LIHTHANGE

Koonga valla teedeehitus
hankedokumendid

Koonga 2014

Koonga Vallavalitsus
hankemenetluses.

kutsub

Teid

osalema

lihthanke

“Koonga

valla

teedeehitus“

Hankedokumentide kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda hanke eest
vastutava isiku poole.
1. Hanke iseloomustus
1.1 Hankija
nimi: Koonga Vallavalitsus
aadress: Koonga küla Koonga vald 88401 Pärnumaa
telefon: 4473740
1.2 Hanke eest vastutav isik
nimi: Kirke Keert
ametikoht: Koonga Vallavalitsus, vallavanem
telefon: 4473742
e-post: kirke.keert@koongavald.ee
1.3 Hanke nimetus
“Koonga valla teedeehitus“
1.4 CPV kood – 45233130-9
1.5 Hanke objekt on jaotatud alljärgnevateks osadeks:
1.5.1. Veltsa tee
1.5.2. Pikavere tee
1.5.3. Tõitse tee
1.5.4. Oidrema külatee
1.5.5. Nedrema tee
1.5.6. Peantse tee
2. Tehniline kirjeldus
2.1 Koonga valla teedeehituse (edaspidi ehitustööd) hinnapakkumise aluseks on tehniline
kirjeldus.
2.2 Ehitustöid teostada vastavalt alljärgnevale tehnilisele kirjeldusele:
2.2.1. Veltsa tee – katta Maanteede projekteerimisnormide (RTL 23, 18, 2000) tabelis 4.14 toodud
segu nr 3 nõuetele vastava teekattematerjaliga (edaspidi Segu nr. 3), tihendada ja profileerida.
Peale tihendamist peab olema kihi paksus minimaalselt 12 cm. Tee pikkus 1200 m ja laius 6 m.
Tee katmine saab alguse Lõpe külast asfalttee äärest. Lisa 2 – kaardimaterjal.
2.2.2. Pikavere tee – katta Segu nr 3-ga, tihendada ja profileerida. Kaetava tee algus PärnuJaagupi - Kalli tee äärest. Peale tihendamist peab olema kihi paksus minimaalselt 10 cm. Kaetava
tee pikkus 1300 m ja laius 6 m. Lisa 3 – kaardimaterjal.
2.2.3. Tõitse tee – Katta Segu nr 3-ga, tihendada ja profileerida. Kaetav tee algab Oidrema külast
asfaldtee äärest Oidrema küla sauna juurest suunaga Tõitse poole. Pikkus 550 m ja laius 5,5 m.
Peale tihendamist peab olema kihi paksus minimaalselt 10 cm Lisa 4 - kaardimaterjal.
2.2.4. Oidrema külatee - pikkus 750 m ja laius 5 m. Katta purustatud kruusaga Segu nr. 3,
tihendada ja profileerida. Peale tihendamist peab olema kihi paksus minimaalselt 10 cm. Lisa 5 –
kaardimaterjal.
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2.2.5. Nedrema tee - pikkus 300+400 m ja laius 5 m. Katta Segu nr.3-ga, tihendada ja
profileerida. Kaetava ala 2 lõiku on joonisel näidatud. Peale tihendamist peab olema kihi paksus
minimaalselt 10 cm. Lisa 6 – kaardimaterjal.
2.2.6. Peantse tee- pikkus 500m ja laius 5m. Katta purustatud kruusaga Segu nr. 3-ga, tihendada ja
profileerida. Peale tihendamist peab olema kihi paksus minimaalselt 10 cm. Lisa 7 –
kaardimaterjal.
2.3. Kaardimaterjalist tuleneva ja tehnilises kirjelduses antud teepikkuse erinevuse korral lähtuda
tehnilisest kirjeldusest.
2.4. Head ehitustava järgides tuleb Segu nr 3-ga katta ka mahasõidud.

