase kinnituse
vastavate asjaolude puudumise kohta. Täiendavalt kontrollib hankija vastavust
sellele nõudele esitatud pakkumuste koosmõjus.
5.2. Pakkuja tehniline pädevus.
5.2.1. Pakkuja peab omama tehnilisi vahendeid hankelepingu täitmiseks või kokkulepet
nende saamiseks.
Pakkuja esitab omakäelise kinnituse vastava tehnika omamise või kasutamise
võimaluste kohta.
5.3. Hankijal on õigus küsida pakkujalt kvalifikatsiooni kontrollimiseks täiendavat
informatsiooni ning teha järelepärimisi pädevatele organisatsioonidele ja kolmandatele
isikutele.
6. Pakkumiste hindamine:
6.1. Pakkumuse peab pakkuja esitama hankedokumendi lisa 4 vormil, näidates pakkumuse
hinna eurodes koos käibemaksuga.
6.2. Hankija hindab ainult neid pakkumusi, mille esitajad vastavad kvalifitseerimisnõuetele
ning mis on koostatud lähtuvalt hankedokumendi nõuetest.
6.3. Hindamiskriteeriumiks on pakutud odavam hind. Pakkumiste võrdlemisel ja hindamisel
arvestatakse ainult HD näidatud hindamiskriteeriumit.
6.4. Hankija hindab iga osa eraldi. Punkte antakse järgnevalt:
I osa – odavam pakkumine saab maksimaalselt 400 punkti, teised pakkumused saavad
punkte proportsionaalselt vähem;
II osa – odavam pakkumine saab maksimaalselt 200 punkti, teised pakkumused saavad
punkte proportsionaalselt vähem.
III osa – odavam pakkumine saab maksimaalselt 400 punkti, teised pakkumused saavad
punkte proportsionaalselt vähem;
Proportsionaalselt punktide arvutamise valem on :
(vastava osa maksimaalne võimalik punktide arv) x (vastava osa kohta esitatud odavam pakkumus)
vastava osa kohta esitatud pakkuja pakkumus

