Lihthange
Haaslava valla teede pindamine 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 pindamine 2017“ ning esitada riigihanke avatud
hankemenetluses pakkumus vastavalt hanketeates (edaspidi HT) ja hankedokumentides (edaspidi
HD) märgitud tingimustele.
Hanke nimetus: Haaslava valla teede pindamine 2017, CVP 45233220-7
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 pindamistööde teostaja leidmiseks
2017.aastal.
1.2. Teenuse osutamise aeg 02.05.2017 kuni 20.07.2017.
1.3. Teede hooldust rahastatakse Haaslava valla eelarvest.
2. Hankelepingu objekt.
Hankelepingu objektiks on 14 vallatee lõiku, milledel teostatakse pindamistööd:
2.1. Kahekordse ülepindamisega kruusakattega teed, koos eelneva ettevalmistusega
pindamiseks:
2.1.1. Tarekese tee lõik – 425 meetrit;
2.1.2. Haage tee lõik – 280 meetrit;
2.1.3. Sinilille tee – 320 meetrit;
2.1.4. Väike-Kure tee – 180 meetrit;
2.1.5. Põrgupõhja tee lõik – 210 meetrit
2.1.6. Kalda tee – 500 meetrit;
2.1.7. Uue-Kalda tee – 250 meetrit;
2.1.8. Parve tee lõik – 620 meetrit;
2.1.9. Ülesoo tee – 305 meetrit;
2.1.10. Sepa tee lõik – 535 meetrit.
2.2. Mustkattega teede ühekordne ülepindamine koos ettevalmistustöödega:
2.2.1. Männi tänav – 550 meetrit;
2.2.2. Mõraoja tee – 440 meetrit;
2.2.3. Põrgupõhja tee lõik – 460 meetrit;
2.2.4. Keskuse tee lõigud – 300 meetrit;
2.2.5. Vallamaja parkla – 660 ruutmeetrit.
Andmed pinnatavate teede kohta on esitatud hankedokumendi lisas: Lisa 1 Pinnatavad teed.
Tööde mahtude tabel on pakkumuse esildises, HD lisa 4.
3. Hankelepingu tehniline kirjeldus
Hankelepinguga ettenähtavate tööde kirjeldused on hankedokumendi lisas: Lisa 2 Tehniline
kirjeldus.
1/1

