Pakkumuse küsimine kraavide rekonstrueerimiseks
Üldised andmed:
1. Hankija: Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide
2. Kontaktisik: Tiina Kivila, keskkonna peaspetsialist, tel 516 9959, tiina.kivila@paide.ee
3. Teenuse osutamise eeldatav aeg: 2020, 2021
4. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.
5. Pakkumise esitamise aeg: 25.08.20
6. Pakkumise esitamise viis: elektroonselt e-aadressil tiina.kivila@paide.ee
1. Taustainfo ja töö kirjeldus
Paide Linnavalitsus soovib korrastada (settest puhastada/rekonstrueerida) asustusüksuse Paide
linn edelapiirkonnas olevad kraavid. Töö teostamise aluseks on Inseneribüroo Urmas Nugin
projekt „Paide linna edelapiirkonna kraavide rekonstrueerimine“ (lisatud).
Paide linnavalitsus on kraavide korrastamise eeltööna lasknud likvideerida kraavidel
kasvanud puittaimestiku. Pakkuja tutvub objektiga kohapeal ja selgitab välja pakkumuse
asjaolud (sh kas on vajadus kiljotiiniga eemaldatud võsa/puude järeltööde teostamiseks jmt)
ning täidab paikvaatluse ja projekti abil pakkumuse tabeli. Pakkumuse tabelis kirjutab
pakkuja lahti iga objekti kohta kuluva materjali ja tööd.
Pakkuja arvestab tööde mahtu kõik tööd, mis on vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks ehk
siis tööde tegemiseks vajalike lubade taotlemine (kaevetööde luba), kraavide koridoris
puittaimestiku kiljotiiniga eemaldamise järgse väikevõsa raie (vajadusel), kändude juurimine
ja kivide olemasolul kivide ja lamapuidu kokku kogumine ja ladustamine ühele nõlvale,
kraavist välja tõstetava pinnase planeerimine ühele kraavi nõlvale (saavutada tasuasus, mis
võimaldab hiljem nõlval liigelda) jne.
Tööd on jaotatud kraavilõikudena osadeks. Käesoleva pakkumuse objektiks on kraavid 1, 2 ja
3 (vt allolev skeem). Tellitavate tööde maht oleneb esitatud pakkumuste maksumusest (st
tellijal on õigus tellida kas ühe, kahe või kolme kraavi rekonstrueerimine).

Kraavi nr 1 osas peab pakkuja pakkumuse tabeli täitmisel eraldi välja tooma liinide aluse
mahu, pikettide 38 kun1 41 vahelise ala.

2. Maksetingimused.
2.1. Töövõtjal on õigus akteerida tegelikult teostatud töid.
2.2.Tellija tasub tööde eest töövõtja poolt esitatud arve alusel 14 päeva jooksul vastuvõetud
tööde eest arve esitamisest arvates.
3. Läbirääkimised ja üldinfo
3.1.Vajadusel peab linnavalitsus hankijana pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme
ja selle ulatuse määrab hankija: hankija jätab endale õiguse läbi rääkida ja/või täpsustada
pakkumuse maksumust ja teenuse osutamisega seotud tingimusi.
3.2.Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel
täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning
juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta,
sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.
3.3.Linnavalitsusel on õigus lõpetada antud pakkumuse küsimise menetlus ilma teenust
tellimata, kui töö teostamiseks esitatud pakkumused ületavad vastava töö teostamiseks ette
nähtud võimalusi või ei vasta linna poolt esitatavatele tingimustele või muul põhjendatud
juhul.
3.4.Edukas pakkumus on kõige madalama hinnaga pakkumus.

