
SIGALA MNT REKONSTRUEERIMISTÖÖDE  

TÖÖPROJEKTI KOOSTAMISE LÄHTEÜLESANNE 

 

2011 aastal Vaivara Vallavalitsuse maaosakonna poolt on teostatud Vaivara valla 

kohalike teede inventuur, mille järgi Sigala tee (number 8510020) on asfaltkattega tee. 

Keskmine kattelaius on 5 meetrit ja keskmine mulde laius on 7 meetrit. Tee pikkus on 

587 meetrit. 2011 aastal tehtud inventuuri järgi tee ammortisatsioon oli 65%. Kolme 

aasta jooksul protsent muutus ja nüüd on 80%. Tee üldseisukord on halb. Suuremas 

mahus teekatte vajab remonti, sest auguremont enam ei anna vajaliku effekti kui 

aukudega kaetud teekatte osa on suurem kui 70% teekatte üldpindalast. 

Hanke eesmärk on Sigala maantee rekonstrueerimine, mille üldpikkus on 587 meetrit, 

tee maa-ala laius on 14 meetrit ja teekatte pindala on 3000 m2.  

Rekonstrueerimistööde mahus tuleb planeerida järgmised tööd: 

- Olemasoleva asfaltkatte, mille keskmine laius on 5 meetrit, freesimine ja 

äravedu; 

- Teeäärte ja olemasoleva kraavi planeerimine selleks, et tagada veeäravool tee 

pealt; 

- Kaevetööd ja väljakaevatud pinnase utiliseerimine; 

- Liivalus; 

- Paekivikillustikust fr.16/32 alus, kiilutud fr.8-16, h=300mm; 

- Asfaltbetoon AC16 BASE, h=6 cm; 

- Asfaltbetoon AC 12 SURF graniit; 

Teekatte peab olema täiendavalt krunditud ja märgistatud pritsplastikuga. 

Projekteerimise tööde eelarve koostamisel arvestada, et olemasoleva asfaldi ja 

mittesobiva krundi utiliseerimise koht on 2 km raadiuses Sigala teelt.  

Projekteerimise tööde hulka kuuluvad ka geoloogilised ja geodeetilised uuringud. 

Enne tööprojekti esitamist projekteerija peab Tellijaga kooskõlastama eskiisi koos 

ehitustööde eeldatava maksumusega. Eeldatava maksumuse koostamisel 

projekteerija peab arvestama, et tee-ehitustööde üldmaksumus ei pea ületama 

120 000 eurot. 
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Koos hinnapakkumisega palume esitada vabas vormis koostatud järgmised 

dokumendid: 

- Tegevusluba; 

- Kohalike maksude puudumise tõendav dokument; 

- Andmed viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta. Pakkuja keskmine 

netokäive viimase kolme (2012-2014) aasta jooksul projekteerimistööde osas 

peab olema 20 000 eurot; 

- Viimase kolme aasta jooksul teostatud saarnased tööd; 

- Vastutava spetsialisti CV; 

 

Hinnapakkumised ootame 27.veebruariks kell 10:00. 

Lähteülesanne lisad: 

- Sigala mnt katastriüksuse plaan; 

- Tee inventuur; 

- Ettevõtlusega seotud teede toetuse taotluse vorm; 
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