Pakkumuse küsimine Mündi haljasalal kraavide kaevamiseks
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: esimesel võimalusel pärast pakkumuse esitamist
4. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva.
5. Pakkumise esitamise aeg: 5. märts 2021 kell 15.00
6. Pakkumise esitamise viis: elektroonselt e-aadressil paide@paide.ee
1. Taustainfo ja töö kirjeldus
Taustainfo: Paide Linnavalitsus (edaspidi ka linnavalitsus või hankija või tellija) soovib
rajada Mündi haljasalale kraavid.
Töö kirjeldus: Käesoleva hinnaküsimise objektiks on Paide linnas Mündi haljasala H2
kinnistule kuivenduskraavide kaevamine. Pakkuja arvestab tööde mahtu kõik tööd, mis on
vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks ehk siis kraavide looduses ette märkimine, tööde
tegemiseks vajalike lubade taotlemine (kaevetööde luba), kraavide looduses maha märkimise,
kraavide koridoris puittaimestiku eemaldamise ja käitlemise, kändude juurimise ja kivide
olemasolul kivide ja lamapuidu kokku kogumine ja likvdeerimise, kraavist välja tõstetava
pinnase planeerimise Mündi haljasalal rajatavate kraavide piirkonnas jmt.
Pakkuja märgib kraavide asukoha ette alloleva joonise alusel ja tagab, et rajatavad kraavid
asuks väljaspool Pärnu jõe ehituskeeluvööndit.

Pärnu jõe ehituskeeluvööndi laius on 50 meetrit, ehituskeeluvööndi asukoht: vt Maa-ameti
kitsenduste kaart, https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused
Pakkuja peab arvestama, et tegemist on liigniiske alaga. Sellest tulenevalt kasutab pakkuja
tehnikat, mis põhjustaks vähim kahjustusi ümbritsevale. Kahjustuste tekitamisel on
kahjustuste likvideerimine töövõtja kohustus.
Pärast tööde teostamist peab tööde piirkond ja ümbritsev haljasala olema visuaalselt kena (alal
ei tohi olla töövõtja poolt jäetud väljajuuritud kände, rööpaid, töömaalt eemale visatud kive
jmt).
Tehniline kirjeldus: Rajatavate kraavide nõlvus 1:1,5, põhja laius 0,4m, sügavus ca 1m.
Töövõtja tegutseb kogemuslikult ja tagab kraavides vee äravooluks vajaliku kalde olemasolu
(kalle eeldatavalt 1%, kuid aktsepteeritav on ka 0 kalle. NB! Kindlasti ei tohi kraav olla
negatiivse kaldega). Kalde suund on näha eespool oleval skeemil. Pakkuja vastutab kraavi
toimimise eest (õigete kallete andmise eest). Valede kallete andmisel kohustub pakkuja
teostatud töö ümber tegema garantii korras. Valmis kraavid peavad olema ühtlased, st
kraavides ei tohi olla madalamaid lohkusid, kuhu vesi seisma jääb.
Kraavide eeldatav maht on kokku ligikaudu 480 jm, täpne tööde maht oleneb pakkumuse
hinnast (st tellijal on õigus suurendada või vähendada tellitava töö mahtu).
Pakkuja täidab ja esitab lisa 1 pakkumuse vormi.
2. Kvalifitseerumine
2.1. Pakkuja peab olema teostanud viimasel kolmel aastal vähemalt ühe analoogse töö.
Analoogseks tööks loeb hankija vähemalt 1000 meetri kraavi kaevamist ja kallete
andmist liigniiskel alal.
2.2. Pakkuja nimetab pakkumuse vormil analoogse(d) töö(d).
3. Maksetingimused.
3.1. Töövõtjal on õigus akteerida tegelikult teostatud töid.
3.2. Tellija tasub tööde eest 14 päeva jooksul peale töövõtja poolt esitatud ja tellija poolt
aktsepteeritud akti alusel arve esitamist.
4. Läbirääkimised ja üldinfo
4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. Edukas pakkumus on kõige madalama hinnaga pakkumus.

