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Kutsume Teid esitama pakkumust riigihankes „Kurepalu-Aardlapalu valgustatud
kergliiklustee ehitamine“. Riigihankemenetlus viiakse läbi kooskõlas riigihangete seaduse ja
teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Pakkumused palume esitada vastavalt
nimetatud riigihanke teates ja dokumentides esitatud tingimustele.
1 ÜLDANDMED
1.1 Riigihanke nimi: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine
1.2 Hankija: Haaslava Vallavalitsus, registrikood 75008255, Kurepalu küla, Tartumaa.
1.3 Hankemenetluse eest vastutav isik: Heiki Tooming, maa- ja ehitusnõunik, telefon
7446525, 53 475 201.
1.4 e-post: heiki@haaslava.ee
1.5 Riigihanke dokumentides kasutatakse termineid järgmistes tähendustes:
- hankija – riigihanke väljakuulutanud asutus;
- pakkuja – pakkumuse esitanud isik;
- hankeleping (edaspidi leping) – hankemenetluse tulemusel hankija ja pakkuja vahel
sõlmitud ehitustööde töövõtuleping;
- tellija – isik, kes on sõlminud lepingu edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud
pakkujaga;
- töövõtja – edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja, kellega on sõlmitud leping.
2

RIIGIHANKE ESE JA NÕUDED EHITUSTÖÖLE
2.1 Riigihanke esemeks on Haaslava vallas Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee
ehitustööde peatöövõtu teostamine vastavalt Lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.

Ehitustöid teostatakse vastavuses Keskkond & Partnerid OÜ poolt koostatud Töö nr
070/2015, Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee põhiprojekt ja Töö nr 022/2016, KurepaluAardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekt ning Eltam OÜ koostatud Kurepalu-Aardlapalu
kergliiklustee välisvalgustuse põhiprojektiga (Töö nr 01102-17).
Tööde teostamine on planeeritud ajavahemikus 12.06.2017 kuni 18.09.2017.
2.2
Pakkuja ülesandeks on Lisas 1 esitatud tehnilise kirjelduse ja punktis 2.1 nimetatud
põhiprojektide alusel Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitustööde teostamine
peatöövõtu korras.
2.3
Pakkuja peab tagama nii üld- kui eriehitustöödeks vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu,
materjalid ja töövahendid, ehitusobjekti valve, liiklusohutuse ehituspiirkonnas ning kõik
ehitusobjekti käikuandmiseks ja tulevaseks kasutamiseks vajalikud mõõdistus- ja
seadistustööd. Nõutavate tööde hulka kuuluvad nii ehitustöödele Eesti Vabariigis kehtivatest
nõuetest ja ettekirjutustest tingitud tööd kui ka töö lähteülesandes välja toomata, kuid heast
ehitustavast tulenevad tööd, mille eest hankija ei pea lisatasu maksma.
2.4
Arvesse tuleb võtta järgmiseid hankija nõudeid:
2.4.1 ehitustööde teostamisel peab järgima Eesti Vabariigi õigusakte ja standardeid EVS;
2.4.2 ehitustööde teostamisel peab lähtuma punktis 2.1 nimetatud põhiprojektidest.
2.5
Juhul kui lähteülesande sätted on omavahel vastuolus või võimaldavad mitmesugust
tõlgendust, valitakse Tellija jaoks soodsam tõlgendus.
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3 TEHNILINE KIRJELDUS
3.1
Ehitustööde tegemisel peab järgima Lisa 1 punktis 2 loetletud õigusakte, norme ja
standardeid.
3.2
Teostatavate tööde maht on esitatud Lisa 6: Pakkumuse maksumuse esildise vorm,
Töömahtude tabelid.
4

PAKKUMUSE VORMISTAMINE JA ESITAMINE

4.1 Pakkumus tuleb esitada Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee põhiprojekti, KurepaluAardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekti ja Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee
välisvalgustuse põhiprojekti töömahtude loetelu (hankedokumendi lisad) alusel, hiljemalt
22.05.2017 kell 10.00 digitaalselt allkirjastatult www.riigihanked.riik.ee e-keskkonnas.
Pakkumusega koos tuleb esitada Pakkujate hankemenetluses osalemist (kõrvaldamise aluste
puudumist) ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid. Nimetatud dokumentide alusel
kontrollitakse Pakkujate kõrvaldamise aluste puudumist ja Pakkujate kvalifikatsiooni enne
pakkumuste sisulist kontrollimist ja hindamist.
4.2 Kõik lehed peavad olema nummerdatud ning kinnitatud Pakkuja esindaja allkirjaga.
4.3 Kõik pakkumuses tehtud parandused, vahelekirjutused ja muudatused tuleb viseerida
Pakkuja seadusjärgse esindaja või selleks vastavaid volitusi omava esindaja (lisada volikiri)
poolt.
4.4 Pakkuja võib pärast pakkumuse esitamist oma pakkumust muuta ja/või esitada uue
pakkumuse või pakkumuse tagasi võtta vastavalt RHS § 44 lg-tele 2 ja 3.
4.5 Kõik pakkumused, pakkumuse muudatused või pakkumuse tagasivõtmise teated, mis on
Hankijale laekunud pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva, jäetakse kõrvale.
4.6 Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seonduvad kulud.
4.7 Osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatud.
4.8 Pakkumuse variantide esitamine ei ole lubatud.
4.9 Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse Hankijale õigeaegse üleandmise kogu riski.