3.1. 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.
3.2. Pakkuja esitab lähtuvalt hankedokumendi tingimustest pakkumuse kõikidele osadele.
Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud.
4. Pakkumuse vormistamine ja esitamine.
4.1 Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 28.04.2017 kell 11.00 digitaalselt allkirjastatult
www.riigihanked.riik.ee e-keskkonnas. Pakkumusega (Lisa 4) koos tuleb esitada hanketeates
Pakkuja kinnitused (Lisa 3) hankemenetluses osalemisest kõrvaldamise aluste puudumiste kohta.
Nimetatud dokumentide alusel kontrollitakse Pakkujate kõrvaldamise aluste puudumist 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 kinnitada
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. 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
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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.
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 ja tööjõu vahendeid hankelepingu täitmiseks või
kokkulepet nende saamiseks. Pakkuja esitab omakäelise kinnituse vastava tehnika
ja tööjõu omamise või kasutamise võimaluste kohta.
5.2.2 Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris ning omama majandustegevuse
registreeringuid, mis on nõutavad hankes toodud tööde teostamiseks. Hankija
kontrollib registreeringuid ise ning vastavate tõendusdokumentide esitamine ei
ole kohustuslik.
5.3 Hankijal on õigus küsida pakkujalt kvalifikatsiooni kontrollimiseks täiendavat
informatsiooni ning teha järelepärimisi pädevatele organisatsioonidele ja kolmandatele
isikutele.
6. Hankelepingu tingimused.
Hankelepingu tingimused on sätestatud hankelepingu projektis (HD lisa 5).
7. Pakkumiste hindamine:
7.1 Pakkumuse peab pakkuja esitama hankedokumendi lisa 4 vormil, näidates pakkumuse
hinna eurodes koos käibemaksuga.
7.2 Hankija hindab ainult neid pakkumusi, mille esitajad vastavad kvalifitseerimisnõuetele
ning mis on koostatud lähtuvalt hankedokumendi nõuetest.
7.3 Hindamiskriteeriumiks on pakutav tööde teostamise hind. Pakkumiste võrdlemisel ja
hindamisel arvestatakse ainult HD näidatud hindamiskriteeriumit.
7.4 Edukaks pakkumuseks tunnistatakse kõige odavam esitatud pakkumus.
8 Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu ning pakkumuse märgistamise nõuded.
8.1 Pakkumus esitada järgmises koosseisus ja järjekorras:
8.1.1 pakkumuse sisukord;
8.1.2 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.
8.1.3 hankedokumendi lisa 4 kohane pakkumus.
8.1.4 volikiri pakkumuse esitamiseks, kui pakkumuse ja selle lisade allkirjastaja ei ole
pakkuja seaduslik esindaja;
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8.1.5 Pakkuja asukoha kohalike omavalitsuse maksude maksuvõlgade puudumise tõend
pakkumuse väljakuulutamise päeva seisuga.
8.1.6 Pakkuja asukoha riiklike maksude maksuvõlgade puudumise tõend pakkumuse
väljakuulutamise päeva seisuga, kui pakkuja maksude tasumise informatsioon ei
kajastu Eesti vabariigi Maksu- ja Tolliameti andmebaasides.
8.2 Pakkumuse ja selle lisade kõik lehed peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud
digitaalselt pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt.
9 Keelenõuded
9.1 Pakkumuse koostamise keel on eesti keel. Kogu suhtlus hankemenetluses ning tööde
tegemisel on eesti keel.
10 Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta.
10.1 Pakkumuse maksumus esitatakse vastavalt hankedokumentide nõuetele.
10.2 Kõik pakkumuses esitatavad maksumused ja kalkulatsioonid esitatakse eurodes
ühesendise täpsusega.
11. Pakkumuse jõusoleku minimaalne tähtaeg
Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 90 päeva.
12. Pakkuja kinnitus
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. Pakkumuste avamine
Tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumused avatakse e-riigihangete keskkonnas
28.04.2017 alates kell 11.00.
14. Pakkumuste tagasilükkamine
Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata, kui:
14.1 vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat
maksumust;
14.2 ükski pakkumus ei vasta hankedokumentides kehtestatud tingimustele.
15. Pakkujate teavitamine otsustest
15.1 Teade edukaks tunnistatud pakkumuse kohta edastatakse kirjalikult kõikidele
pakkumused esitanud Pakkujatele 5 (viie) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.
16. Hankelepingu sõlmimine
16.1 Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtuleping.
16.2 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
LISAD:
Lisa 1 Pinnatavad teed
Lisa 2 Tehniline kirjeldus
Lisa 3 Pakkuja kinnitused
Lisa 4 Pakkumus
Lisa 5 Hankelepingu projekt
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Lisa 1
lihthanke „Haaslava valla teede pindamine 2017”
menetluse hankedokumendile

Pinnatavad teed
1. Pinnatavad kruusakattega teed koos eelneva vajaliku ettevalmistamisega
Jrk
Pinnatava osa
nr
Tee nimetus
Lõigu pikkus m Lõigu laius m
pindala m²
1 Tarekese tee lõik
425
4
1700
2 Haage tee lõik
280
3,5
980
3 Sinilille tee
320
3,5
1120
4 Väike-Kure tee
180
3,5
630
5 Põrgupõhja tee lõik
80
3
240
6 Kalda tee
500
4
2000
7 Uue-Kalda tee
250
4,5
1125
8 Parve tee lõik
620
4
2480
9 Ülesoo tee
305
3
915
10 Sepa tee lõik
535
4
2140
11 Mahasõidud teedelt 45 tk
405
KOKKU
3495
13 735

