Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Paide linna Mäeküla-Sargvere jalg- ja jalgrattatee
lumetõrje teostamise“ hankedokument.
Paide Linnavalitsus asukoht Keskväljak 14, Paide linn, 72711, Paide linn, Järva maakond,
registrikood 77000246, tel 3838600) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus
vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.
Hanke nimetus: „ Paide linna Mäeküla-Sargvere jalg- ja jalgrattatee lumetõrje teostamise“.
E-post: paide@paide.ee
Veebileht: www.paide.ee
Vastutav isik: Kulno Klein
Kontaktisik ja -telefonid: Kulno Klein, tel 56461544;
Hanketeade ja hankedokumendid
Hanke taust. Paide linnas Mäeküla ja Sargvere piirkonnas, riigitee nr 25 Mäeküla-Koeru-Kapu
tee renoveerimisega rajati 2020.a Mäeküla-Sargvere jalg- ja jalgrattatee. Teealad on
valgustamata v.a Põllu tn ja Sargvere bussipeatuse vaheline lõik. Maanteeamet on
kooskõlastanud ehituse käigus koos nende teenindamiseks vajaliku alaga hakkavad kuuluma
Paide linnale. Koostamisel isikliku kasutusõiguse seadmise plaan iga kinnistu osa kohta mis
kuulub riigile (Maanteeameti ja Paide linna kokkulepe nr 1-12/19/1391-1).
1.
Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus
1.1. Teostada Paide linna Mäeküla-Sargvere jalg- ja jalgrattatee lumetõrje teostamise avalike
asfaltkattega teel. Vajadusel ja kokkuleppel tellijaga jalg- ja jalgrattatee kattest kõrgemate
teekatteks sobimatust pinnasest teepeenarde maha lükkamine, liigse pinnase ära vedu, tagamaks
pinnavee äravoolu teelt, tee täiendava katmise lisakattematerjaliga koos materjali laotamise,
tasandamise ja esmase libedatõrjega.
1.2. Tööde mahus on talveperioodi jalg- ja jalgrattatee lumetõrje teostamise. Eeldatav periood
01.11.2020 kuni 30.04.2021. Ilmastikust ja muudest asjaoludest tulenevad täiendavad lumetõrje
teostamise, milliste mahud ja teostamise ajad tellitakse täiendavalt asjaoludest tulenevalt.
1.3. Lumetõrje teostamise tee asub Paide linnas Mäeküla ja Sargvere piirkonnas kogupikkusega
ca 2,140 km.
1.4. Talihoolduse teostamisel kehtib põhimõte, et inimesed pääseksid liikuma. Hooldetööd
teostatakse kui koheva lumekihi keskmine paksus on üle 10 cm, sulalume, lörtsi või teel oleva
lobjaka paksus 5 cm. Vajadusel teostab töövõtja täiendava kokkuleppe alusel tavapärase
lumetõrje kaasnevad lisatööd, mis tasutakse talle täiendavalt.
1.5. Võimalike lisatööde vajadusel teavitab töövõtja sellest tellijat ja üheskoos leitakse vastav
lahendus.
1.6. Töövõtja
tagab
tööpiirkonnas
ohutuse
–
vajadusel
paigaldab
vajalikud
liikluskorraldusvahendid vms.
1.7. Töövõtja vastutab tööde teostamisel kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
1.8. Pakkumisse tuleb arvestada kõik selles hinnapakkumises eelpool nimetamata tööd, mis on
vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks.
1.9. Tellijal on õigus teha töömahus muudatusi (jätta välja või lisada objekte). Tööde teostamise
tasu arvestatakse sel juhul ringi pakkumuses näidatud ühikuhindade alusel tegelikult teostatud
töö mahule.
2.
Hankelepingu põhilised tingimused
2.1. Eduka pakkumuse teinud isikuga (isikutega) sõlmitakse hankeleping.
2.2. Hankelepingu sõlmimisel rakendatakse hankedokumendis ja selle lisades toodud nõudeid
ja tingimusi.
2.3. Kõik hankelepingu täitmisega seotud kulud kannab töövõtja, kui hankedokumendist ei
tulene teisiti.