5 PAKKUMUSE TAGATIS
5.1

Hankija ei nõua Pakkujalt pakkumusele tagatist.

6
PAKKUJALE
ESITATAVAD
NÕUDED
TÕENDAMISEKS NÕUTUD DOKUMENDID

JA

NENDE

TÄITMISE

6.1
Pakkuja suhtes ei tohi esineda riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1-3 ja lõikes
2 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab hankedokumentide Lisas
3 toodud kinnituse kõrvaldamise aluste puudumise kohta.
6.2 Pakkuja peab olema täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, oma elu- või
asukoha kohalike maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustused. Selle
tõendamiseks esitab ta koos pakkumusega oma elu- või asukohajärgse kohaliku maksuhalduri
tõendi, ning kinnitab maksukohustuste täidetust Lisas 3 toodud kõrvaldamise aluste
puudumise kinnituses.
6.3 Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2014-2016) netokäive aastas teede ehituse ja
hooldamise osas peab olema vähemalt 500 000 (viissada tuhat) eurot. Pakkujal esitada
andmed pakkuja ehitustööde netokäibe kohta viimase kolme (2014-2016) majandusaasta
kohta Lisa 4 vormil.
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6.4 Pakkuja peab omama käesoleva riigihankega hangitavate ehitustööde teostamise õigust.
Pakkuja peab omama Maanteeameti poolt väljastatud teehoiutööde tegevusluba –teede
ehitamine ja hooldamine, v.a. sildade ehitamine ja hooldamine. Tegevusluba peab olema
kehtiv kogu lepinguperioodi jooksul. Juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul
kontrollib hankija kehtivaid andmeid avalike registrite kaudu. Lisaks peab pakkuja omama
MTR registreeringut: ehitusjuhtimine. Pakkuja ehitustööde nõuetekohase juhtimise eest
vastutav isik (objektijuht) peab omama minimaalset järgmist erialast kvalifikatsiooni: erialast
(teede-ehitus) eriharidust ja töö- kogemust teedeehituse valdkonnas vähemalt 3 aastat ning
peab olema töötanud objektijuhina vähemalt 2 (kahe) kergliiklustee ehitusel pikkusega üle
1500 m ajavahemikus 2014 kuni 2016 aastal või vähemalt 2 (kahel) muul, üle 1500 m
pikkusel, tee-ehitusobjektil (maantee, tänav). Pakkujal esitada kinnitus, et ehitustööde
teostamise eest vastutav isik vastab eelnimetatud nõuetele. Lisada objektijuhi CV.
6.5 Pakkuja peab omama ehitustööde teostamiseks vähemalt ühte ettevõttesisest
kvaliteeditagamise süsteemi järgnevast loetelust:
Pakkujal esitada kinnitus, et omab vähemalt ühte järgnevatest dokumentidest:
1) ISO 9001 või samaväärne standard;
2) ettevõttesisese kvaliteedisüsteemi kirjeldus (RHS § 41 lg 1 p 4).
6.7 Juhul, kui vastutava töötaja tööandja ei osale hankemenetluses pakkujana, lisab pakkuja
CV-le Lisa 5 vormil ka tema kirjaliku kinnituse, et töötaja on kogu hankelepingu täitmise
perioodil hankelepingu täitmiseks kättesaadav.