2. Mustkattega teed parandus ja ülepindamine
Jrk
Pinnatava osa
nr
Tee nimetus
Lõigu pikkus m Lõigu laius m
pindala m²
1 Männi tänav
550
4
2200
2 Mõraoja tee
440
3,5
1540
3 Põrgupõhja tee lõik
460
3,3
1518
4 Keskuse tee lõigud
450
4
1800
5 Vallamaja parkla
660
6 Mahasõidud teedelt 15 tk
135
KOKKU
1900
7 853
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Lisa 2
lihthanke „Haaslava valla teede pindamine 2017”
menetluse hankedokumendile

Tehniline kirjeldus
Hankija: Haaslava Vallavalitsus
Riigihange: „Haaslava valla teede pindamine 2017“
1. Üldine
Käesoleva riigihanke objektiks on Haaslava valla teede pindamine (edaspidi Tööd)
hinnapakkumuses nimetatud meetoditega ja mahus vastavalt käesolevas tehnilises kirjelduses ja
hankelepingu projektis sätestatud tingimustele. Tööde mahud võivad erineda Lisas 1 toodud
kogustele +/- 10 (kümme) %.
1.1 Tööde koosseis:
 pindamistööd;
 aukude remont;
 ettevalmistavad ja põhitööga lahutamatult seotud tööd: masinate ja seadmete, tööjõu ja
materjalide hange, transportimine, materjalide tehnoloogiline ettevalmistamine (segamine,
kuumutamine jne), laotamine, tihendamine, hooldamine, liikluskorraldus, tee puhastamine ja
katsetamine vastavalt lepingule.
Alusdokumendid:
Tööde teostamisel lähtuda kõigist õigusaktidest, mis käsitlevad pindamistöid või katete remonti,
kasutatavaid ehitusmaterjale, kõrvaltegevusi ning ohutust sh:
 pindamisjuhis (MA peadirektori 13.02.2014 käskkiri nr 0063);
 kergkatete ehitamise juhis (MA peadirektori 12.12.2007 käskkiri nr 255);
 katete lappimise juhend (Tiehallinto 2002, Maanteeamet, Tallinn 2003);
 Pindamine. Nõuded (EVS-EN 12271:2007);
 Sideainetele esitatavale marginõuded (AL ST 1-02 L3);
 Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad
nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded (majandusja taristuministri 04.09.2015 määrus nr 115);
 liikluskorralduse nõuded teetöödel (majandus- ja taristuministri 13.07.2015 määrus nr 90);
 standard Linnatänavad (EVS 843:2016);
 asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (MA peadirektor 23.12.2015 käskkiri nr 0314);
 asfaltsegud EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud;
 sidumata segud. Spetsifikatsioon EVS- EN 13285:2010;
 ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid EVS-EN
13242:2006+A1:2008.

