Alla lihthanke piirmäära jääv hange “Vaivara valla Peeterristi küla Põlendiku tee lõik
0.44-0.90 km remont”
Hankedokumendid
Kinnitatud Vaivara Vallavalitsuse 25.08.2015.a korraldusega nr 185
1. ÜLDANDMED
1.1.Hankija (töö tellija) on Vaivara Vallavalitsus.
Aadress Pargi 2 Sinimäe alevik Vaivara vald 40103
Registrinumber 75010200
Tel 3929000
E-post: vaivara@vaivara.ee
1.2.Hankija poolt volitatud isik pakkumuse korraldamisel on Vaivara Vallavalitsuse
maaosakonna juhataja Irina Doroš.
Tel 3929003
E-post irina.doros@vaivara.ee
1.3.Hanke nimetus: “Vaivara valla Peeterristi küla Põlendiku tee lõik 0.44-0.90 km remont“
1.4.Riigihanke menetluse liik: alla lihthanke piirmäära riigihange
1.5.Rahastamisallikas: Vaivara valla eelarve
1.6.Tööde teostamise tähtaeg: 01.09.2015-01.10.2015
2. TEHNILINE KIRJELDUS JA TÖÖDE MAHT
2.1. Lähteandmed:
Tänav
Põlendiku tee

Lõigu pikkus/m

Laius/m

Pindala/m2

465

3,50

1 627,50

2.2 Hanke eesmärk
Käesoleva hanke eesmärk on Vaivara vallas Peeterristi külas Põlendiku teel tee-ehitustööd, mille
käigus planeeritakse läbi kahe erakinnistu ehitada uue tee killustikkattega tee selleks, et tagada
normaalse aastaringse sõidetavuse.
Uus tee ehitatakse lõigul 0.415 – 0.872 km. Planeeritava tee üldpikkus on 465 meetrit, laius on
3,5 meetrit.
Tee maa-ala üldpindala on 5484 m2. Tee maa-ala laius on 12 meetrit, kuhu kuulub teekatte laius
4 meetrit, teekraav 4 meetrit ja teeääred 2 meetrit mõlemalt poolt.
2.3 Olemasolev olukord:
Remonditav tee asub Peeterristi külas, Vaivara vallas, Ida-Viru maakonnas. Olemasoleva
olukorra järgi on Põlendiku tee täisulatuses killustikkattega tee, mille keskmine laius on 3,5
meetrit. Tee on tasane normaalse teeprofiiliga ilma sügavate aukudeta. Põhja poolt Põlendiku tee
liitub Narva-Tallinn riigi maanteega ja lõuna poolt liitub kahe erateedega, milletõttu on Vaivara
Vallavalitsuse poolt erateede omanikega allkirjastatud erateede avaliku kasutamise lepingud.
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Põlendiku tee ulatuses piketaažil 0.41-0.872 km, kus planeeritakse uue lõigu tee-ehitustööd
teostada samuti asuvad kaks erakinnistut, kus on Vaivara Vallavalitsuse ja omanike poolt tehtud
kokkuleppe uue teelõigu ehitamiseks selleks, et tagada tee aastaringse sõidetavuse.
Põhiprobleemiks on Põlendiku teel regulaarne veetase tõusmine, millega seoses tööde käigus
planeeritakse kaevate uue kraavi lõigul 0.41 km kuni Tõrvajõeni koos vajalike truupidega, kuna
praegu vee äravool tee pealt on ära takistatud.
2.4. Ettevalmistustööd:
Enne teekatendi rajamist peavad olema tehtud ettevalmistustööd. Enne ehitustööde algust on
töövõtja kohustatud teavitama valda (vähemalt 2 päeva enne). Kavandavatest töödest
informeeritakse ka maaomanikke, märkides nende või valla esindaja juuresolekul välja
ehitusaegseks säilitamiseks piiritähised.
Kõik ettevalmistustööd on antud Põlendiku tee tehnilise kirjelduse kulude järgmistes loendites:
PÕLENDIKU TEE KULUDE LOEND Nr 1: EELTÖÖD
Art nr
Tööde kirjeldus
1
2
10500

Ehitusaegne liikluskorraldus

Mõõtühik
3

Maht
4

kogusumma

1

PÕLENDIKU TEE KULUDE LOEND Nr 2: ETTEVALMISTUSTÖÖD
Art nr
Tööde kirjeldus
Mõõtühik
1
2
3
20101 Ettevalmistustööd, tee mahamärkamine, kooskõlastused
m2
20202

Raadamine, juurimine, tee maa-ala puhastamine

m2

Maht
4
1800
1800

2.5. Mullatööd:
Pärast töö-ala maha märkamist ja piiri punktide paika panemist eemaldatakse olemasolev
kasvupinnas, mis osaliselt ladustatakse objektil, kaevatakse ehituseks sobimatu pinnas ja kraave
Põlendiku maaüksuse poolt 20 meetri ulatuses ning teiselt poolt teed Põlendiku tee remonditava
lõigu lõpuni. Viimase etapina planeeritakse ja tihendatakse mulde aluspind, ehitatakse muldkeha
juurdeveetavast pinnasest.
PÕLENDIKU TEE KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD
Art nr
Tööde kirjeldus
1
2
30101
30102
30103
30402