2.4. Enne töödega alustamist täpsustatakse teelõigud ja võimalikud täiendavalt tasustatavad
tööd. Täiendavate tööde osas töövõtjaga kokkuleppe mittesaavutamisel on tellijal õigus need
tellida ka kolmandate isikute käest. Põhitööde eest tasutakse vastavalt töövõtja pakkumuses
esitatud hinnale.
2.5. Töövõtja teavitab operatiivselt tellijat tööde aegadest ja tööpiirkondadest ning
katkestustest tööde teostamisel.
2.6. Hankelepingut rahastatakse Paide linna eelarvest. Tasumine toimub mitte sagedamini kui
1 kord kuus vastavalt töövõtja poolt teostatud ja tellija poolt vastu võetud tööde mahule.
2.7. Hankijal ei ole kohustust tasuda töövõtja lisakulutuste eest, kui nende tasumise osas ei ole
eelnevalt kokku lepitud.
2.8. Töövõtja on kohustatud järgima hankija juhiseid tööde parandatavate piirkondade aja ja
järjekorra osas, et tagada optimaalsed liiklustingimused.
2.9. Töövõtja alustab töödega koheselt peale lumesaju lõppu kooskõlastades eelnevalt
tellijaga. Tavapärasest erinevate kliimatingimuste puhul on poolte kokkuleppel võimalik
tähtaegu muuta.
3.
Pakkujale esitatavad kvalifikatsiooninõuded ning kvalifikatsiooni kontrollimine
3.1. Pakkujate individuaalse seisundi nõuded. Hankijal on õigus mitte sõlmida hankelepingut
isikuga ja kõrvaldada ta hankemenetlusest mis tahes ajal, kui tal on riiklike maksude võlg üle
100 euro. Hankija kontrollib nõude täitmist Maksu- ja Tolliameti andmebaasist.
3.2. Pakkujal peab olema tehniline ja kutsealane pädevus.
3.2.1. Pakkuja käsutuses peab olema vähemalt üks kaasaegne tööde teostamiseks sobiv
lumetõrje hooldusmasin täismassiga mitte üle 5 tonni koos pädeva juhiga.
4.
Asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi
4.1. Pakkuja esitab Lisa 1 koosseisu kohase pakkumuse.
4.2. Tee talihoolduse 1 km maksumus sisaldab kõiki tegevusi, et vältida koheva lumekihi
keskmine paksus on üle 10 cm, sulalume, lörtsi või teel oleva lobjaka paksus 5 cm ületamist.
4.3. Eelmise punkti mahtu ületavad talihoolduse ja muud teetööd (sh teekattele täiendava
materjali lisamine) lepitakse poolte vahel eraldi kokku ja tasutakse täiendavalt..
4.4. Hindamisele lähevad pakkumused, mis on koostatud kvalifitseerimisnõuetele vastava
pakkuja poolt lähtuvalt hankedokumentides toodud nõuetest.
4.5. Edukateks pakkumusteks tunnistatakse madalama km hinnaga talihoolduse teostaja.
4.6. Edukaks tunnistatud pakkuja on kohustatud hankelepingu sõlmima 7 päeva jooksul
edukaks tunnistamise otsuse saamisest. Hankelepingu sõlmimisega viivitamise puhul on hankijal
õigus lükata selle pakkuja pakkumus tagasi ja viia läbi pakkumuste uus hindamine või
hankemenetlus tühistada ja viia läbi uus hange.
5.
Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu ning pakkumuse
märgistamise nõuded
5.1. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid esitada vastavalt Lisa 1 struktuurile.
5.2. Vajadusel esitada eraldi dokumendina:
5.3. Analoogsete tööde nimekiri;
6.
Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 20.11.2020 kella 10.00-ks
6.1. Paberkandjal suletud ümbrikus märksõnaga „Paide linna Mäeküla-Sargvere jalg- ja
jalgrattatee lumetõrje teostamise hange“ Paide Linnavalitsus Keskväljak 14, Paide linn, 72711.
Postiga saatmise puhul lasub kohalejõudmise risk pakkujal.
6.2. Pakkujal on õigus pakkumus ja sellele lisatud dokumendid esitada ka digitaalselt
allkirjastatuna elektronposti aadressile kulno.klein@paide.ee. Pakkuja võtab teadmiseks, et
hankija võtab kasutusele endast sõltuvad abinõud infolekete vältimiseks. Endast sõltumatute
infolekete eest hankija ei vastuta. Elektronkirja teemaks märkida „Paide linna Mäeküla-Sargvere
jalg- ja jalgrattatee lumetõrje teostamise hange“.