Kõik kasutatavad materjalid peavad vastama CE- märgisele.
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2. Pakkuja kohustused
2.1. Teostama tööd vastavalt hankedokumentides sh selle lisades, kehtivates õigusaktides, Eestis
kehtestatud normides ja standardites ning hankelepingus esitatud tingimustele ja nõuetele.
2.2. Koostama ning kooskõlastama Hankijaga hiljemalt 2 nädala jooksul hankelepingu
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sõlmimisest arvates Haaslava Vallavalitsusega teede pindamistööde plaani (edaspidi
Remondiplaan), mis on aluseks plaaniliste remonttööde teostamisel. Remondiplaan sisaldab
hinnapakkumuses määratud tööliikide ja tehnoloogiate lõikes eeldatavate mahtude kasutust, kuid
selles võib olla ka muutusi esialgsete mahtudega võrreldes.
2.2.1. Pakkuja ja Hankija sõidavad koos läbi Haaslava valla pinnatavad teed ja teostavad
olemasoleva olukorra ülevaatuse.
2.2.2. Pakkuja koostab Remondiplaani Hankijale ja Hankija tagastab Pakkujale läbivaadatud
Remondiplaani omapoolsete märkustega.
2.2.3. Remondiplaan kooskõlastatakse Hankija ja Pakkuja vahel enne tegelike Tööde algust.
Remondiplaani koostamisel peab Pakkuja lähtuma Tööde teostamisele määratud tähtaegadest.
2.2.4. Hankijal on õigus igal ajal teha koostatud Remondiplaanis vastavalt olemasolevale
olukorrale vajadusele muudatusi. Muudatuste tegemisest peab Hankija Pakkujale ette teatama
vähemalt 5 kalendripäeva.
2.3. Järgima kõiki tehnilise kirjelduse punktis 3 sätestatud kvaliteedinõudeid.
2.4. Alustama plaaniliste remonttöödega Tööde teostamiseks sobivate ilmastikuolude saabudes
või Hankija poolt määratud tähtajal.
2.4.1.Töödeks mittesobivatest ilmastikuoludest tulenevalt Remondiplaanis esitatud tähtaegadest
võimaliku mittekinnipidamise selgumise korral peab Pakkuja esitama Hankijale selgituse ja
taotlema luba Tööde teostamise tähtaja pikendamiseks vähemalt 5 kalendripäeva enne Tööde
teostamise tähtaja saabumist. Tähtaegade pikendamise otsustab Hankija.
2.5. Kooskõlastama kirjalikult Pakkujaga kõigi alltöövõtjate kasutamise ja kasutama
hankelepingu täitmiseks ainult Hankija poolt heakskiidetud alltöövõtjaid.
2.6. Tagama Tööde käigus liiklusohutuse ja juurdepääsud naabruses paiknevatele kinnistutele.
2.7. Kandma liikluskorralduse jm tööde nõuetekohase teostamise kulud.
2.8. Vormistama vajadusel enne Tööde alustamist tee sulgemisloa.
2.9. Tagama seoses Tööde teostamisega ehituskohal korrashoiu vastavalt Haaslava vallas
kehtivatele heakorra eeskirjadele ning tööde teostamisega kaasnevate jäätmete käitluse vastavalt
Luunja vallas kehtivatele jäätmehoolduseeskirjadele, vastutama Tööga kaasnevate kõrvalmõjude
eest keskkonnale ning kolmandatele isikutele. Remonttööde lõpetamiseks peab tööpiirkond
olema täielikult heakorrastatud.
2.10. Järgima Tööde teostamisel Eesti Vabariigis kehtivaid töötervishoiu ja tööohutuse
(sh tuleohutuse) nõudeid.
2.11. Teavitama ehituskohal Tööde teostamise tõttu või Pakkujaga seotud avarii korral
viivitamatult Hankijat ning võtma tarvitusele vajalikud meetmed avarii likvideerimiseks ja selle
kahjulike tagajärgede vähendamiseks.
2.12. Võimaldama Hankijal ja teistel õigustatud isikutel Tööde teostamise ajal teostada kontrolli
ja järelevalvet Tööde teostamise üle ning tagama selleks ligipääsu Tööde tegemise kohtadesse.
2.13. Kõrvaldama omal kulul kõik Töödes avastatud puudused mõistliku tähtaja jooksul pärast
nendest teada saamist või Hankijaga kooskõlastatud tähtaja jooksul.
2.14. Vastutama Hankijale esitatud teostatud Tööde mahtude tegelikkusele vastavuse eest.
2.15. Korraldama omal kulul Tööde teostamiseks vajalike ja ehituskohal olevate, Pakkujale
kuuluvate või Pakkuja kasutuses olevate materiaalsete väärtuste valve.
2.16. Arvestama Hankija juhistega Tööde teostamise kohta. Kui sellised juhised ohustavad
