Tehniline kirjeldus
Hanke nimetus: Kunda ranna laudtee ehitus
Hankija: ViruNigula vallavalitsus
1.
HANKE TEHNILISE KIRJELDUSE EESMÄRK
Käesoleva hanke tehniline kirjeldus on koostatud eesmärgiga määrata ViruNigula valla
Kunda ranna laudtee ehituse teostamise põhimõtted.
Käesolevas tehnilises kirjelduses on kirjeldatud Hankija soove ja tingimusi, mida
Hankija oskab käesolevaga esitada ja/või tingimused, millele Hankija pöörab erilist
tähelepanu. Seega tuleb Pakkujal töömahu määramisel lähtuda hankedokumentidest ja
selle lisadest kui tervikust.
2.
HANKIJA EESMÄRK
Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada välja Kunda
ranna laudtee. Teostatud ehitustööd peavad vastama kehtestatud nõuetele, oleksid
ülalpidamises võimalikult vastupidavad ja kauakestvad. Ehitustööde kvaliteet ja
ratsionaalsus kasutuskuludes peab olema tagatud parimal moel.
3.

OBJEKTIL TEOSTATAVATE TÖÖDE KIRJELDUS/TINGIMUSED

Tööde teostamise üldtingimused
1. Enne tööde algust koostada tööde ajagraafik.
2. Ehitusprahi likvideerimine ja korrahoidmine ehitustööde ajal on Pakkuja
kohustus.
Teostatavate tööde üldselgitus
Laudtee aluse pinna ettevalmistustööd;
Geotekstiili paigaldus laudtee alla;
KSF metallkruvivaiade soetamine koos paigaldusega;
Laudtee puitkarkassi ehitamine;
Karkassi katmine puitlaudadega;
Laudtee piirdeprusside paigaldaminepiir.
Tööde orienteeruvad mahud on toodud tööde mahtude tabelis. Kõik tööde teostamiseks
vajalikud materjalid tarnib ja arvestab pakkumuse sisse Pakkuja, v.a immutatud prussid
mõõduga 50x200mm (1930 jm) ja immutatud lauad 32x150mm, mis on Hankija poolt.
Hankijal on õigus suurendada või vähendada hanke mahtu 30%, sõltuvalt esitatud
pakkumuste maksumusest.
NB! Soovitame enne pakkumuse esitamist tutvuda objektiga kohapeal. Kontaktisik Heiko
Källo, tel 53741160, epost heiko.kallo@virunigula.ee
4.
TÖÖDE TEOSTAMISE ALUSDOKUMENDID
Hankija eesmärgi saavutamiseks teostatavate tööde aluseks on Eesti Vabariigis
kehtivad õigusaktid ja normatiivid ning kõikides asjakohastes dokumentides nimetatud
nõuded ja dokumentatsioon.

5.
PAKKUMUSE MAKSUMUS JA SELLEGA SEONDUV
Eduka pakkuja poolt esitatud hanke pakkumuse maksumus, mille kohaselt sõlmitakse
ehitustööde töövõtuleping on lõplik ja kehtiv kogu hanke teostamise aja jooksul ning
korrigeerimisele ei kuulu, välja arvatud Eesti Vabariigi seadustega sätestatud juhtudel.
Kõik pakkuja vead, esitatud pakkumuse maksumuses arvestamata jäänud tööd ja
kulutused on pakkuja risk ja hankija poolt täiendavalt ei kompenseerita.
Pakkumuse esitamisega kinnitab Pakkuja, et:
1)
ta on teadlik projektiala seisundist enne pakkumise esitamist;
2)
ta on veendunud teostatavate tööde mahust ega oma selles osas
mingisuguseid pretensioone;
3)
ta võtab üle kõik hanketeates ja teistes hankega seotud dokumentides toodud
nõuded/kohustused;
4)
tema poolt esitatud pakkumuse maksumusega on Hankija põhieesmärk
teostatav.
Hankija jätab endale õiguse hange tühistada kui:
1)
pakkumuse maksumus ületab hankija rahalisi vahendeid;
2)
hankele ei esitata ühtegi pakkumust;