7

NÕUDED PAKKUMUSELE JA PAKKUMUSE KOOSTAMISE JUHEND

7.1
Pakkumuse koostamisel järgib pakkuja alljärgnevat struktuuri:
7.1.1 tiitelleht, millele peab olema kantud pakkuja nimi, registrikood ja aadress ning märge
„Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine “;
7.1.2 sisukord;
7.1.3 riigihanke dokumentide Lisa 2 vormi kohane taotlus riigihankes osalemiseks koos
pakkuja andmetega;
7.1.4 riigihanke dokumentide Lisa 3 vormi kohane kinnitus, et pakkujal ei esine
hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid;
7.1.5 kohaliku omavalitsuse tõend maksuvõlgade puudumise kohta;
7.1.6 väljavõtted pakkuja 2014-2016 majandusaasta netokäibe kohta teede ehituse ja
hooldamise osas hankedokumentide Lisa 4 vormi kohaselt;
7.1.7 tööde teostamise õigust tõendavad dokumendid (MTR-i registreeringute väljavõte,
lubade, litsentside koopiad);
7.1.8 kinnitus ehitustööde teostamise eest vastutava isiku vastavusest nõuetele, objektijuhi
CV;
7.1.9 ettevõttesisese kvaliteeditagamise süsteemi tõendav kinnitus;
7.1.10 hankedokumentide Lisa 6 vormi kohane pakkumuse maksumuse esildis;
7.1.11 pakkumusele alla kirjutanud isiku esindusõigust tõendav volikiri hankedokumentide
Lisa 8 vormil, kui esindusõigus ei tulene seadusest.
7.2
Pakkumus peab olema jõus 90 (üheksakümmend) päeva alates pakkumuse esitamise
kuupäevast. Pakkumus on pakkujale siduv alates pakkumuse esitamise kuupäevast vähemalt
kuni riigihanke dokumentides määratud pakkumuse jõusoleku tähtaja lõppemiseni.
7.3
Alternatiivsed ja osalised pakkumused ei ole lubatud.
7.4
Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega tingimusi, mis ei tulene
riigihanke dokumentidest ning selle lisadest.
7.5
Pakkuja vormistab pakkumuse eesti keeles.
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7.6
Pakkuja väljendab pakkumuse maksumuse tabelis Lisa 6 eurodes.
7.7
Pakkumuse maksumus on lõplik, see on riigihanke lepingu maksumuseks ning kehtib
kogu lepinguperioodi jooksul.
7.8
Pakkuja peab pakkumuse tegemisel arvesse võtma, et ehitustööde mahu hulka tuleb
arvestada ka need tööd, mida ei ole riigihanke dokumentides ja selle lisades kirjeldatud, kuid
mis on hea ehitustava kohaselt lepingujärgsete tööde teostamiseks vajalikud.
7.9
Pakkumuse koostamise ja esitamisega seotud kulutusi hankija ei hüvita.
8

PAKKUMUSTE AVAMINE

8.1
Pakkumuste avamisel kontrollib hankija esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides näidatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule ning koostab
pakkumuste avamise protokolli.
8.2
Hankija võib nõuda pakkujalt kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu
selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist või pakkuja poolt
pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist.
8.3
Hankija võib nõuda pakkujalt asjakohast selgitust kui ta leiab, et pakkumuse
maksumus on lepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal.
9

PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE

9.1
Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta riigihanke dokumentides ning selle
lisades esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine
sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest.
9.2
Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi lükata, kui
pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal või pakkuja ei ole tähtaegselt esitanud
nõutud selgitust.
9.3
Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused järgmistel juhtudel:
9.3.1 pakkumused ületavad oluliselt Hankija majanduslikke võimalusi; riigihanke
korraldamiseks vajalikud tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad riigihanke
realiseerimise võimatuks või mittevajalikuks;
9.3.2 aset on leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on
asjaolu, mida hankija ei saa mõjutada ja lähtuvalt mõistlikkuse põhimõttest ei saa
temalt oodata, et ta hankemenetluse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või
takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
10 PAKKUMUSTE HINDAMISE ALUSED JA HINDAMISKRITEERIUMIDE
RAKENDAMINE
10.3 Hankija hindab kvalifitseeritud pakkujate esitatud vastavaks tunnistatud pakkumusi.
10.4 Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.
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11 HANKELEPINGU TINGIMUSED
11.1 Hankelepingu projekt on esitatud Lisas 8.

LISAD
Lisa 1. Ehitustööde teostamise tehniline kirjeldus
Lisa 2. Riigihankes osalemise taotluse vorm
Lisa 3. Kinnituse vorm pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Lisa 4. Pakkuja netokäive aastatel 2014-2016 teede ehituse ja hooldamise osas.
Lisa 5. Menetluses mitteosaleva tööandja nõusoleku vorm töötaja pakkumuses osalemiseks
Lisa 6. Riigihanke pakkumuse maksumuse esildise vorm
Lisa 7. Volikiri
Lisa 8. Hankelepingu projekt
Lisa 9. Põhiprojektid
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LISA 1
RIIGIHANKE „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE
EHITAMINE“ TEHNILINE KIRJELDUS