3. Hanketingimused
3.1 Ehitustööde algus ja lõpptähtaeg fikseeritakse Lepingus, ehitustööde eelduslik lõpptähtaeg
on 15. oktoober 2014.a.
3.2. Ehitustöid ei teostata liigniisketes tingimustes. Vihmase ilma korral kooskõlastatakse
ehitustegevus hankijaga.
3.3. Vajalikud teostusjoonised koostab või tellib pakkuja.
3.4. Pakkujal on kohustus taastada tööde käigus rikutud teel paiknevad tehnorajatised,
liikluskorraldusvahendid, haljastus jms.
3.5. Välised ehitustööde mahud tehakse kindlaks objekti ülemõõtmise teel kohapeal.
3.6. Maksmine toimub 60 päeva jooksul pärast Lepinguobjekti üleandmise-vastuvõtmise aktile
allakirjutamist vastavalt arvele.
3.7. Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama käesoleva hanke teostamise.
3.8. Pakkuja koostab täitedokumentatsiooni ja hangib kõik tööde teostamiseks vajaminevad load
ning tasub nende eest. Kaevetööde teostamisel vajalikud kooskõlastused trassi- ja kaablivaldajatelt
võtab tööde teostaja. Samuti muudelt asutustelt, kui see on vajalik.
3.9. Ehitaja peab tagama töödel täieliku ohutuse, kommunikatsioonide korrasoleku kaevetööde ja
ehituse alal, tagama operatiivmasinate juurdepääsu kinnistutele, vajadusel tellima ning esitama
teostusjoonised, paigaldama vastavad liiklusmärgid ja võtma enda kanda kõikvõimalikud riskid,
mis ilmnevad tööde teostamisel.
3.10. Kõik ehitustööde teostamisega seotud kulud katab pakkuja.
4. Nõuded pakkujale ja pakkumuse struktuur
4.1 Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike- ja tema elu- või asukoha kohalike
maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse.
4.2 Pakkuja esitab pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi, et pakkuja on
nõuetekohaselt täitnud kohalike maksude tasumise kohustuse hankemenetluse algamise päeva
seisuga.
4.3 Pakkuja peab omama kehtivat Maanteeameti poolt väljastatud tegevusluba teede ehitamiseks,
remontimiseks ja hooldamiseks (luba peab kehtima kuni hankelepingu täitmise tähtajani).
4.4. Pakkuja peab nõustuma kõikide hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega.
Hankedokumendid on kättesaadavad Hankedokumendid lehelt. Pakkuja esitab (vormikohase)
kinnituse, et nõustub kõikide hanketeates ja hankedokumentides toodud tingimustega.
4.5. Pakkuja esitab järgmised kinnitused:
4.5.1. Lisa 1 vormi 1 kohane pakkuja kinnitus hanketingimustele vastavuse kohta;
4.5.2. Lisa 1 vorm 2 kohane pakkuja kinnitus majanduslik seisund peab võimaldama häireteta
teostada hanke objektiks olevaid töid ja pakkuja käsutuses peab hankelepingu täitmise tagamiseks
olema vajalikud rahalised vahendid.
4.6. Pakkuja esitab lisa 1 vorm 3 kohase pakkumuse.
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5. Pakkumuse esitamine, jõusoleku tähtaeg ja avamine
5.1 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 03.09.2014, kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada kinnises
ümbrikus Koonga Vallavalitsusse, aadressil Koonga küla Koonga vald 88401 Pärnumaa. Ümbrik
varustada märksõnaga “ Koonga valla teedeehitus“.
5.2. Pakkumus esitada eesti keeles.
5.3. Pakkumise ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulutusi tellija ei hüvita.
5.4. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtajast.
5.5. Pakkumused avatakse ja kvalifitseeritakse 04.09.2013. a kell 15.30 Koonga Vallavalitsuse
hoones vallavanema ruumis. Pakkumusi avab Koonga Vallavalitsuse hankekomisjon.
5.6. Pakkumus tunnistatakse kvalifitseerituks kui on esitatud kõik punkti 4. alapunktides nõutud
dokumendid.