7.

Pakkumuse koostamise keel

7.1. Pakkumus ja kõik selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud
korrektses eesti keeles, välja arvatud diplomite, sertifikaatide, tunnistuste jm koopiad, mis võivad
olla originaalkeeles. Kogu suhtlus pakkumusprotsessis ning tööde teostamisel on eesti keel.
8.
Pakkumuse maksumuse valuuta
8.1. Kõik pakkumuses esitatavad maksumused ja kalkulatsioonid esitatakse eurodes ilma
käibemaksuta.
9.
Pakkuja kinnitus
9.1. Hankedokumentide alusel pakkumuse esitamise faktiga pakkuja kinnitab, et on üle
võtnud kõik hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimused ja nõuded ja esitab
pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid
pakkumusi.
10.
Vastutus alltöövõtjate kasutamisel
Pakkujal (töövõtjal) on õigus kasutada alltöövõtjaid, jäädes ise vastutavaks nende tegevuse eest.
11.
Pakkumuse esitamise tähtaeg
11.1. On fikseeritud hankedokumendis
12.
Läbirääkimiste pidamine pakkumuste osas
12.1. Hankija jätab endale õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi optimaalse hankelepingu
sõlmimiseks.
13.
Pakkumuse oleku minimaalne tähtaeg
13.1. Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 90 päeva.

14.
Pakkumuse tagatise suurus.
14.1. Tagatis ei ole nõutav.
15.
Kontaktandmed, kust on võimalik hankedokumentide sisu kohta täiendavat teavet
küsida.
15.1. kulno.klein@paide.ee , tel 56461544.
16.
Pakkumuste avamise täpne koht ja aeg
16.1. Hankija avab pakkumused ilma pakkujate juuresolekuta
17.
Pakkumuste tagasilükkamine.
Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui
17.1. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat
maksumust;
17.2. ükski pakkumus ei vasta hankedokumentides kehtestatud tingimustele.
18.
Täiendava teabe nõudmise õigus.
18.1. Infovahetus hankija ja pakkujate vahel toimub analoogselt riigihangete seaduses avatud
hankemenetlusele kehtestatud nõuetele.
18.2. Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkuja kvalifikatsiooni tõendamise kohta täiendavaid
selgitusi ja täiendavate dokumentide esitamist. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja
dokumendid esitama 3 tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate
selgituste mittesaamisel on hankijal õigus pakkuja tunnistada kvalifikatsiooninõuetele
mittevastavaks.
18.3. Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkumuse kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate
dokumentide esitamist. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3
tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on
hankijal õigus pakkumus tunnistada hankedokumentide nõuetele mittevastavaks.

Lisa 1
Lihthanke „Paide linna Mäeküla-Sargvere jalg- ja jalgrattatee lumetõrje teostamise “
hankedokumentidele
PAKKUJA KINNITUSED JA PAKKUMUS
Hankija Paide Linnavalitsus, registrikood 77000246
Pakkuja:
Nimi

……………………………….

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

……………………………….

Telefon

……………………………….

Pakkuja kontaktisik (esindaja või volitatud esindaja) pakkumuse osas
Nimi ……………………………...
E-post ……………………………….
Telefon……………………………….

Seoses oma pakkumuse esitamisega kinnitame, et
1. Meil puudub riiklike maksude võlg või see ei ületa 100 €
2. Meie pakkumuse edukaks tunnistamise korral teostame talihooldust vastavalt
hankedokumendi nõuetele …….. masinaga (brigaadiga). Tööde teostamiseks kasutame
…………………. (masina(te) kirjeldus, mark)
ESITAME OMAPOOLSE PAKKUMUSE (hinnad KM-ta)

Osa

Objekti nimetus

1

Mäeküla-Sargvere jalg- ja jalgrattatee

Talihoolduse
hind eur/tee km

Lisatööd
libetusetõrjel
€/h

2
3
4
5
Meie pakkumuse edukaks tunnistamise korral kohustume sõlmima hankelepingu mitte hiljem kui
7 päeva pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse jõustumisest.
Meie pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuste esitamise lõpptähtajast

Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja nimi:
Esindamise alus

Allkiri:

______________________

Kuupäev:

____________________

………………………………….
…………………………………