1. Kergliiklustee ehitamise eesmärk
Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee on kavandatud algusega Kurepalu küla
Vallamaja katastriüksuse Tartu linna poolselt piirilt. Kergliiklustee pikkuseks on arvestatud ca
3260 m. Rajatav tee on vajalik kodanike ohutuks liikumiseks.
1.1 Ehitustööde teostamise aluseks olev projektdokumentatsioon
Ehitustöid teostatakse vastavuses Keskkond & Partnerid OÜ poolt koostatud Töö nr
070/2015, „Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee põhiprojekt“ ja Töö nr 022/2016 „KurepaluAardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekt“ ning Eltam OÜ koostatud „Kurepalu-Aardlapalu
kergliiklustee välisvalgustuse põhiprojekt“ (Töö nr 01102-17).
Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekti (Töö nr 022/2016) alusel
ehitatakse käesoleva ehitushanke käigus välja ca 121 m pikkune lõik (PK 2+93 sh
autobussipeatus kuni PK 4+14 (Töö nr 070/2015 algus PK 0+00).
Kõik tööd tuleb teostada töömaa kõrval asuvaid kõlvikuid kahjustamata.
1.2 Valgustuse väljaehitamine
Töid teostatakse vastavuses Eltam OÜ koostatud Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee
välisvalgustuse põhiprojektiga (Töö nr 01102-17).

2. Tööde teostamise alusdokumendid
2.1 Õigusaktid, tehnilised normid ja standardid
-

Ehitusseadustik;
Elektriohutusseadus;
Toote nõuetele vastavuse seadus;
ET-kartoteek. Eesti ehitusalased normdokumendid (väljastab Ehitusteave AS)
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2.2 Alltöövõtjad
Tellija ei aktsepteeri alltöövõtjaid, kes ei ole nõuetekohaselt registreeritud MTR-is ja on
maksuvõlglased riiklike- ja kohalike maksude tasumise osas. Töövõtja on kohustatud
kooskõlastama tellijaga kõik kasutatavad alltöövõtjad, sh juba kooskõlastatud alltöövõtjate
vahetamise. Tellijal on motiveeritud põhjuse esitamisel õigus tagasi lükata soovitatud
alltöövõtja. Tellijal on õigus nõuda alltöövõtja välja vahetamist, kui konkreetses töölõigus
ilmnenud töövõtja poolne ehitusnormide või kvaliteedinõuete eiramine või mahajäämus töö
teostamise graafikust seab tellija hinnangul ohtu lepingu tingimuste (tähtaeg, maksumus jne.)
täitmise.
2.3 Järelevalve
Tellija sõlmib omanikujärelevalve lepingu vastavat MTR registreeringut omava ettevõttega.
Töövõtja on kohustatud tagama tellijale ja omanikujärelevalve töötajatele ligipääsu ning
võimaluse teostada tehtud tööde üle järelevalvet. Töövõtja on kohustatud tagama, et kõik
tehtud tööd esitataks omanikujärelevalvele üle vaatamiseks.
Omanikujärelevalve poolt teostatav järelevalve ei vähenda Töövõtja vastutust.
2.4 Tööohutus
2.6.1 Töövõtja peab koristama ja vedama ära tööde käigus tekkinud ehitusprahi ning tagama
heakorratööde teostamise piirkonnas, hoidma tööde teostamise ajal korras tööpaiga ja selle
vahetu ümbruse, hoidma rajatava kergliiklustee ümbruse sõidu- ja kõnniteed vabad
ehitusmaterjalidest, jääkmaterjalidest.
2.6.2 Töövõtja peab viivitamatult teatama tellijale ja omanikujärelevalvele selliste asjaolude
ilmnemisest, millised takistavad tööde teostamist või muude lepingu eesmärgi täitmisega
seotud tööde ja toimingute alustamist, teostamist või lõpetamist.
2.6.3 Töövõtja peab tellima, paigaldama, ehitustööde kestel korras hoidma ning pärast
ehitustööde lõppu eemaldama projekti infotahvli.
2.6.4 Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad
olema allkirjastatud iga tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest
vastutava(d) isiku(d).
2.6.5 Töövõtja peab rajama omal kulul töö teostamiseks vajalikud ehitusaegsed
kommunikatsioonid ja rajatised, paigaldama hoiatus- ja ohutusmärgid.
2.6.6 Töövõtja kohustus on hoida volitamata isikud ehitusplatsilt eemal.
2.7 Puhastus ja haljastus
Ehitustööde üleandmiseks tuleb töövõtjal teha valminud kergliiklustee puhastus ja taastada
kergliiklustee äärne haljastus.
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2.8

Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt

Töövõtja annab tööd tellijale üle tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega
mõlema poole poolt.
Töövõtja peab enne tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist kontrollima kõiki
paigaldatud tehnosüsteeme ja häälestama need normaalseks toimimiseks.
Juhul, kui üleantavas töös esineb puuduseid, on tellijal õigus keelduda üleandmisevastuvõtmise akti allkirjastamisest, selgitades keeldumist kirjalikult ja nõudes puuduste
likvideerimist 14 päeva jooksul ning alles puuduste likvideerimise järel allkirjastada
üleandmise-vastuvõtmise akt.
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LISA
2
RIIGIHANKES
„KUREPALU-AARDLAPALU
VALGUSTATUD
KERGLIIKLUSTEE EHITAMINE” OSALEMISE TAOTLUSE VORM
Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine
Kuupäev: ___. __________ 2017
Oleme tutvunud riigihanke „Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine“
hankedokumentide ja selle lisadega, kinnitame esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitame
pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid
pakkumusi. Pakkuja andmed on esitatud allpool.
Pakkuja andmed
Pakkuja nimi
Registrikood
Aadress
Kontaktisik ja tema andmed
Telefon
Elektronposti aadress
Faks
Kodulehekülje aadress (kui on
olemas)
Kinnitame, et juhul, kui meie ja hankija vahel sõlmitakse hankeleping, tagame riigihanke
dokumentides ja selle lisades esitatud nõuetele vastavate tööde teostamise meie pakkumuses
esitatud hinnaga.
Kinnitame, et me ei esita valeandmeid ning meil on olemas kõik hankelepingu täitmiseks
vajalikud intellektuaalse omandi õigused.
Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni
hankelepingu sõlmimiseni.
Kinnitame, et meie pakkumus on jõus 90 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.
………………………………………
/volitatud isiku nimi ja allkiri/
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LISA
3
RIIGIHANKE
„KUREPALU-AARDLAPALU
VALGUSTATUD
KERGLIIKLUSTEE EHITAMINE“ PAKKUJA KINNITUSE VORM PAKKUJA
HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ALUSTE PUUDUMISE KOHTA

Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine

/pakkuja nimi/

Kuupäev: ___. __________ 2017

1. Käesolevaga kinnitame, et meie suhtes ei esine riigihangete seaduse § 38 lõike 1

punktides 1-3 ja lõikes 2 nimetatud kõrvaldamise aluseid.
2. Kinnitame, et omame kõiki võimalusi ja vahendeid (sh nii tööjõudu, töövahendeid kui
rahalisi ressursse) eelpoolnimetatud riigihanke teostamiseks.

………………………………………
/volitatud isiku nimi ja allkiri/
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LISA 4
RIIGIHANKE „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE
EHITAMINE “ PAKKUJA NETOKÄIVE AASTAS TEEDE EHITUSE JA
HOOLDAMISE OSAS AASTATEL 2014-2016

Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine

Meie netokäive teede ehituse ja hooldamise osas on aastatel 2014-2016 olnud alljärgnev:
Aasta
2014
2015
2016

Netokäive (eurodes)

………………………………………

Kuupäev:

/volitatud isiku nimi ja allkiri/
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LISA
5
RIIGIHANKE „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE
EHITAMINE “ PAKKUMUSES MITTEOSALEVA TÖÖANDJA KINNITUS

Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine

Kuupäev: ___. __________ 2017

Käesolevaga mina, _______________________ (esindaja amet ja nimi), esindades
_____________ (tööandja nimi) ______________________ (esindusõiguse alus) alusel,
annan nõusoleku _______________________ (spetsialisti nimi ja positsioon) osalemiseks
_________________________ (pakkuja nimi) pakkumuses ning kinnitan, et nimetatud isik
on pakkumuse edukaks tunnistamisel kogu hankelepingu elluviimise perioodi vältel
kättesaadav ja võimeline täitma oma ülesandeid lepingu elluviimisel. Meie töösuhe ei takista
tema osalemist täies mahus kõnealuse hankelepingu täitmisel.

………………………………………
/nimi ja allkiri/
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LISA 6
RIIGIHANKE „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE
EHITAMINE “ PAKKUMUSE MAKSUMUSE ESILDISE VORM
Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine
Kuupäev: ___. __________ 2017