6. Pakkumuste hindamine
6.1.Pakkumusi hindab Koonga Vallavalitsuse hankekomisjon.
6.2 Edukaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumus (kõikide teede maksumus
kokku).
6.3.Vajadusel otsustab hankekomisjon pakkujatega edasiste läbirääkimiste pidamise esitatud
maksumuse osas ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud. Hankijal on õigus enne otsuse tegemist
küsida täpsustavaid küsimusi esitatud ja puuduvate andmete kohta.
6.4.
Juhul, kui madalaima pakkumuse maksumus on kõrgem hanke eeldatavast maksumusest,
on hankijal õigus lükata tagasi kõik pakkumused.
7. Hankelepingu sõlmimine
7.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku hankelepingu
sõlmimiseks. Hankelepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid ja edukaks
tunnistatud pakkumus.
7.2. Hankijal on õigus sõlmida leping vajadusel iga objekti kohta eraldi.
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Lisa 1

Vorm 1 – Pakkuja kinnitus

Hankija: Koonga Vallavalitsus
Lihthanke nimetus: „Koonga valla teedeehitus“
Pakkuja nimi:
Registrikood:
Aadress ja
e-post aadress:

1. Kinnitame, et võtame üle kõik lihthanke dokumentides esitatud tingimused ja esitame
pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
2. Pakume ennast teostama eelnimetatud lihthanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused
nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.
3. Kinnitame, et vastame täielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meie majanduslik
seisund võimaldab häireteta teostada hanke objektiks olevaid töid ja meie käsutuses on
hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid.
4. Kinnitame, et meie pakkumuse lahutamatuks osaks loetakse kõik dokumendid ning täiendavad
lisad, mis on tehtud hanke käigus.
5. Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õigusi.
6. Käesolev pakkumus on jõus 90 (üheksakümmend) päeva, alates pakkumuste esitamise
tähtpäevast.
7. Oleme täielikult teadlikud, et Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused.
8. Kinnitame, et HD Lisa 1 Vormi 3 kohane pakkumuse maksumus on nõuetekohaselt täidetud.
Saame aru, et pakkumuse maksumuse mittenõuetekohase täitmise puhul võidakse lükata meie
pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

Kuupäev: ………………………………………
Allkiri: …………………………………………

Esindaja nimi: ………………………………………………………………………………………..
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Lisa 1

Vorm 2 – Pakkuja kinnitus

Hankija: Koonga Vallavalitsus
Lihthanke nimetus: „Koonga valla teedeehitus“

Pakkuja nimi:
Registrikood:
Aadress ja
e-post aadress:

Käesolevaga kinnitame, et pakkuja suhtes puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 13 nimetatud asjaolud, see tähendab:
1) kinnitame, et pakkujat ega pakkuja seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või
väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või
riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste
süütegude toimepanemise eest või pakkuja karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri
seaduse kohaselt kustutatud või karistus ei ole pakkuja elu- või asukohariigi õigusaktide alusel
kehtiv;
2) kinnitame, et pakkuja ei ole pankrotis või likvideerimisel, pakkuja äritegevus ei ole peatatud
ning pakkuja ei ole muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduse kohaselt;
3) kinnitame, et pakkuja suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud sellesarnast menetlust
oma asukohamaa seaduse kohaselt.

Kuupäev: ………………………………………

Allkiri: …………………………………………

Esindaja nimi: ………………………………………………………………………………………..
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Lisa 1

Vorm 3 - Pakkumuse maksumus
Hankija: Koonga Vallavalitsus
Lihthanke nimetus: „Koonga valla teedeehitus“
Pakkuja nimi:
Registrikood:
Aadress ja eposti aadress

Jrk.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ehitustööde nimetus

Maksumus koos
käibemaksuga
Eurot
Eurot
Eurot
Eurot
Eurot
Eurot

Veltsa tee
Pikavere tee
Tõitse tee
Oidrema külatee
Nedrema tee
Peantse tee
Maksumus kokku

Eurot

Kuupäev: ………………………………………
Allkiri: …………………………………………

Esindaja nimi: ………………………………
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Lisa 2

Veltsa tee Rabavere külas

8

Lisa 3

Pikavere tee Koonga ja Pikavere külas

9

Lisa 4

Tõitse tee Oidrema külas

1

Lisa 5

Oidrema külatee Oidrema külas

1

Lisa 6

Nerdrema tee Irta ja Nedrema külas

1

Lisa 7

Peantse tee Lõpe külas

1