Tööde kvaliteeti või muus osas takistavad Töövõtulepingu kohast täitmist, on Pakkuja
kohustatud Hankijale sellest viivitamata kirjalikult teatama ning välja pakkuma omapoolse
lahenduse.
2.17. Pidama teostatud tööde päevikut, millest esitatakse Hankijale koopia vahetult peale ühe
tööliigi lõpetamist.
3. Tööde kvaliteedinõuded
Aukude ja pragude remont bituumenemulsiooniga
Töid teostada vastavalt Katete lappimise juhendile (Tiehallinto 2002, Maanteeamet, Tallinn
2003);
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Bituumenemulsioon C60B4, kindlasti ei tohi kasutada lihtsalt bituumenit.
Täitematerjaliks alumine kiht – graniitkivikillustik fr 8-12, ülemine kiht fr 4-8.
Mustkattega tänavate ülepindamisele esitatavad täiendavad nõuded:
 parandada enne pindamist kõik teekatte defektid (augud, lohud, roopad ja muud
suuremad ebatasasused);
 vahetult enne pindamist teekate puhastatakse prahist ja tolmust, kasutada harjamismasinat
survepesuga. Tehtud parandused vaatavad Hankija ja Pakkuja ühiselt üle ning annavad
kvaliteetse töö korral pindamiseks loa;
 pindamisel kasutatav killustik peab vastama Pindamisjuhis 2014-2 tabelis 5 veerus R1
esitatud nõuetele. Pindamisel kasutada graniitkillustiku fraktsiooniga 8/12;
 sideainena kasutada bituumenemulsiooni C67B3, mis vastab EVS 901-2 nõuetele või
EVS-EN 13808 nõuetele;
.
Kruusakattega teede eelpuistega 2,0-kordse pindamise täiendavad nõuded:
 enne pindamistöid anda alusele vajalik profiil ja tihedus (purustatud kruus fr 0…16);
 piki- ja põikprofiili kalded peavad tagama sajuvee äravoolu;
 pindamisel kasutatav killustik peab vastama Pindamisjuhis 2014-2 tabelis 5 veerus R1
esitatud nõuetele. Pindamisel kasutada 1. kihis graniitkillustikku fraktsiooniga 4/16 ja 2.
kihis graniitkillustikku fraktsiooni 4/8;
 sideainena kasutada bituumenemulsiooni BE-65R, mis vastab EVS 901-2 nõuetele või
EVS-EN 13808 nõuetele. Kõik bituumensideained tuleb tuua objektile tsisternides.
Pakkuja on kohustatud parandama ilmnenud vead Tööde lõpetamisele järgneva nädala jooksul.
Pindamistööde käigus ja pindamiskihi formeerimise ajal piirab Pakkuja sõidukiirust pinnatud
tänavalõigul ühe nädala jooksul. Vahetult pindamise järel tohib sõita kiirusega kuni 30 km/h,
mida suurendatakse vastavalt pindamiskihi tihendamisele. Kiiruspiirangu kõrvaldamise eel
harjatakse teelt lahtine killustik 7 kalendripäeva jooksul, hoidudes pindamiskihi kahjustamisest.
Pakkuja peab enne Tööde algust tagama, et on tehtud kõik vajalik kasutatavate materjalide
nõuetele vastavuse tõendamiseks ning esitama Hankijale vastavusdeklaratsiooni ja toote
CE-märgise.
Kõigi Tööde kohta peab Pakkuja tööde päevikut, millest esitatakse Hankijale koopia vahetult
peale Tööde lõppu.
Pakkujal on kohustus nõuetele mitte vastav Töö ümber teha.
4. Tööde tähtajad
Lepingu täitmise tähtaeg on 20. juuli 2017.
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Lisa 3
lihthanke „Haaslava valla teede pindamine 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 pindamine 2017
Avaldame soovi osaleda lihthanke nr ................ , Haaslava valla teede pindamine 2017,
menetluses pakkujana.
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.
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:
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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 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;
9.5. kes on esitanud valeandmeid riigihangete seaduse 3. jaos sätestatud või seal sätestatu
alusel hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta;
9.6. 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;
9.7. kes on jätnud hankija teavitamata riigihangete seaduse §38 lõikes 1 nimetatud asjaolude
olulisest muutumisest;
9.8. 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:

______________________

10/10
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…………………………………

Lisa 4
lihthanke „Haaslava valla teede pindamine 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 pindamine 2017
Esitame omapoolse pakkumise:
Ühikhind
Maksumus
eurodes
Jrk nr
Tee nimi
Töö liik
Ühik Kogus
eurodes
käibekäibemaksuta
maksuta
1

Tarekese tee lõik

2

Tarekese tee lõik

3

Haage tee lõik

4

Haage tee lõik

5
6

Sinilille tee
Sinilille tee

7

Väike-Kure tee

8

Väike-Kure tee

9

Põrgupõhja tee lõik

10

Põrgupõhja tee lõik

11
12
13

Kalda tee
Kalda tee
Uue-Kalda tee

Purustatud kruusast
aluskiht fr 0..16
Eelpuistega 2x
pindamine
Purustatud kruusast
aluskiht fr 0..16
Eelpuistega 2x
pindamine
Purustatud kruusast
aluskiht fr 0..16
Eelpuistega 2x
pindamine
Purustatud kruusast
aluskiht fr 0..16
Eelpuistega 2x
pindamine
Purustatud kruusast
aluskiht fr 0..16
Eelpuistega 2x
pindamine
Purustatud kruusast
aluskiht fr 0..16
Eelpuistega 2x
pindamine
Purustatud kruusast
aluskiht fr 0..16
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m³

170

m2

1700

m³

98

m2

980

m³

112

m2

1120

m³

63

m2

630

m³

24

m2

240

m³

200

m2

2000

m³

112

Vallamaja parkla

Eelpuistega 2x
pindamine
Purustatud kruusast
aluskiht fr 0..16
Eelpuistega 1x
pindamine
Purustatud kruusast
aluskiht fr 0..16
Eelpuistega 1x
pindamine
Purustatud kruusast
aluskiht fr 0..16
Eelpuistega 1x
pindamine
Mustkatte 1x
ülepindamine koos
ettevalmistustöödega
Mustkatte 1x
ülepindamine koos
ettevalmistustöödega
Mustkatte 1x
ülepindamine koos
ettevalmistustöödega
Mustkatte 1x
ülepindamine koos
ettevalmistustöödega
Musttkatte 1x
ülepindamine koos
ettevalmistustöödega

26

Mahasõidud teedelt 59
tk (keskmiselt 9 m2 tk)

Purustatud kruusast
aluskiht fr 0..16

27

Mahasõidud teedelt 60
tk (keskmiselt 9 m2 tk)

Eelpuistega 2x
pindamine

14

Uue- Kalda tee

15

Parve tee lõik

16

Parve tee lõik

17

Ülesoo tee

18

Ülesoo tee

19

Sepa tee lõik

20

Sepa tee lõik

21
Männi tänav
22
Mõraoja tee
23
Põrgupõhja tee lõik
24
Keskuse tee lõigud
25

m2

1125

m³

248

m2

2480

m³

100

m2

915

m³

214

m2

2140

m2

2200

m2

1540

m2

1518

m2

1800

m2

660
54

540
Hind kokku eurodes
Käibemaks eurodes
Hind koos käibemaksuga eurodes

Meie pakkumine hankes esitatud töödele on kokku …………………………………………
……………………………………………………………………… eurot ilma käibemaksuta.
/maksumus sõnades/

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:

______________________
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………………………………….
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Kuup