6.5. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse kõikide osade punktide summeerimisel kõige
rohkem punkte kogunud pakkumus.
7. Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu ning pakkumuse märgistamise nõuded.
7.1. Pakkumus esitada järgmises koosseisus ja järjekorras:
7.1.1. pakkumuse sisukord;
7.1.2. hankedokumendi
lisa
3
vormikohased
kinnitused
pakkuja
kvalifitseerumistingimustele vastavuse ja hankedokumentide punktis 5.1. ja selle
alapunktides sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude (riigihangete
seaduse § 38 lõike 1 punktid 1 kuni 3) puudumise kohta.
7.1.3. hankedokumendi lisa 4 kohane pakkumus koos pakutavate osade, hindade ja
kasutatava tehnika äranäitamisega;
7.1.4. volikiri pakkumuse esitamiseks, kui pakkumuse ja selle lisade allkirjastaja ei ole
pakkuja seaduslik esindaja;
7.1.5. Pakkuja asukoha kohalike maksude maksuvõlgade puudumise tõend pakkumuse
väljakuulutamise päeva seisuga.
7.1.6. Pakkuja asukoha riiklike maksude maksuvõlgade puudumise tõend pakkumuse
väljakuulutamise päeva seisuga, kui pakkuja maksude tasumise informatsioon ei
kajastu Eesti vabariigi Maksu- ja Tolliameti andmebaasides.
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7.2. Pakkumus ja kõik selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti
keeles. Pakkumuse ja selle lisade kõik lehed peavad olema nummerdatud ja
allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt.
7.3. Pakkumus tuleb esitada ühes eksemplaris köidetult kinnises ümbrikus. Ümbrikul peavad
olema kirjed: „Haaslava valla teede hooldus 2017” ja „Mitte avada enne 27.03.2017
kell 11.10”.
8. Keelenõuded
8.1. Pakkumuse koostamise keel on eesti keel.
9. Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta
9.1. Pakkumuse maksumus esitatakse vastavalt hankedokumentide nõuetele (käibemaksuta ja
käibemaksuga).
9.2. Kõik pakkumuses esitatavad maksumused esitatakse eurodes, ühesendise täpsusega.
10. Pakkumuse esitamise aeg ja koht
Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 27.03.2017 kell 11.00-ks. Pakkumuse võib saata kirjalikult
aadressile: Kurepalu küla, Haaslava vald, 62113 Tartu maakond. Käsi- või kullerpostiga
dokumentide esitamisel anda dokumendid vallavalitsuses vallasekretäri kätte. Pakkumuse
vastuvõtja annab pakkuja soovi korral pakkumuse üleandjale allkirjastatud tõendi pakkumuse
pakendi vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta. Pakkumusi, mis saabuvad hiljem määratud
tähtpäevast ja -ajast, vastu ei võeta.
10.1.
Arvestatakse pakkumuse tegelikku laekumist. Riski pakkumuse postiga,
kullerpostiga või muul viisil edastamisel võtab pakkuja ning vastutus pakkumuse
tähtaegse esitamise eest on pakkujal.
11. Pakkumuse jõusoleku minimaalne tähtaeg
11.1. Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 60 päeva.
12. Pakkuja kinnitus
12.1. Pakkumuse esitamise faktiga kinnitab pakkuja, et on teadlik kõikidest hanketeates ja
hankedokumentides esitatud tingimustest, võtnud täimiseks kõik eelmärgitud dokumentides
sätestatud nõuded ja esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija
soovib võistlevaid pakkumusi.
13. Kontaktandmed, kust on võimalik hankedokumentide sisu kohta täiendavat teavet küsida.
13.1 Hankedokumentide väljastamise ning hanke sisu kohta on võimalik saada täiendavat infot
vallavalitsuse majandus- ja keskkonnanõunikult e-post jyri@haaslava.ee, tel 744 6527, 50
94 896.
13.2. Hankija annab kirjalikule nõudele 2 (kahe) tööpäeva jooksul kirjaliku selgituse
elektronposti teel, edastades selgituse ka kõikidele teistele pakkujatele.
14. Pakkumuste avamise täpne koht ja aeg
14.1. Pakkumused avatakse Haaslava vallamajas, mille aadress on Kurepalu küla, Haaslava vald,
62113 Tartu maakond, 27.03.2017 kell 11.10, vallavanema kabinetis.
15. Pakkumuste tagasilükkamine
Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata, kui:
15.1. vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat
maksumust;
15.2. ükski pakkumus ei vasta hankedokumentides kehtestatud tingimustele.
16. Pakkujate teavitamine otsustest
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16.1 Hankija edastab pakkujatele pakkumuste avamise protokolli koopia koos teatega
pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta või otsuse kohta, mis on hankemenetluse
lõppemise aluseks, kui ta edastab pakkujatele või taotlejatele teabe hankemenetluse käigus
tehtud otsustest vastavalt riigihangete seaduse § 54 lõikes 4 sätestatule.
16.2 Hankijal on õigus kalduda kõrvale riigihangete seaduse § 54 lõigetes 1 ja 2 sätestatud
tähtaegadest, kui ta esitab pakkujatele või taotlejatele lõigetes 1 ja 2 nimetatud teabe korraga
viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse
või otsuse, mis on hankemenetluse lõppemise aluseks, tegemisest arvates.
17. Hankelepingu sõlmimine
17.1 Eduka pakkumuse teinud isikuga sõlmitakse hankeleping (Haaslava valla teede hooldus
2014 töövõtuleping).
17.2 Hankelepingu sõlmimisel rakendatakse hankedokumendis ja selle lisades toodud nõudeid
ja tingimusi. Hankelepingu eelnõu on hankedokumendi osa ning selles sisulisi muudatusi pärast
pakkumuse edukaks tunnistamist teha ei tohi (hankedokumendi lisa 2).
LISAD:
Lisa 1 Hooldusnõuded
Lisa 2 Hankelepingu projekt
Lisa 3 Pakkuja kinnitused
Lisa 4 Pakkumus
Lisa 5 Haaslava valla hooldatavate teede nimekiri. Valla teede kaart on allalaaditav valla
kodulehelt: www.haaslava.ee , Hanked.
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Lisa 1
lihthanke „Haaslava valla teede hooldus 2017”
hankemenetluse hankedokumendile