/ pakkuja nimi /

Selgitused ja kinnitused maksumuse esildise juurde
Tööd teostatakse vastavalt Tehnilisele kirjeldusele, projektdokumentatsioonile,
Hankedokumendi lisana projektdokumentatsioonis sisalduvatele töömahtude tabelites esitatud
töödele ja tegevustele. Kergliiklustee põhiprojektis (Töö nr 070/2015) ja KurepaluAardlapalu kergliiklustee välisvalgustuse põhiprojektis (Töö nr 01102-17) sisalduvad
töömahtude tabelid on Pakkujal kohustuslik koos ühikuhindade ja tööde maksumusega
esitada Hankedokumendi Lisa 6 „Pakkumuse maksumuse esildise vorm“ lisana.
Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekti (Töö nr 022/2016) alusel
ehitatakse käesoleva ehitushanke käigus välja ca 121 m pikkune lõik (PK 2+93 sh
autobussipeatus kuni PK 4+14 (Töö nr 070/2015 algus PK 0+00).
Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekti (Töö nr 022/2016) alusel
väljaehitatava lõigu maksumuse esitab Pakkuja kooskõlas projektlahendusega (ilma
töömahtude tabelit esitamata) kompleksmaksumusena.
Projektdokumentatsiooni töömahtude tabelid on Tellijale abiks hindade vastavuse hindamisel
ja erinevate pakkumuste võrdlemisel. Töömahtu kuuluvad kõik vajalikud tööd, mis on
vajalikud eesmärgi täitmiseks.
Kui ei ole sätestatud teisiti, sisaldab iga Töö positsioon kõiki vajalikke materjale, tööjõudu,
mehhanisme, transporti, abivahendeid, ettevalmistustöid, ajutisi töid, kinnitusvahendeid ja
kõiki muid kulutusi, mis on vajalikud Töö vastavas positsioonis kirjeldatu teostamiseks ja
nõuetekohaseks lõpuleviimiseks, s.h. katsetused ja kontrolltoimingud.
Samuti sisaldab iga Töö positsioon kõiki neid tehnovõrkude ja konstruktsioonide
elemente, mida projektdokumentatsioonis välja ei tooda või mille täpseid parameetreid
ei määrata, kuid mis on vajalikud vastava konstruktsiooni või tehnovõrgu
nõuetekohaseks lõpuleviimiseks ja toimimiseks.
Pinnakatete, viimistluse, tehnovõrkude jm täiendavad elemendid, mida ei ole loetletud
piiritlusreeglites ega töö kirjeldustes, kuid on kirjeldatud või kujutatud muudes Hanke
dokumentides või viidatud dokumentides (standardid, kvaliteedinõuded jms), loetakse
töömahu mõttes vastava konstruktsiooni, pinnakatte, viimistluse, tehnovõrgu vms koosseisu
kuuluvaks.
Pakkuja ………… poolt riigihankele „Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee
ehitamine“ pakutav maksumus koos käibemaksuga on järgmine: …………….eurot.

……………………………….
/nimi ja allkiri/
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LISA 7
RIIGIHANKE „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE
EHITAMINE“ PAKKUJA ESINDAJA VOLIKIRI

Hankija nimi: Haaslava Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine

/ pakkuja nimi/
Kuupäev: ___. __________ 2017

Käesolevaga volitab ________________(pakkuja nimi) __________________________
(volitaja nimi ja ametikoht) isikus ___________________________ (volitatava nimi,
ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama ülalnimetatud riigihanke
pakkumust.
Volitatava allkirja näidis: ________________________

Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni: ________________

………………………………..
(volitaja nimi ja ametikoht)

………………………………..
(volitaja allkiri)
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LISA 8
RIIGIHANKE „KUREPALU-AARDLAPALU VALGUSTATUD KERGLIIKLUSTEE
EHITAMINE “ EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPINGU PROJEKT

TÖÖVÕTULEPING

Käesolev töövõtuleping (edaspidi “Leping”) on koostatud ja sõlmitud Kurepalus, Haaslava
vallas ……………….. 2017.
HAASLAVA VALLAVALITSUS, registrikood 75008255, asukoht Haaslava vald, Kurepalu
küla, Tartumaa 62113, mida esindab ............................... (edaspidi “Tellija”), ühelt poolt ja

………………… keda esindab põhikirja ja seaduse alusel juhatuse liige ……………….,
edaspidi Töövõtja, teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi Pool või ühiselt Pooled,

sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi Leping, riigihanke „Kurepalu-Aardlapalu valgustatud
kergliiklustee ehitamine“ (viitenumber ........... ) tulemusena alljärgnevas:
1. Lepingu objekt

1.1. Lepingu objektiks on “Kurepalu-Aardlapalu valgustatud kergliiklustee ehitamine“
koos kõigi sinna juurde kuuluvate töödega (edaspidi "Tööd”).
Töövõtja poolt tehtavad Tööd on määratletud Lepinguga ning selle lisadega, mis on eraldi
välja toodud Lepingu punktis 13.4.
1.2. Lepingu aluseks on hankedokumendid ja töövõtja poolt hankes esitatud pakkumus.
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2. Töövõtja kohustused
2.1. Töövõtja kinnitab, et on tutvunud talle üleantud hankedokumentide lisadega ning tal ei
ole pretensioone ja täiendusi esitatud materjalide kohta. Töövõtja kinnitab, et Lepingu lisaks
olev projektdokumentatsioon on piisav Tööde teostamiseks.
2.2. Töövõtja kohustub hankima kõik Tööde teostamiseks vajaminevad materjalid, detailid ja
seadmed.
2.3. Töövõtja kohustub kinni pidama ja teostama Tööd vastavalt heale ehitustavale ning
kehtivatele normdokumentidele.
2.4. Töövõtja kohustub järgima hankedokumentides, Keskkond & Partnerid OÜ koostatud
Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee põhiprojektis (Töö nr 070/2015), Kurepalu-Aardlapalu
kergliiklustee II osa põhiprojektis (Töö nr 022/2016) ning Eltam OÜ koostatud KurepaluAardlapalu kergliiklustee välisvalgustuse põhiprojektis (Töö nr 01102-17) antud tingimusi.
Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekti (Töö nr 022/2016) alusel
ehitatakse käesoleva ehitushanke käigus välja ca 121 m pikkune lõik (PK 2+93 sh
autobussipeatus kuni PK 4+14 (Töö nr 070/2015 algus PK 0+00).
2.5. Töövõtja on kohustatud teostama kõik tööd, mis on vajalikud Töövõtja dokumentide
koostamiseks, ehitustööde teostamiseks, katsetamiseks, tellijale üleandmiseks ning kõikide
puuduste kõrvaldamiseks vastavalt seadusandlusele, Lepingu dokumentidele ja nendes
viidatud tehnilistele normidele ja standarditele, koos kõikide maksude, lõivude, üldkulude ja
kasumiga.
2.6. Töövõtja on kohustatud taotlema ning hankima kõik objekti ehitamiseks vajalikud
kooskõlastused.
3. Tellija kohustused ja õigused
3.1. Tellija kohustub tasuma teostatud Tööde eest 30 päeva jooksul peale teostatud tööde akti
allkirjastamist
3.2. Tellijal on õigus juhul, kui Töövõtja muutub püsivalt maksejõuetuks ja/või korduvalt
viivitab Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega, keelduda Lepingujärgsete maksete
tasumisest kuni Töövõtja poolsete kohustuste kohase täitmiseni.

