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Hinnapäring detailplaneeringu koostamiseks 

Palume Teilt hinnapakkumust Luunja vallas Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse detailplaneeringu 

koostamiseks. Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks lasteaia rajamiseks. 

Nõutavad tööd 

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Luunja Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 42 kinnitatud 

lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks ja asjaomaste asutuste seisukohad (vt lisa 1 – lisa 6).   

Täpsustavat infot lähteseisukohtades kajastatud tööde või nõuete kohta on võimalik saada Luunja 

vallavalitsuse planeeringu- ja haljastusspetsialistilt (Evelin Karjus, tel. 7417217, e-post: evelin@luunja.ee). 

Hinnapakkumuse esitamine ja hindamine  

Hinnapakkumus esitada kirjalikult vabas vormis. Pakkumus saata Luunja Vallavalitsuse elektronposti aadressile 

luunjavv@luunja.ee hiljemalt 31.08.2017 kell 15:00. Hinnapakkumused vaadatakse üle samal kuupäeval ja 

koostatakse hinnapakkumuste maksumuste protokoll, mille koopia saadetakse e-postiga pakkujatele. 

Edukaks tunnistatakse pakkumus kõige madalama maksumusega. Luunja Vallavalitsusel on õigus lükata tagasi 

kõik pakkumused kui kõige madalama maksumusega planeeringu koostamise maksumus on  10 000 eurot või 

üle selle (hind ilma käibemaksuta). Sellisel juhul korraldatakse uus hankemenetlus lihthanke näol. Otsuse 

pakkumuse edukaks tunnistamise või kõigi pakkumiste tagasi lükkamise kohta teeb Luunja vallavalitsus 

hiljemalt 06.09. k.a. 

Töövõtulepingu sõlmimine ja tingimused 

Leping detailplaneeringu koostamiseks sõlmitakse koheselt ettevõtjaga, kelle pakkumus oli tunnistatud 

edukaks.  

Planeeringu koostaja peab olema geograafia, arhitektuuri või maastikuarhitektuuri eriala magistritasemele 

vastava kõrgharidusega või vastutava spetsialisti taseme kutsetunnistusega isik või isik, kellele on antud 

ruumilise keskkonna planeerija kutse.  

Planeeringute koostamisel tuleb kinni pidada alljärgnevast tähtajast: 

1. Detailplaneeringu eelnõu esitamine Luunja vallavalitsusele kooskõlastamise korraldamiseks - hiljemalt 

31.12.2017. 

 

 

 

mailto:luunjavv@luunja.ee
http://www.luunja.ee/


Lugupidamisega, 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Aare Anderson 

Vallavanem 

 

 

Lisad: 

Lisa 1: Luunja Vallavolikogu otsus 15.06.2017 nr 42 

Lisa 2: Detailplaneeringu lähteseisukohad 

Lisa 3: Päästeameti seisukoht 09.06.2017 nr 7.2 -3.2/ 10435 -2 

Lisa 4: Maanteeameti seisukohad 09.06.17 nr 15-2/17-00012/303 

Lisa 5. Muinsuskaitseameti seisukoht 12.06.2017 nr 1.1-7/1314-2 

Lisa 6: Terviseameti seisukoht 31.05.2017 9.3-1/3368 
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