HOOLDUSNÕUDED
Teede hooldust tuleb teha tehniliselt korras, töömahule ja hooldatavate objektide iseloomule
vastava võimsuse ja suurusega tehnikaga.
TÖÖVÕTJAL ON KOHUSTUS:
1. teha hooldusperioodil tellija määratud teedel teehooldust;
2. teha töö võimalikult kiiresti ja kvaliteetselt lähtuvalt ilmastikuoludest;
3. teha Tööd vastavuses Lepinguga, kehtivate õigusaktidega ja ehitusnõuete ning
standarditega;
4. vastutada ehitusobjektil Töö tegemisel võimaliku kaasneva kahju tekitamise eest
keskkonnale, liiklejatele ja tee omanikule;
5. töö tegemisel alltöövõtjate kasutamise korral nõuda nendelt Teeseaduse kohast
tegevusluba;
6. töö tegemisel kasutada õigusaktide nõuete kohaselt tõendatud
teedeehitusmaterjale
ja tooteid;
7. esitada Tellijale täiendavat informatsiooni kruusa pealevedu vajavate teelõikude
kohta;
8. täiendavat kruusa pealevedu vajavad teed kooskõlastada Tellija esindajaga;
9. töö teostamisel mitte ära kasutama Tellija ebapiisavat professionaalsust teeehitustööde spetsiifikas;
10. teede hooldusel ja remondil jälgida tee servade mahalükkamise vajadust;
11. täita tellija poolseid töödega seotud jooksvaid korraldusi;
12. tagada töö tegemisel liiklejate ohutus;
13. anda tellijale tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel ning arvestada lepingu
kehtivuse ajal tellija juhistega töö tegemise kohta.
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Lisa 2
lihthanke „Haaslava valla teede hooldus 2017”
menetluse hankedokumendile

TÖÖVÕTULEPING
Haaslava valla teede hooldus 2017
Kurepalus

............ 2017

Haaslava Vallavalitsus registrikood 75008255, Kurepalu küla, Haaslava vald, Tartumaa, keda
esindab valla põhimääruse alusel vallavanem Priit Lomp (edaspidi tekstis nimetatud "Tellija") ja
............................................................................., keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige
................................................. (edaspidi tekstis nimetatud "Töövõtja"), keda edaspidises tekstis
koos on (Tellija ja Töövõtja edaspidi tekstis koos nimetatud "Pooled") sõlmisid käesoleva
töövõtulepingu (edaspidi tekstis nimetatud "Leping") alljärgnevas:
I ÜLDTINGIMUSED
1. LEPINGU OBJEKT
Tellija tellib ja Töövõtja kohustub tegema Haaslava valla teede hooldetöid:
1.1 Kruusakattega teed -teede greiderdamine, profileerimine koos teeservade
mahalükkamisega;
1.2 Teeäärte niitmine.
1.3 Kruusa pealevedu teelõikudele koos laialiajamisega
(edaspidi tekstis nimetatud "Töö") vastavalt käesolevale töövõtulepingule (edaspidi tekstis
nimetatud "Leping") ja Lepingu dokumentidele.
1.2 LEPINGU DOKUMENDID
1.2.1 Lepingu dokumentideks on Lepingu lisad - Tehtud tööde aktid.
1.3 TÄHTAJAD
1.3.1 Töö alustamise aeg on 03. aprill 2017;
1.3.2 Töö lõpetamise tähtaeg on 30. november 2017, milliseks ajaks kohustub Töövõtja
lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused;
1.4
LEPINGU HIND
1.4.1 Töö maksumused esitatakse koos käibemaksuga:
1.4.1.1 Kruusakattega teede greiderdamise, profileerimise ja teepeenarde mahalükkamise
maksumus on ........................ eurot ühe töötunni kohta koos 20%-lise käibemaksuga;
1.4.1.2 Teeäärte niitmise maksumus on ....................... eurot ühe töötunni kohta koos 20%-lise
käibemaksuga;
1.4.1.3 Kruusakattega teedele purustatud kruusa (fr 0-16) osalise pealeveo ja laialiajamise
maksumus tellijale sobival ajal ja koguses on ........................ eurot ühe kuupmeetri
kohta koos 20%-lise käibemaksuga (sisaldab töövõtja kulutusi purustatud kruusa
ostmiseks töövõtja poolt valitud karjäärist, kohale veoks Haaslava valda ja laialiajamiseks
teel);
II TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED
2.1
Tegema hooldusperioodil tellija määratud teedel teehooldust;
2.2
Tegema töö võimalikult kiiresti ja kvaliteetselt lähtuvalt ilmastikuoludest;
7/7