4. Lepingu tähtajad
4.1. Töövõtja on kohustatud teostama ehitustööd tähtaegselt ja andma valmis objekti koos
kõigi nõutavate ja vajalike kooskõlastustega tellijale üle hiljemalt 18.09.2017.
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5. Poolte vastutus
5.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest
vastutavad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidega ja Lepingu tingimustega ettenähtud korras ja
ulatuses.
5.2. Töövõtja kohustub tasuma oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või
mittenõuetekohase täitmise eest viivist 0,5% päevas tegemata tööde maksumusest. Ühtlasi
hüvitab Töövõtja oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Tellijale
tekitatud kahju.
5.3. Tellija kohustub tasuma tähtajaks tasumata summade eest viivist 0,2% päevas tähtajaks
tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.

6. Hind, tasumise kord ja omandiõiguse üleminek
6.1. Käesoleva Lepinguga ettenähtud Tööde projektijärgsete mahtude maksumus on .............
(...............................................................................................) Eurot. Nimetatud Summa
sisaldab käibemaksu. Tööde eest tegelikult tasumisele kuuluvad summad nähakse ette Tööde
üleandmise-vastuvõtmise aktides, lähtudes tegelikult teostatud Tööde mahtudest.
6.2. Tellija tasub Töövõtjale vastavalt Tellija poolt Lepingu punkti 8 kohaselt heakskiidetud
üleandmis-vastuvõtu aktiga vastuvõetud tööde eest 30 pangapäeva jooksul arve esitamisest
arvates.

7. Garantii
7.1 Töövõtja annab tema poolt teostatud töödele kvaliteedigarantii. Garantiiperiood on 2
(kaks) aastat ja algab Tööde lõppakti allakirjutamise päevast.
7.2 Töövõtja kohustub kõrvaldama kõik ehitusperioodil ja garantiiperioodil ilmsiks tulnud
vead, puudused ja muul viisil Lepingule mittevastava Töö omal kulul.
7.3 Garantiiperiood algab peale Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist Poolte
poolt ja Töövõtja poolt garantiiperioodi tagatise üleandmist Tellijale. Juhul kui Tööde
üleandmise-vastuvõtmise aktis fikseeriti vaegtöid, alustatakse garantiiaja arvestamist nende
Tööde üleandmise akti allakirjutamisest. Garantiiaeg hõlmab kogu Tööde mahtu, sealhulgas
objektile paigaldatud seadmeid ja teisi objekti olulisi osasid.
Garantiiperioodi tagatiseks on Eesti krediidiasutuse või kindlustusandja tagasivõtmatu ning
tingimusteta, väljamaksekohustusega esimesel nõudmisel, kui töövõtja ei ole kokkulepitud
ajaks kõrvaldanud puudusi, garantiikiri summas, mis vastab 5% (viiele protsendile) Lepingu
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hinnast. Garantiiperioodi tagatise kehtivus ei või lõppeda varem kui 2 (kaks) kuud pärast
garantiiperioodi lõppu.

