Pakkumuse küsimine Joodi sademeveesüsteemi
osaliseks ümberehitamiseks
1. Hankija andmed:
a. Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide
b. Kontaktisik: Tiina Kivila, keskkonna peaspetsialist
c. Kontakttelefon: 383 8633, 516 9959, tiina.kivila@paide.ee
2. Teenuse osutamise eeldatav aeg: märts-aprill 2020
3. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.
4. Pakkumise esitamise aeg: 06. märts 2020
5. Pakkumise esitamise viis: elektroonselt e-aadressil tiina.kivila@paide.ee.
Probleemi kirjeldus: Joodi piirkonna sademeveesüsteem on ajalooliselt kulgenud mööda
piirkonnas asuvat reformimata riigimaad, munitsipaalmaad ja erakinnistuid. Tänaseks on
Joodi tänaval Allika tn 11 ja 13 vahel olev sademeveekraavist sademevee äravool takistatud ja
linn soovib süsteemi toimimise tagada uue paigaldatava sademeveetoru abil.
.
1. Töö kirjeldus:
Pakkuja poolt pakutav hind peab sisaldama isevoolse sademeveetrassi paigaldamist ca 55 jm
(PP toru läbimõõt 200 mm, kalle min 1%) ja kraavi puhastamist sinna kogunenud settest kuni
Reopalu jõeni. NB! Reopalu jõe kaldast 10 m on veekaitsevöönd. Tööde tegemisel peab
arvestada veekaitsevööndis tehtavatele töödele seatud piirangutega (10 m kaldaalal ei tohi
raietöid ilma Keskkonnaameti nõusolekuta teostada) Trassi eeldatav asukoht on näha allpool
oleval skeemil. Tööd peavad sisaldama kõiki lõpptulemuse saavutamiseks vajalikke töid, sh
kaeveloaga seonduv, kaevetööd (trassi avamine ja sulgemine), sademeveetoru ostmine ja
paigaldamine, kraavi settest puhastamine, haljastuse taastamine ja teostusjoonise tegemine
(täiendada loendit vastavalt vajaminevatele töödele). Pakkumus tuleb töölõikude kaupa lahti
kirjutada.

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
3.1. Vajadusel peab hankija 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 ja mahtu ning
vajadusel jätta tööde mahust osa töid välja.
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.
Hinnale lisandub käibemaks 20 %
Edukas pakkumus on kõige odavam pakkumus.