2.3
2.4
2.5
2.6
2.9
2.10
2.11
2.12

Töövõtja teeb Töö vastavuses Lepinguga, kehtivate õigusaktidega nõuete ning
standarditega;
Vastutama Töö tegemisel võimaliku kaasneva kahju tekitamise eest keskkonnale,
liiklejatele ja tee omanikule;
Töö tegemisel alltöövõtjate kasutamise korral nõudma nendelt Teeseaduse kohast
tegevusluba;
Esitama Tellijale informatsiooni täiendavat kruusa pealevedu vajavate teelõikude kohta;
Töö teostamisel mitte ära kasutama Tellija ebapiisavat professionaalsust tee-ehitustööde
spetsiifikas;
Teede hooldusel jälgima tee servade mahalükkamise vajadust;
Andma tellijale tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel ning arvestada lepingu
kehtivuse ajal tellija juhistega töö tegemise kohta;
Tehtud Tööde aktides näitama ära iga hooldatud tee nime.

III TELLIJA KOHUSTUSED
3.1
Tellija kohustub tasuma Töövõtjale Lepingule vastava Töö eest Lepingu p 1.5.1
kokkulepitud hinna.
3.2
Tellija teatab Töövõtjale soovitud tööde teostamisest ette vähemalt 7 päeva. Ühekordselt
tellitava töö maht ei ole väiksem kui üks tööpäev e. 8 tundi.
3.3
Tellija kohustub teatama Töövõtjale nii Töö tegemise ajal kui ka pärast Töö vastuvõtmist
avastatud mittevastavustest Lepingule mõistliku aja jooksul pärast vastavate asjaolude
avastamist.
IV ARVELDUSED, TAGATISED, TÖÖDE ARVESTUS,
TÖÖDE ÜLEANDMINE-VASTUVÕTMINE
4.1
Tehtud tööde arvestus toimub tegelikult tehtud tööde järgi. Töövõtja esindaja fikseerib
tehtud tööde aktis tegelikult teostatud tööd ja arvutab tehtud tööde maksumused ning esitab
tehtud tööde akti Tellija esindajale allakirjutamiseks.
4.2
Tellija esindaja on kohustatud saadud aktidele kolme tööpäeva jooksul alla kirjutama
või esitama kirjaliku põhjenduse alla kirjutamisest keeldumise kohta.
4.3
Töövõtja võib vormistada ja esitada arve tehtud tööde kohta alles pärast tehtud tööde
aktile allakirjutamist Tellija esindaja poolt.
4.4
Tehtud tööde eest tasumise aluseks on punktide 4.1 ja 4.2 kohaselt vormistatud Tehtud
tööde akt koos arvega.
4.5
Tellija tasub Töövõtjale 14 tööpäeva jooksul pärast punktide 4.1 ja 4.2 kohaselt
vormistatud tehtud tööde akti ja arve saamist.
4.6
Töö loetakse valminuks tööde vastuvõtuakti allkirjastamise kuupäevast alates.
4.7
Kui Töös on avastatud puudusi ja Töövõtja ei ole viinud Tööd vastavusse Lepingu
tingimustega on Tellijal õigus vähendada tasu tehtud tööde eest.
4.8
Lepingu punktis 4.5 määratud tähtaegade ületamisel on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt
viivitusintressi 0,5 % maksmisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.

