Pakkumuse küsimine Paide Vallimäe teede remonttööde teostamiseks 2020. aastal

Paides,

28. aprill 2020

Üldised andmed:
Hankija: Paide Linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide
Kontaktisik: Egle Ninep, ehituse peaspetsialist
Kontaktandmed: 5599 5975, egle.ninep@paide.ee
Pakkumuse esitamise aeg: hiljemalt 7.05.2020 esitada elektroonselt e-aadressil
egle.ninep@paide.ee, lisa 1 toodud maksumuse vormil.
1. Töö kirjeldus
Tööde eesmärk on Paide Vallimäe teede korrastamine ning teedelt ja kallakutelt sademevee
ärajuhtimine. Olemasolevad teed on rajatud põhiliselt graniitsõelmetest, kuid on ka sillutiskivi
katet, paekivi ning graniitsõelmetest parkla. Tööde kirjeldust ning tööde mahtu iseloomustab
allolev skeem.

Skeem 1. Vallimäe teede remonttööde mahud
Vajalik on teostada järgmised tööd:
• Sillutiskivi paigaldus koos aluse ehituse ja ühe poolse äärekivi uuesti paigaldamisega;
• Betoonist sademeveerenni 60x200x500mm paigaldamine;

• Sademeveerenni puhastamine lava ees ja sademeveetoru puhastamine;
• Immutatud puidust sademeveerennide paigaldamine, sh skeemil 2 toodud imbalade
rajamine haljasalale, sademevete ärajuhtimiseks teedelt (vt skeem 2);
• Ärauhutud teede tasandamine ja graniitsõelmetega teede katmine h= 5cm;
• Veski tänavapoolse autoparkla aluse korrastus (hind peab sisaldama aluse
korrastamist, mis tagaks autoparklas vajaliku kandevõime) ja tasandamine
graniitsõelmetega;
• Sissesõidutee serva vee ärajooksu renn maakividest laiusega 0,5 m;
• Paeplaatidest tee ülesvõtmine, aluse silumine, tihendamine ja uuesti paigaldamine;
• Lagunenud paeplaatide asendamine uute vabakujuliste paeplaatidega.

Skeem 2. Sademeveerenni põhimõtteline skeem
Objekt asub muinsuskaitsealal. Arheoloogilise uuringu kohustust ei ole, loa
Muinsuskaitseametilt töödeks taotleb tellija. Linnuse müüride nähtavale tulles, tuleb tööd
koheselt peatada!
2. Muud olulised tingimused:
• Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva.
• Edukas pakkumus on odavaim pakkumus.
• Eeldatav tööde alustamise aeg on juuli 2020, kuid tellija võib vajaduselt tööde algust
muuta.
• Hankija eeldab, et käesoleva hanke raames pakutav lepingu kogumaksumus on alla
lihthanke piirmäära. Juhul, kui kõik esitatud pakkumused ületavad lihthanke piirmäära,
tunnistab hankija käesoleva menetluse kehtetuks ja viib läbi hankemenetluse läbi
riigihangete registri.
• Hankijal on õigus tunnistada hange kehtetuks põhjendatud vajadusel igal ajal.
• Vajadusel peab hankija pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme ja selle ulatuse
määrab hankija: hankija jätab endale õiguse läbi rääkida ja/või täpsustada pakkumuse
maksumust, täpsustada tööde mahtu ning teenuse osutamisega seotud tingimusi.
• 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.
• Maksetingimused:

o Tellija ei tasu töövõtjale ettemaksu ega anna tasu tasumise kohustuse täitmiseks
tagatisi.
o Teostatud töö eest tasu maksmine toimub vastavalt reaalselt teostatud töödele
kvartaalselt esitatud alusel 14 päeva jooksul masinloetava e-arve esitamisest
arvates.
o Tasu on pooltele lõplik ja siduv ning ei kuulu korrigeerimisele. Töövõtjal ei ole
lisaks lepingu hinnale õigus nõuda tellijalt täiendavate kulutuste hüvitamist.
o Töövõtja on kohustatud töö teostamise käigus kinni pidama kõigist koostöös
tellijaga kokku lepitud tähtaegadest ja tingimustest ning tagama lepingu järgselt
osutatavate teenuste/teostatavate tööde kvaliteedi.
o Töövõtja on kohustatud tellija nõudmisel tegema töös muudatusi, kui need on
otseselt seotud algselt kokkulepitud töö iseloomuga. Kui muudatuste tõttu
suureneb töövõtja lepingujärgne tasu või pikeneb tööde teostamise aeg, tuleb
töövõtja ja tellija vahel sõlmida täiendav lepingu lisa enne lisatööde teostamist.

Lisa 1- Maksumuse vorm

