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1. Üldandmed
Hankija: Vara Vallavalitsus
Hankeliik: lihthange
Hanke nimetus: ``Kruusa vedu koos laotamisega Vara valla teedele``

2. Riigihanke hankelepingu eseme iseloomustus
Töö hõlmab endas kruusa vedu objektile (Vara valla piires) ning laiali lükkamist höövli, autoaluse
saha vms-ga. Töö tulemusena peab täidetud teekoht olema sõidetav sõiduautoga. Tellimisel
arvestatakse, et ühe veokorraga (koorem) on võimalik objektile tuua ca 15 t materjali.
Minimaalseks tellimuseks ühele objektile on 1 koorem. Hinna kujundamisel arvestada, et objektid
paiknevad laiali Vara valla territooriumil.
Tasumine toimub objektile laotatud materjali ühikhindade alusel, mille üle arvestuse pidamine
ning dokumenteerimine on töövõtja kohustus
Orienteeruv kogus 3500 tonni

3. Kvalifitseerimistingimused ja esitatavate dokumentide loetelu
3.1 Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse § 38 lõigetes 1-31, 5 nimetatud
hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid, mille kohta esitab pakkuja vastavasisulise
kirjaliku kinnituse
3.2 Pakkuja esitab kirjelduse kasutatava tehnika ja töö teostamise tehnoloogia kohta
3.3 Pakkuja esitab pakkumuse vastavalt punktile 4.

4. Pakkumuse sisu
Ühe tonni (1t) purustatud kruusa hind koos transpordi ja laotamisega Vara valla piires (ilma ja
koos km-ga)
Pakkumus peab olema jõus 90 päeva.
5. Tööde teostamise aeg
Tööde teostamise orienteeruv ajavahemik 15.06.2016.a. – 30.09.2016.a
6. Pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine
6.1 Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid
lihthanke hanketeates ja lihthanke dokumendis ning selle lisades esitatud tingimustest.

6.2 Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkuja ei kvalifitseeru; pakkumus ei vasta lihthanke
teates ja lihthanke dokumendis ning selle lisades esitatud nõuetele; pakkuja on esitanud
lisatingimusi.
6.3 Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi järgmistel juhtudel:
-

kui kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat
maksumust koos käibemaksuga 35 000 (kolmkümmend viis tuhat eurot);
kui riigihanke korraldamiseks vajalikud tingimused on muutunud oluliselt ja muudavad
riigihanke realiseerimise võimatuks;
ilmnevad muud asjaolud, mis muudavad hanke korraldamise mittevajalikuks või
võimatuks.

6.4 Hankija jätab endale õiguse hange igal ajal kuni hankelepingu sõlmimiseni tühistada vastavalt
seaduses sätestatud korrale.
6.5 Hankija jätab endale õiguse muuta töömahtu 30 % ulatuses.
7. Pakkumuste hindamise kriteerium:
Leping sõlmitakse madalaimat hinda pakkunud pakkujaga

8. Hinnapakkumuste esitamise tähtaeg: 13.06.2016. kell 11.00
Hinnapakkumuse esitamise koht: Vara vallavalitsuse kantselei (tööaegadel) või e- post
info@varavald.ee

Kontaktisik:
Tarmo Kivi
abivallavanem
keskkond@varavald.ee
53015866

Lisa 1.
Tööde kirjeldus ja mahud
Töö hõlmab endas kruusa vedu objektile (Vara valla piires) ning laiali lükkamist höövli, autoaluse
saha vms-ga. Töö tulemusena peab täidetud teekoht olema sõidetav sõiduautoga. Tellimisel
arvestatakse, et ühe veokorraga (koorem) on võimalik objektile tuua ca 15 t materjali.
Minimaalseks tellimuseks ühele objektile on 1 koorem. Hinna kujundamisel arvestada, et objektid
paiknevad laiali Vara valla territooriumil, peamiselt Koosa piirkonnas. Kasutatav materjal –
teekatte ehituseks sobiv purustatud kruus fraktsiooniga 0-32 mm.
Kruus laotatakse ning kihi paksus ühtlustatakse höövli või autoaluse sahaga. Materjal peab
üldjuhul olema laotatud arvestusega, et pärast kruusa kinnisõitmist oleks kihi paksus teekatte
laiuselt (ca 4m) ca 8 cm.
Remondiplaan (kruuskatte taastamiseks kruusa pealevedu)
TEE

TEENIMI

Kogus
meetrites ( ca
4m laius)