V LEPINGUGA SEOTUD VASTUTUS
5.1 TÖÖVÕTJA VASTUTUS:
5.1.1 Töövõtja vastutab Lepingu rikkumise eest, kui Töö ei vasta Lepingule.
5.1.2 Töövõtja vastutab ka kõigi alltöövõtjate poolt tehtud tööde Lepingule vastavuse eest.
5.1.3 Tellijal on õigus Leping üles ütelda, kui Töövõtja rikub Lepinguga võetud kohustusi.
5.1.4 Lepingu ülesütlemisel Töövõtja süül tasub Töövõtja Tellijale 10% Lepingu ülesütlemise
ajaks tegemata tööde maksumusest. Tellijal on õigus nimetatud summa maha arvata Töövõtjale
tasumisele kuuluvast summast.
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5.1.5 Tööde tegemise ajal kannab juhusliku hävimise või kahjustumise riisikot Töövõtja.
Töövõtjal ei ole õigust nõuda tasu tehtud Lepingu objektiks olevate tööde eest, mis on hävinud
või kahjustunud enne nende vastuvõtmist Tellija poolt.
5.2 TELLIJA VASTUTUS
5.2.1 Töövõtjal on õigus Leping üles ütelda, kui Tellija rikub Lepinguga võetud kohustusi.
Lepingu ülesütlemisel Tellija süül tasub Tellija Töövõtjale 10% Lepingu ülesütlemise ajaks
tegemata tööde maksumusest.
5.2.1 Töö juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb üle Tellijale valminud Töö
vastuvõtmisel lepingu punkt 4.6 kohaselt.
VI MUUD TINGIMUSED
6.1 LIIKLUSOHUTUS OBJEKTIL TÖÖ TEGEMISE AJAL
6.1.1 Töövõtja vastutab objektil liiklusohutuse eest Töö alustamisest kuni lõpetamiseni so.
endise liikluskorralduse taastamise või uue kehtima hakkamiseni.
6.2 TELLIJA JA TÖÖVÕTJA ESINDAJAD OBJEKTIL
6.2.1 Töövõtja esindaja on ....................................................
6.2.2 Tellija esindaja on Jüri Raudseping , tel. 50 94 896
Ehituse omanikujärelevalvet teostab Haaslava Vallavalitsus.
6.3 LAHKARVAMUSTE LAHENDAMINE
6.3.1 Kui Töö tegemisel ilmnevad vastuolud Lepingu ja Lepingu dokumentide vahel, on nende
aluseks:
6.3.1.1 Leping koos Lisadega ning Töövõtja poolt tehtud teehooldetööde pakkumus.
6.3.2 Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada Poolte läbirääkimistel. Kui Pooled ei
jõua kokkuleppele, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtus.
6.3.3 Lepingu tõlgendamisel lähtuvad Pooled VÕS §29 sätestatust.
6.3.4 Leping jõustub alates allakirjutamisest Poolte poolt ja kehtib kuni Poolte lepinguliste
kohustuste täitmiseni.
Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest üks kuulub pärast allkirjastamist
Tellijale ja teine Töövõtjale.
7. LEPINGU POOLED
TELLIJA: Haaslava Vallavalitsus

TÖÖVÕTJA: ...............................

Priit Lomp
Vallavanem

...........................
juhatuse liige
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Lisa 3
lihthanke „Haaslava valla teede hooldus 2017”
menetluse hankedokumendile

PAKKUJA KINNITUSED
Hankija Haaslava Vallavalitsus, registrikood 75008255, (asukoht: Kurepalu küla, Haaslava
vald, Tartu maakond)
Pakkuja:
……………………………….

Nimi

Registrikood ………………………………..
Postiaadress ………………………………..
E-post

……………………………….

Telefon

……………………………….

Pakkuja volitatud esindaja pakkumuse osas
Nimi ……………………………...
E-post ……………………………….
Telefon……………………………….
Hanke nimetus: nr ................. , Haaslava valla teede hooldus 2017
Avaldame soovi osaleda lihthanke nr ................ , Haaslava valla
menetluses pakkujana.