8. Tööde ja etappide üleandmine ja vastuvõtmine
8.1. Töövõtja annab Töö etapid Tellijale üle üleandmis-vastuvõtu aktiga.
8.2. Üleandmis-vastuvõtu aktis on kohustuslik fikseerida:
- töö või tööosa kirjeldus ja maht;
- töö või tööosa maksumus;
- Töövõtja pangarekvisiidid.
8.3. Tellija kohustub Töövõtja poolt esitatud korrektse üleandmis-vastuvõtu akti 5 (viie)
tööpäeva jooksul esitamisest läbi vaatama ja allkirjastama või sama tähtaja jooksul esitama
kirjalikult oma põhjendused Töö vastuvõtmisest keeldumise kohta. Tellija poolt kinnitatud
üleandmis-vastuvõtmise akt on arve esitamise aluseks.
8.4. Lepingus fikseeritud ulatuses täielikult teostatud Tööde üleandmis-vastuvõtmise akt on
lõpparve esitamise aluseks.

9. Lepingu lõppemine või lõpetamine
9.1. Leping lõpeb lepinguliste kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmisega lepingupoolte
poolt.
9.2. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine: Pooled võivad Lepingu ennetähtaegselt lõpetada
Lepingu punktis 10 ettenähtud juhtudel. Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest informeerib
Lepingut lõpetada sooviv pool teist poolt kirjalikult koheselt alates vastava soovi tekkimisest.
9.3. Tellijal on õigus Leping lõpetada juhul, kui Töövõtja viivitab põhjendamatult Tööde
alustamisega.
Ülalnimetatud lõpetamisest teatab Tellija Töövõtjale registreeritud posti teel. Leping loetakse
lõpetatuks teate edastamise korral koheselt pärast teate edastamist, registreeritud posti kasutamise korral teate postitamisele järgneval tööpäeval.
9.4. Töövõtjal on õigus nõuda Lepingu lõpetamist juhul, kui Tellija on kohtuotsuse alusel
kuulutatud maksejõuetuks. Sellisel juhul on Töövõtjal õigus Tellijalt sisse nõuda Töövõtja
poolt kantud kahju.
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10. Force Majeure
Käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või täitmisega viivitamist ei loeta
Lepingu tingimuste rikkumiseks, kui need tulenevad sõjast või sõjaohust, mässust või
rahvarahutustest, posti, telefoni või telegraafi vastavate ametkondade poolt aktsepteeritud
üleriiklikest häiretest, loodusõnnetustest, tulekahjudest, streikidest, blokaadist või
boikottidest. Sel juhul rakendatakse Force Majeure'i üldtunnustatud põhimõtteid.

11. Vaidluste lahendamine
11.1. Kõik käesolevast lepingust tekkinud vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel.
11.2. Konsensuse mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kohtu teel.
11.3. Kui tööde käigus ilmnevad vastuolud lepingu, pakkumise kutse dokumentide ja
projektdokumentatsiooni vahel, on nende aluseksvõtmise järjekord järgmine:
a) Töövõtuleping
b) Hankedokument koos kõigi lisadega
c) töövõtja poolt tehtud pakkumus
12. Konfitentsiaalsus
Lepingu tingimused on konfidentsiaalsed ja ei kuulu ilma teise lepingupoole kirjaliku
nõusolekuta avaldamisele kolmandatele isikutele, va poolte audiitoritele ja advokaatidele.

13. Muud sätted
13.1. Käesoleva Lepingu sõlmimisel ja täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi
õigusaktidest ja Lepingu sätetest.
13.2. Ühe või mitme Lepingu sätte vastuolu kehtivate õigusaktidega ei mõjuta kogu
Lepingu kehtivust. Ülalmainitud vastolu ilmnemisel rakendavad Pooled oma parimad
jõupingutuse õigusaktidega vastuolus oleva sätte asendamiseks sisult võimalikult
lähedase ning õigusaktidega kooskõlas oleva sättega.
13.3. Lepingu pooled nimetavad oma vastutavaks esindajaks :
Tellija: ..................................., tel .............................., e-post: ...................................
Töövõtja : ............................., tel .............................., e-post: ...................................
Lepingu lisad on käesoleva Lepingu lahutamatud osad.
13.4. Lepingu lisad:
lisa nr. 1. Objektil Töövõtja vastutavate isikute (töökorraldus, tööohutus) kinnitusleht
lisa nr 2 Hinnapakkumine
lisa nr 3 Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee põhiprojekt (Töö nr 070/2015,
Keskkond & Partnerid OÜ)
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lisa nr 4 Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa põhiprojekt (Töö nr 022/2016,
Keskkond & Partnerid OÜ)
lisa nr 5 Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee välisvalgustuse põhiprojekt (Töö nr
01102-17, Eltam OÜ)

14. Leping on koostatud eesti keeles kahes juriidiliselt võrdset jõudu omavas
originaaleksemplaris, millest üks jääb Töövõtjale ja teine Tellijale.
15.

Lepingu jõustumine
Leping jõustub poolte poolt allakirjutamise hetkest.

16.

Osapoolte andmed ja kinnitused

Töövõtja:

Tellija:

Nimi ……………………….....

Nimi ……………………………

allkiri .......................................

allkiri ..........................................
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