Lisa 5
lihthanke „Haaslava valla teede pindamine”
menetluse hankedokumendile

Töövõtulepingu projekt
TÖÖVÕTULEPING

Kurepalus,

____ 2017. a

1. Osapooled
Haaslava Vallavalitsus (registrikood 75008255) aadressiga Kurepalu küla, Haaslava vald,
62113 Tartumaa, vallavanem Priit Lomp isikus, kes tegutseb valla põhimääruse alusel, (edaspidi:
Tellija), ühelt poolt ja ______(registrikood _____) aadressiga, ______________isikus, kes
tegutseb põhikirja alusel (edaspidi: Töövõtja), teiselt poolt
keda nimetatakse edaspidi Osapoolteks, sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:
2. Lepingu sisu
Töövõtja kohustub teostama järgnevaid töid: Haaslava valla teede pindamine (edaspidi: Töö)
vastavalt hinnapakkumisele.
3. Lepinguperiood
3.1. Töö alustamise aeg on esimesel võimalusel.
3.2. Töö lõpetamise tähtaeg on 20.juuli 2017, milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik
tööd, sealhulgas Lepingu muudatustes kokkulepitud ettenägemata tööd ja võimalikud täiendavad
tööd ning kõrvaldama avastatud puudused.
3.3. Töö lõpetamise tähtaja ületamisel maksab Töövõtja trahvi 0,5% punktis ….. toodud Töö
maksumusest (ilma käibemaksuta) ehk .......... eurot iga tähtaega ületanud päeva eest.
3.4. Töövõtja kohustub tegema Töö enda poolt esitatud ja Tellija poolt heaks kiidetud
kalendergraafiku alusel. Töövõtja kohustub uuendama kalendergraafikut tehtava töö käigus
vastavalt vajadusele ja kooskõlastama uuendatud graafiku Tellijaga.
4. Tellija esindaja
Tellija määrab oma esindaja juhendama tööde teostamist, Töövõtjale vajaliku info andmiseks ja
tööde kvaliteedi kontrollimiseks.
Valla esindajateks on: majandus- ja keskkonnanõunik Jüri Raudseping, tel. 50 94 896.
5. Töövõtja esindaja
Töövõtja määrab oma esindaja aktide koostamiseks ja allakirjutamiseks ning pretensioonide
lahendamiseks.
Töövõtja esindajaks on: ___________tel. _________.
6. Tellija kohustused
6.1.Kohustub tasuma Töövõtjale Lepingule vastava Töö eest kokkulepitud hinna.
6.2 Kohustub teatama Töövõtjale nii Töö tegemise ajal kui ka pärast Töö vastuvõtmist avastatud
mittevastavustest Lepingule mõistliku aja jooksul pärast vastavate asjaolude avastamist.
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6.3. Maksete tähtaegadest mittekinnipidamisel Tellija poolt tasub viimane Töövõtjale viivist
0,15% tasumata summast päevas iga viivitatud päeva eest.
7. Töövõtja kohustused
7.1. Töövõtja teeb Töö vastavuses Lepinguga, kehtivate õigusaktidega ja ehitusnõuete ning
standarditega.
7.2.Vastutab ehitusobjektil Töö tegemisel võimaliku kaasneva kahju tekitamise eest
keskkonnale, liiklejatele, tee haldajale ja kolmandatele isikutele.
7.3.Kohustub Töö tegemisel kasutama Tellijaga kooskõlastatud alltöövõtjaid.
7.4.Kohustub Töö tegemisel kasutama õigusaktide nõuete kohaselt tõendatud
ehitusmaterjale
ja tooteid ning tehnoloogiaid.
7.5.Saadab hiljemalt kolm tööpäeva enne Töö algust Tellijale kirjalikult "Eelteate ehitustööde
alustamise kohta".
7.6. Kohustub tagama ehitusobjekti naaberkinnistutele juurdepääsu kogu ehitusperioodi jooksul
nii sõidukitele kui jalakäijatele.
7.7.Konkreetsete kaetud tööde vastuvõtmise vajadusest tuleb Tellijat informeerida vähemalt üks
tööpäev ette. Kaetud tööde üleandmata jätmise korral on Töövõtja kohustatud Tellija nõude
korral omal kulul avama ja sulgema, vastuvõtmata kaetud tööd.
7.8.Töövõtja või tema alltöövõtja peab omama õigust vastavalt oma asukohamaa seadustele teha
kõiki antud lepingus tehnilises kirjelduses loetletud ja nende töödega seonduvaid töid.
7.9. Töövõtja paigaldab tööde alustamisel töömaale teavitustahvli tööde kohta.
8. Lepingu hind
8.1. Lepingu hinnaks ehk tasu tööde nõuetekohase teostamise eest on: …………… eurot,
(edaspidi tasu), millele lisandub käibemaks ………………. eurot
Töövõtjal ei ole õigust nõuda mingite täiendavate kulude hüvitamist või töö eest tasumist lisaks
tasule, kui selles ei ole eraldi kirjalikult kokku lepitud.