teede hooldus 2017,

Meiepoolsed kinnitused seoses hankemenetluses osalemisega:
1. Kinnitame, et hankemenetluses sätestatud töö tegemiseks on meil ja meie valitud
alltöövõtjatel nõutud pädevus.
2. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning selle lisadega ja kinnitame, et
nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.
3. Kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik hankedokumentides esitatud
tingimused ja nõuded. Hanke pakkumuse koostamiseks vajalike täiendavate uuringute
teostamisel oleme pakkumuse koostamiseks saanud hankijalt kogu vajaliku informatsiooni.
4. Tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, oleme pakkumuse koostamisel
hankelepingu esemeks oleva töö tegemiseks arvesse võtnud kogu kulu, kaasa arvatud kulu,
mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides, kuid mis on vajalik hankedokumentides
kirjeldatud töö tegemiseks vastavalt esitatud nõuetele, heale tavale ning hankija põhjendatud
ootustele. Ühtlasi oleme üle kontrollinud hankedokumentides kirjeldatud töö ja selle mahu
ning esitatud pakkumus vastab tegelikult tegemisele tulevatele töödele, lähtudes
ootuspärasest lõpptulemusest.
5. Kinnitame, et meil olemas võimalused, tehnika ja muud vahendid riigihanke
hankedokumentides märgitud töö tegemiseks.
6. Kinnitame, et meie poolt pakkumusvormile lisatud pakkumuse maksumuse esildis on
nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et pakkumuse maksumuse esildise mittenõuetekohase
täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumendile mittevastav.
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7. Kinnitame, et anname nõusoleku järelepärimiste tegemiseks pädevatele asutustele ja
isikutele, et kontrollida meie vastavust kvalifikatsiooninõuetele.
8. Kinnitame, et kõik pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse
osa.
9. Kinnitame, et pakkumuse esitajal ja tema valitud alltöövõtjatel puuduvad riigihangete
seaduse § 38 lõike 1ja lõike 2 alapunktides märgitud tunnused. Pakkuja ja tema poolt valitud
alltöövõtjad ei kuulu nende hulka,
9.1. keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud
kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete
rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest
ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt
kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
9.2. kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus
sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt, välja arvatud asjade
ostmisel riigihangete seaduse § 28 lõike 4 punktis 4 sätestatud juhul ja tingimustel;
9.3. kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema
asukohamaa seaduse kohaselt;
9.4. kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude
või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt täidetud.
9.5. kes on samas riigihankes või ühe hankemenetluse raames osadeks jaotatud riigihanke
korral sama osa suhtes esitanud ühise pakkumuse, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi,
esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või nimetanud
alltöövõtjana hankelepingu täitmisel teist pakkujat;
9.6. kes on esitanud valeandmeid hankijale kehtestatud nõuetele vastavuse kohta.
9.7. kes on jätnud hankija poolt pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste
puudumise kohta nõutud andmed või dokumendid esitamata, kui need andmed või
dokumendid ei ole hankijale oluliste kulutusteta registri kaudu kättesaadavad;
9.8. kes on jätnud hankija teavitamata riigihangete seaduse §38 lõikes 1 nimetatud asjaolude
olulisest muutumisest;
9.9. kelle pakkumuse koostamisel on osalenud isik, kes on osalenud sama riigihanke
hankedokumentide koostamisel või kes on muul viisil hankijaga seotud ja sellele isikule
seetõttu teadaolev info annab talle eelise teiste pakkujate ees.

Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja nimi:
Esindamise alus

Allkiri:

______________________

Kuupäev:

______________________
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………………………………….
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Lisa 4
lihthanke „Haaslava valla teede hooldus 2017”
menetluse hankedokumendile
PAKKUMUSE ESILDIS
1. Hankija Haaslava Vallavalitsus, registrikood 75008255, (asukoht: Kurepalu küla,
Haaslava vald, Tartumaa)
2. Pakkuja:
……………………………….

Nimi

Registrikood ………………………………..
Postiaadress ………………………………..
E-post

……………………………….

Telefon

……………………………….

Pakkuja volitatud esindaja pakkumuse osas
Nimi ……………………………...
E-post ……………………………….
Telefon……………………………….
Hanke nimetus: nr ................. , Haaslava valla teede hooldus 2017
Esitame omapoolse pakkumise:
Osale I
Pakkumushind on ……….... / .................... eurot ühe töötunni kohta (käibemaksuta /
käibemaksuga)
Hankelepingu täitmiseks kavatsen kasutada ………………………………………. (töömasina
nimetus, mark)
Osale II
Pakkumushind on ……….... / .................. eurot ühe töötunni kohta (käibemaksuta /
käibemaksuga)
Hankelepingu täitmiseks kavatsen kasutada ………………………………………. (töömasina
nimetus, mark)
Osale III
Pakkumushind on ………............. / ........................eurot ühe kuupmeetri kohta (käibemaksuta /
käibemaksuga). Hind sisaldab töövõtja kulutusi purustatud kruusa (fr 0-16) ostmiseks töövõtja
poolt valitud karjääris, kohale veoks Haaslava valda ja laialiajamiseks .
Hankelepingu täitmiseks kavatsen kasutada ………………………………………. (töömasina
mark, kandevõime)
Meie pakkumuse edukaks tunnistamise korral kohustume sõlmima hankelepingu mitte hiljem kui
16 päeva möödudes alates pakkumuse edukaks tunnistamise jõustumisest.
Meie pakkumus on jõus 60 päeva alates pakkumuste esitamise lõpptähtajast.
Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja nimi:
Esindamise alus
Allkiri:

______________________

Kuupäev
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………………………………….
…………………………………

Lisa 5
lihthanke „Haaslava valla teede hooldus 2017”menetluse hankedokumendile
HAASLAVA VALLA HOOLDATAVATE TEEDE NIMEKIRI
tee nr

kattetyyp

katlai

1 Sepa tee

tee nimi

algus
0

pikkus

548 kruusatee

4

kateha muldlai seisukord
0

1 Sepa tee

548

930 kruusatee

3,5

0

4,5 halb

1 Sepa tee

1478

239 kruusatee

3,5

0

4,5 rahuldav

445 asfaltbetoon

4,5

0

5,5 hea

5 rahuldav

hööveldatava lõigu pikkus
548
239

5 Kalamajandi tee

0

5 Kalamajandi tee

445

175 kruusatee

4,5

0

5,5 rahuldav

175

6 Parve tee

0

1556 kruusatee

4,7

0

6 rahuldav

1556

7 Viidiksaare tee

0

721 kruusatee

3

0

4 halb

9 Savisaare tee

0

2434 kruusatee

5

0

6 rahuldav

10 Ülesoo

0

147 kruusatee

3,5

0

4,5 rahuldav

10 Ülesoo

721
2434

147

109 kruusatee

3

0

4 rahuldav

256

11 Järvekalda

0

205 kruusatee

3

0

4 halb

205

12 Kalda tee

0

358 kruusatee

4,5

0

5,5 hea

12 Kalda tee

4,5 rahuldav

358

134 kruusatee

3,5

0

16 Mõraoja tee

0

217 kruusatee

4

0

17 Roa tee

0

1553 kruusatee

4,3

0

18 Kalmistu tee

0

2493 kruusatee

5

19 Poldri tee

0

538 kruusatee

7,5

19 Poldri tee

538

674 kruusatee

5 hea

492
217

5,5 rahuldav

1553

0

6 rahuldav

2493

0

8,5 rahuldav

7,5

0

8,5 rahuldav
4,5 hea

1212

20 Langeringi tee

0

106 asfaltbetoon

3,5

0

20 Langeringi tee

106

794 asfaltbetoon

5

0

20 Langeringi tee

900

1671 kruusatee

4,5

0

5,5 rahuldav

1671

21 Toomu tee

0

607 kruusatee

4

0

5 rahuldav

607

21 Toomu tee

607

247 asfaltbetoon

4

0

5 hea

21 Toomu tee

854

721 kruusatee

4

0

5 rahuldav

21 Toomu tee

1575

150 asfaltbetoon

4

0

5 hea

21 Toomu tee

6 hea

721

1725

1408 kruusatee

5

0

6 rahuldav

1408

24 Kriisa tee

0

1218 kruusatee

3,7

0

5 rahuldav

1218

25 Pihla tee

0

851 kruusatee

3,7

0

5 rahuldav

851

26 Käki tee Koke lõik

0

1640 kruusatee

4,3

0

5 rahuldav

1640

26 Käki Metsanurga lõik

0

504 kruusatee

3,7

0

5 rahuldav

2418

28 Mõraoja tee

0

48 kruusatee

4

0

5 rahuldav

48

30 Kortsu tee

0

1774 kruusatee

4,7

0

5,7 rahuldav

1774

30 Kortsu tee

1774

5,7

0

7 hea

31 Kiipuse tee

0

2120 kruusatee

4

0

4,5 halb

2120

32 Musta-Mandli tee

0

4250 kruusatee

4

0

4,5 rahuldav

4250

33 Tagametsa tee

0

1560 kruusatee

3

0

3,5 rahuldav

1560

34 Haage tee

0

335 kruusatee

3,7

0

5 hea

34 Haage tee

223 asfaltbetoon

335

117 kruusatee

3

0

4 halb

452

36 Kaldapealse tee

0

663 kruusatee

3,3

0

5 rahuldav

663

37 Meistrite

0

155 kruusatee

3,5

0

4,5 halb

37 Meistrite

155

5

0

5 hea

82 asfaltbetoon

155

40 Kenganurme tee

0

455 kruusatee

4

0

5 rahuldav

465

41 Perve tee

0

1976 kruusatee

3,5

0

4,5 rahuldav

1976

42 Voore tee

0

1103 kruusatee

3

0

383 asfaltbetoon

4 halb