Kasvupinnase eemaldamine
Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine
Kraavi kaevamine ja planeerimine
Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine
Muldkeha ehitus juurdeveetavast pinnasest

Mõõtühik
3

Maht
4

m3
m3
jm
m2
m2

290,5
348,25
925
1627,5
1627,5

2.6 Katendi ehitamine
Katendi ehitamise tööde hulka kuuluvad aluse profileerimise tööd, ridakillustikust profiiliga
katte ehitamine, selle tihendamine ja profileerimine.
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Lisaks sellele ehitatava teelõigu alguses ning lõpus paigaldatakse teetruubid vee äravoolu
tagamiseks.
PÕLENDIKU TEE KULUDE LOEND Nr 4: KATEND
Art nr
Tööde kirjeldus
1
2

Mõõtühik
3

Maht
4

Aaluse profileerimine põikkaldele 2 - 3 %

m2

1627,5

Paekillustikust profiiliga kate Hkesk=20sm, fr 32-64 IV
klass
Ridakillustikust profiiliga kate Hkesk=20sm, fr 16-32 IV
klass

m2

1625

m2

1627,5

PÕLENDIKU TEE KULUDE LOEND Nr 5: DRENAAŽ
51001 Plastiktruup D300

jm

8

51001

jm

10

40101
40102
4013

Plastiktruup D400

2.7. Teetööde skeem:

Põlendiku tee uue koridori skeem on käesoleva hankedokumentide Lisa 1.
3. TÖÖDE TEOSTAMISE PERIOOD
3.1. Tööde teostamise ajavahemik 01.09.2015-01.10.2015
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4. PAKKUJALE ESITATAVAD ÜLDISED NÕUDED
4.1.Pakkuja on tutvunud hanke pakkumuse objektiga ja teostanud temale pakkumuse
koostamiseks vajalikke täiendavaid uuringuid iseseisvalt.
4.2. Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et
Pakkuja ei ole saanud pakkumuse koostamiseks vajalikku informatsiooni.
4.3. Pakkuja peab omama hankel osalemiseks vastava valdkonna kvalifikatsiooni ja
majandustegevuse registri registreeringut. Hankija kontrollib Pakkuja registreeritust ja kehtivaid
andmeid Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt peetava avaliku majandustegevuse
registri kaudu.
4.4. Pakkuja suhtes ei tohi esineda riigihangete seaduse § 38 lõikes 1 nimetatud kõrvaldamise
aluseid (Lisa 3).
4.5. Pakkuja peab andma tehtavatele töödele ning kasutatavatele materjalidele ja toodetele
garantii vähemalt 2 aastat pärast tööde üleandmist-vastuvõtmist (Lisa 4).
4.6. Pakkujal peab olema viimase viie aasta jooksul teostatud vähemalt kolm sarnast tööd.
Sarnaseks tööks loetakse teede/tänavate killustikkattega teede ehitus/remonttööd üldpindalaga
vähemalt 2000 m2.
4.7 Pakkuja esitab vabas vormis kasutatava tehnika nimekiri.
4.8 Pakkuja esitab vastutava spetsialisti CV koos teostatud referentsobjektidega.
5. HINNAPAKKUMUS
5.1.Pakkumus peab sisaldama maksumust käibemaksuta, käibemaksu ning maksumust koos
käibemaksuga eurodes.
5.2.Pakkumus peab kehtima vähemalt 1 kuu ehk 30 kalendripäeva. Pakkumuse hind on lõplik ja
sellele ei lisandu lepingu täitmisel Pakkuja muid kulusid ja teenustasusid.
6. PAKKUMUSTE HINDAMINE
6.1.Hindamiskriteerium, mida kasutatakse pakkumuse edukuse üle otsustamisel, on madalam
hind ning hankenõuetele vastavad esitatud dokumendid.
6.2.Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata ja/või vähendada tööde mahtu kui pakkumuste
hinnad ületavad hankija poolt tööde teostamiseks planeeritud rahalisi vahendeid.
7. PAKKUMUSE ESITAMINE
7.1. Pakkumus esitada vastavalt vormile lisa 2 ”PÕLENDIKU TEE KULUDE LOEND” ja
lisaks esitada lisa 3 „Kinnitus Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3
nimetatud asjaolude puudumise kohta“ ja lisa 4 „Garantii kinnitus“ Vaivara
Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: vaivara@vaivara.ee hiljemalt
31. augusti 2015.a. kell 11.30.
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8. LEPINGU SÕLMIMISE PÕHIMÕTTED
8.1.Hanke objektiks olevate tööde teostamiseks sõlmib hankija eduka pakkumise esitanud
Pakkujaga lepingu.
8.2.Lepingu maksumused ei kuulu korrigeerimisele.
8.3.Lepingu projekti valmistab ette Vaivara Vallavalitsus.

5