9. Arveldused, tööde arvestus, tööde üleandmine- vastuvõtmine
9.1 Tehtud tööde arvestus toimub tegelikult tehtud tööde järgi. Töövõtja esindaja fikseerib
"Tehtud tööde aktis" etapi jooksul tegelikult tehtud tööde mahud ja arvutab ühikuhindade alusel
tööde maksumused. Töövõtja esindaja esitab "Tehtud tööde akti", mõõteprotokollid ja kaetud
tööde aktid “Tehtud tööde aktis” kajastatud tööde kohta Tellijale allakirjutamiseks.
9.2 Tellija esindaja objektil on kohustatud saadud aktid kolme tööpäeva jooksul allkirjastama või
esitama kirjaliku põhjenduse allkirjastamisest keeldumise kohta.
9.3. Tehtud tööde eest tasumise aluseks on "Tehtud tööde akt" koos arvega.
9.4. Tellija tasub Töövõtjale 20 päeva jooksul pärast "Tehtud tööde akti", ja arve saamist. Tellija
ei tee ettemakseid.
9.5. Töö loetakse vastuvõetuks ja garantiiperiood algab “Tööde vastuvõtuaktis” märgitud
kuupäevast alates.
9.6. Kui Töövõtja kasutab Tellijaga kooskõlastamata materjale või muudab Tellijaga
kooskõlastamata projektlahendust (või teetööde tehnilist kirjeldust), siis Tellija ei ole kohustatud
tasu maksma osa eest, kus kasutati kooskõlastamata lahendusi.
10. Töövõtugarantii
10.1.Töövõtja vastutab Töö Lepingu tingimustele vastavuse eest kahe aastase kehtivusega
garantiiaja jooksul, mis algab "Tööde vastuvõtuaktis" märgitud Töö vastuvõtmise
kuupäevast alates. Garantiiaeg kaks aastat kehtib ka Lepingu muudatuste alusel tehtud
töödele.
10.2.Garantiiaeg kehtib kõigi Töövõtja poolt peatöövõtjana ning peatöövõtjale alltöövõtjate poolt
tehtud tööde kohta.
10.3.Töövõtja kohustub omal kulul parandama garantiiajal Töös ilmnenud defektid ja
tegematajätmised Tellija poolt määratud tähtajaks.
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10.4.Töövõtja kohustub Tellija poolt antud mõistliku tähtaja jooksul parandama ka garantiiajal
ilmnenud sellised defektid ja tegematajätmised, mis takistavad objekti kasutamist ja
kiirendavad selle lagunemist. Kui Töövõtja ei tee vajalikke parandusi etteantud aja jooksul,
on Tellijal õigus tellida need tööd mujalt ja nõuda selleks tehtud kulude hüvitamist Töövõtja
poolt.
11. Lepingu lõppemine ja lõpetamine
11.1 Käesolev Leping jõustub allakirjutamisel mõlema Osapoole poolt ja kehtib kuni lõppemise
ning kõikide käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmiseni.
11.2 Poolte kokkuleppel, mis vormistatakse Lepingu Lisana, on võimalik Leping lõpetada igal
ajal.
12. Vääramatust jõust tulenev lepingu mittetäitmine
12.1 Osapooled ei vastuta Lepinguga võetud kohustuste täitmise eest, kui Tööd
katkestatakse osapooltest mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) nagu: loodusõnnetused,
sõjaolukord, riigi- ja valitsusorganite otsused, mis teevad võimatuks lepinguliste kohustuste
täitmise juhul, kui see puudutab ühte või mõlemat osapoolt. Sellisel juhul lükatakse Lepingu
täitmise tähtajad edasi kuni takistuste kõrvaldamiseni.
12.2 Osapool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu
asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Osapoolele.
13. Vaidlused
13.1 Kõik käesoleva lepingu täitmisel tõstatuvad vaidlused ja arusaamatused lahendatakse
läbirääkimiste teel.
13.2 Läbirääkimiste teel kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi
seadusandlusega ettenähtud korras.
14. Lepingu muudatused
Kõik käesoleva lepingu muudatused jõustuvad allakirjutamise momendist või lepingu Osapoolte
poolt kirjalikult määratud tähtajal.
15. Lepingu juriidiline jõud
15.1 Käesolev leping kehtib selle allakirjutamise hetkest alates.
15.2 Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, milledest
üks antakse Tellijale ja teine Töövõtjale.

Poolte aadressid ja rekvisiidid
Töövõtja:

Tellija:
Haaslava Vallavalitsus
Kurepalu küla, Haaslava vald
62113 Tartumaa
Tel. 744 6524
e-post: 62113vald@haaslava.ee

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/
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