Kogus
tonnides

Piirkond

8610004 Mägra tee

0

500

Vara

8610012 Kauda - Plingi

0

200

Vara

8610019 Pilpaküla tee

120

Vara

8610023 Välgi tee

60

Välgi

8610024 Saare tee

30

Koosa

8610025 Meoma - Järvepera tee

60

Koosa

8610029 Kirepi tee

75

Koosa

8610034 Viru - Lõokese

45

Koosa

8610037 Sõnni tee

45

Koosa

120

Koosa

8610038 Tähemaa - Londi
8610042 Kogre - Vänastu tee

0

1220

Koosa

8610043 Koosalaane tee
Kõnnu - Kargaja 8610045 Põldmaa

0

100

Koosa

75

8610051 Põldmaa - Kondi

0

Koosa
300

Koosa

8610053 Tanni tee

90

Koosa

8610054 Baumanni tee

30

Koosa

8610057 Põdra metsavahi tee

60

Koosa

8610070 Tõrve - Särgla tee

45

Välgi

8610076 Konnamõisa tee
8610088 Koka tee
8610101 Alajõe paisjärve tee
Vara farmi ja Kuusiku tee
vahel

0

150

Vara

15

Vara

30

Vara

15

Vara

915

2470

TÖÖVÕTULEPING
KRUUSA VEDU KOOS LAOTAMISEGA VARA VALLA TEEDELE

Varal

00.00.00

Vara Vallavalitsus (edaspidi tekstis nimetatud "Tellija"), keda esindab vallavanem Väino Kivirüüt
põhimääruse alusel ja
, registrikoodiga , asukohaga (edaspidi: Töövõtja), keda esindab juhatuse liige
(Tellija ja Töövõtja edaspidi tekstis koos nimetatud "Pooled"), sõlmisid käesoleva töövõtulepingu
(edaspidi tekstis nimetatud "Leping").
1. Lepingu ese
1.1. Töövõtja kohustub teostama “Kruusa veo ja laotamise töö “ vastavalt
1.2. hinnapakkumisele .a.
1.3. Lepingu tõlgendamisel lähtuvad Pooled VÕS §29 sätestatust.
2. Lepingu dokumendid
Lepingu dokumendid on:
2.1. Käesolev Leping.
2.2. Lepingu Lisa 1 –hinnapakkumine.
2.3. Lepingu Lisa 2 –hankedokument.

3. Lepingu hind
3.1 Töö ühikhind vastavalt hinnapakkumusele on …
3.2 Orienteeruv tellimuse maht kokku …
3.3 Töö maksumust ehituse hinnaindeksiga ei korrigeerita.
4. Lepingu aeg
4.1. Lepingu täitmise periood on 15.06.2016.a.- 30.08.2016 vastavalt tellimusele
4.2. Tellimuse täitmise aeg – 40 päeva tellimuse esitamisest
5.
Tehtud tööde eest tasumise kord
5.1. Tehtud tööde eest tasumise aluseks on Töövõtja poolt esitatud ja Tellija poolselt
allkirjastatud Tehtud tööde akt koos arvega. Akt koostatakse tegelikult teostatud tööde
alusel. Arve koostamise aluseks on hinnapakkumuses toodud ühikhinnad ja tegelikult
teostatud tööde maht.
5.2. Maksimaalselt on võimalik tööd akteerida 3 osas.

5.3. Tellija tasub Töövõtjale 10 päeva jooksul pärast oma esindaja poolt Tehtud tööde aktile
allakirjutamist ja arve saamist
5.4. Kui Töös on avastatud puudusi ja Töövõtja ei viinud Tööd vastavusse Lepingu tingimustega
ja avastatud puudused ei takista oluliselt ehitise kasutamist, on Tellijal õigus vähendada tasu
tehtud tööde eest.
5.5. Lepingu punktis 5.2. määratud tähtaja ületamisel on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist
0,10
% maksmisele kuuluvast summast iga viivitatud tööpäeva eest.
5.6. Lepingu punktis 4.1.;4.2 määratud tähtaja ületamise eest on Tellija õigus nõuda Töövõtjalt
viivist
0,10 % kogu lepingu mahust iga viivitatud tööpäeva eest.
6. Tellija kohustused ja õigused
6.1. Tellija on kohustatud koos tellimuse esitamisega esitama juhised (täpsed asukohad, mahud)
töö teostamiseks.
6.2. Kui Tellijal on pretensioone kokku lepitud Tööde kvaliteedi kohta, esitatakse need suuliselt
või
kirjalikult kolme tööpäeva jooksul peale teostatud tööde akti esitamist, välistades hilisemaid
pretensioone.
6.3. Tellijal on õigus lõpetada mõjuvatel põhjustel käesolev Leping igal ajal, tasudes Töövõtjale
faktiliselt tehtud tööde eest.
7. Töövõtja kohustused ja õigused
7.1. Töövõtja teostab ja viib lõpule Lepingus näidatud tööd kooskõlas Lepingu tingimustega,
teostades tööd kvaliteetselt, kasutades vajalikku tehnoloogiat ja tööjõudu.
7.2. Töövõtja kohustub mitte tekitama kahju Tellija varale ega kolmandate isikute varale
7.3. Töövõtja kohustub kinni pidama üldtunnustatud ohutustehnika, keskkonnakaitse ja
tuleohutuse eeskirjadest.
7.4. Töövõtja kohustub pidama arvet kasutatud materjali liigi ja koguste kohta.
7.5. Töövõtjal on õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt alljärgnevatel põhjustel:
7.5.1.Tööde teostamise võimatuse korral Tellija tegevusest tulenevatel põhjustel.
7.5.2.Juhul kui Tellija on viivitanud tööde eest tasumisega üle ühe kuu.
8. Tellija ja Töövõtja esindajad
8.1. Tellija esindaja on Tarmo Kivi, abivallavanem, tel 53015866
8.2. Töövõtja esindaja on …
9. Lepingu kehtivus ja lõpetamine
9.1. Leping jõustub alates allakirjutamisest Poolte poolt ja kehtib kuni Poolte lepinguliste
kohustuste
täitmiseni.
10. Lahkarvamuste lahendamine
10.1.Kui Töö tegemisel ilmnevad vastuolud Lepingu ja Lepingu dokumentide vahel, on nende
tähtsuse järjekord järgmine:
a) Leping koos Lisadega

b) juhendmaterjalid
c) tehnilised töökirjeldused
10.2. Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada Poolte läbirääkimistel. Kui Pooled ei jõua
kokkuleppele, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtus.
11. Muud tingimused
11.1. Lepingu tingimusi võib muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel.
11.2. Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Tellijale, teine
Töövõtjale.
12. Poolte andmed
TELLIJA:

TÖÖVÕTJA:

Vara Vallavalitsus
Vara vald Vara küla Tartumaa.
Registrikood: 75009042
SEB EE461010102034613005
Allkirjastatud digitaalselt

Allkirjastatud digitaalselt