1103

44 Kitse tee

0

4

0

5 rahuldav

44 Kitse tee

383

118 kruusatee

4,5

0

5,5 rahuldav

118

44 Kitse tee

501

812 kruusatee

3,5

0

4,5 halb

812

44 Kitse tee

1313

315 asfaltbetoon

3,7

0

5 halb
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45 Tareke tee

0

755 kruusatee

4

0

5 rahuldav

755

46 Tondi tee

0

106 kruusatee

3,5

0

4,5 rahuldav

106

47 Kitsejärve tee

0

796 kruusatee

3,5

0

4,5 rahuldav

796

48 Heiti tee

0

574 kruusatee

3

0

4 rahuldav

574

49 Mäeotsa tee

0

680 kruusatee

4,5

0

5 rahuldav

680

50 Taga tee

0

682 kruusatee

3,5

0

4,5 rahuldav

682

51 Vooremäe tee

0

520 kruusatee

5

0

5,5 hea

520

52 Priisoo tee

0

1096 kruusatee

3,3

0

4 rahuldav

1096

53 Pedeli tee

0

2198 kruusatee

3

0

3,5 rahuldav

2198

54 Soola tee

0

7

0

7,5 rahuldav

54 Soola tee

68 asfaltbetoon

68

122 kruusatee

3

0

3,5 halb

55 Tekkeli tee

0

4790 kruusatee

4

0

4,5 rahuldav

4790

56 Saiba tee

0

900 kruusatee

3

0

4 rahuldav

900

56 Saiba tee

900

230 pinnastee

3

0

3 halb

57 Võsu tee

0

270 kruusatee

3,5

0

4,5 hea

58 Pikamäe tee

0

553 asfaltbetoon

5

0

5,5 rahuldav

58 Pikamäe tee

553

1410 kruusatee

4

0

4,5 rahuldav

59 Urda tee

0

2485 kruusatee

3,5

0

60 Nuudi tee

0

1938 kruusatee

4

0

4,5 rahuldav

1938

61 Tapu tee

0

810 kruusatee

4

0

4,5 rahuldav

810

61 Tapu tee

4 halb

112

270
1410
2485

810

1830 kruusatee

3,5

0

4 väga halb

62 Mõrasoo tee

0

1000 kruusatee

3,5

0

4 rahuldav

62 Mõrasoo tee

1000

345 kruusatee

3,5

0

4 väga halb

63 Kuuse tee

0

1718 kruusatee

4

0

4,5 rahuldav

1718

64 Aadami tee

0

408 kruusatee

3,5

0

4 rahuldav

408

65 Mäe tee

0

595 kruusatee

4,5

0

66 Roosi tee

0

288 kruusatee

2,5

0

3 rahuldav

288

68 Langemäe tee

0

273 kruusatee

3,5

0

4,5 rahuldav

273

70 Sinilille

0

348 kruusatee

3,5

0

4,5 rahuldav

348

71 Puusta tee

0

972 kruusatee

3

0

4 rahuldav

972

84 Uue-Kalda

0

250 kruusatee

5

0

6 hea

84 Uue-Kalda

5,5 hea

1000

595

250

61 kruusatee

3,5

0

4,5 hea

311

85 Kalda tee

0

252 kruusatee

4,5

0

5,5 rahuldav

252

86 Kesktee

0

153 kruusatee

3,7

0

5 rahuldav

153

87 Perve

0

102 kruusatee

4,5

0

5,5 hea

88 Järvekalda põik

0

61 kruusatee

3

0

4 halb

92 Tareke lõik 1

0

71 kruusatee

3,7

0

5 hea

93 Tareke lõik 2
Tuigo kalmistu parkla
97 tee

0

275 kruusatee

3

0

4 rahuldav

275

0

202 kruusatee

4

0

5 hea

202

98 Nurme

0

297 kruusatee

4

0

5 rahuldav

297

101 Rajala

0

270 kruusatee

rahuldav

270

102 Rajala lõik 1

0

170 kruusatee

rahuldav

170

107 Eerika 1

0

280 kruusatee

hea

280

109 Võsu tee lõik

0

504 kruusatee

hea

504

110 Väike_Kure tee

0

190 kruusatee

rahuldav

190

111 Age tee

0

470 kruusatee

rahuldav

470

102
71

67402
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