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Riigihange „Vastse-Kuuste ja Laheda piirkonna teede talihooldus“

Põlva Haldusteenistus teeb ettepaneku osaleda riigihankes „Vastse-Kuuste ja Laheda
piirkonna teede talihooldus“ ning esitada pakkumus vastavalt riigihanke alusdokumentides
(edaspidi HD) sisalduvatele tingimustele.
1. Tööpiirkonnaga on võimalik tutvuda pakkujal iseseisvalt ning selle iseärasuste ja töömahtude
kohta saab täiendavat informatsiooni: Rein Kamber, Põlva Haldusteenistuse juhataja tel 5560
1587, e-post Rein.kamber@polva.ee.
2. Lepingu esemeks on Põlva valla Vastse-Kuuste ja Laheda piirkonna teedel ja tänavatel talvise
hoolduse teostamine perioodil orienteeruvalt 15. november 2018 kuni 30. märts 2019.
3. Riigihange on jagatud kuueks osaks (Osa 1-6) tööpiirkondade kaupa:
Osa 1 – Vastse-Kuuste piirkond 1
Osa 2 – Vastse-Kuuste piirkond 2
Osa 3 – Vastse-Kuuste piirkond 3
Osa 4 – Vastse-Kuuste piirkond 4
Osa 5 – Laheda piirkond 1
Osa 6 – Laheda piirkond 2
4. Pakkuja võib pakkumuse esitada ühele, mitmele või kõigile osadele.
5. Teede hooldustööde kvaliteedi- ja tehnilised näitajad peavad vastama Majandus- ja
taristuministri 14. juuli 2017. a määrusele nr 92 ″Tee seisundinõuded″.
6. Talihooldust teostatakse kohalikel avalikult kasutatavatel teedel vastavalt Lisale II “Põlva valla
teede ning erateede talihooldustööde kirjeldus”.
7. Pakkuja on kohustatud sama lumetõrjekorra raames samadel alustel teostama lumetõrjet
majapidamisteni esmase ligipääsetavuse tagamiseks ka erateedel (parkimisplatside jms.
puhastamine eramajapidamiste juures ei kuulu käesoleva lepinguga tellitavate ja tasustatavate
tööülesannete hulka).
8. Töö mõõtühikuks on töötund. Töö objektile jõudmise ega objektilt lahkumise aega ei
arvestata lumelükkamise arvestuse sisse. Pakkuja võtab lepingu sõlmimisel endale kohustuse
kahe tunni jooksul pretensiooni saamise hetkest lahti lükata kõik platsid, ristmikud või
teelõigud, olenemata nende asukohast töö teostaja suhtes, kui neil on Pakkuja süül jäänud
tellimus ja kokkulepitud lumetõrje teostamata. Pakkuja annab nõusoleku avalikustada enda
esindaja kontaktandmed tellimuse edastamiseks.
9. Hankelepingu tingimused, täitmise tähtpäev ja maksetingimused on toodud hankedokumendi
Lisas V - hankelepingu projekt.
10. Pakkuja peab omama või püsiva õigussuhte alusel kasutama pakutava teenuse osutamiseks igas
piirkonnas vähemalt ühte 80 hj või suurema võimsusega traktorit koos lumelükkamise sahaga
traktori ees.
11. Hindamiskriteeriumid:
11.1. Hankijal on õigus tunnistada pakkumus mittevastavaks ja lükata tagasi, kui see ei vasta
hanke dokumentides esitatud ühele või mitmele tingimusele, samuti kui pakkuja on esitanud
mittetõeseid andmeid. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõigi
hankedokumentides esitatud tingimustega.
11.2. Hindamiskriteeriumiks, mida kasutatakse pakkumuse edukuse otsustamisel, on madalaim
hind (ühe töötunni maksumus eurodes).
12. Rahaühik või - ühikud, milles esitatakse pakkumuse maksumus:
12.1. Pakkumuse maksumus esitada eurodes.
13. Pakkumuste esitamise viis, koht ja tähtpäev:
13.1. Hinnapakkumus esitada vormil Lisa I.
13.2. Pakkumus peab olema esitatud kirjalikult ja olema allkirjastatud pakkuja (volitatud)
esindaja poolt.
13.3. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile rein.kamber@polva.ee
või kinnises ümbrikus Põlva Haldusteenistuse aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald
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63308. Pakkumused võib saata posti teel või tuua kohale pakkuja esindaja poolt tööpäeviti kell
08.00-16.00.
13.4. Pakkumuse ümbrikul peab olema märge: ”Lumetõrje”, hanke osa number
(piirkonna number), mille kohta pakkumus esitatakse ja pakkuja nimi.
13.5.Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 12.11.2018.a. kell 10:00
13.6. Pakkumused avatakse 12.11.2018.a. Kell 13.00 Põlva Vallavalitsuses, aadressil Võru tn
1, Põlva linn, Põlva vald 63308.
14. Hanke dokumentide sisu kohta selgituse saamise kord:
14.1. Hanke dokumentide kohta saab selgitust kontaktandmetel: Rein Kamber, tel. 5560 1587
ja e-posti aadressil rein.kamber@polva.ee
15. Tähtaeg, mille kestel pakkumused on jõus;
15.1. Pakkumused on jõus 30 päeva. Pakkumiste jõusoleku tähtaeg algab pakkumiste esitamise
tähtpäevast.
16. Märkus selle kohta, millisel juhul Hankija jätab endale võimaluse lükata tagasi kõik
pakkumised;
16.1. Hankija jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumised, kui:
16.1.1. kõigi pakkumise maksumused ületavad eeldatavat maksumust;
16.1.2. kui pakkumismenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks andmed, mis
välistavad või muudavad hankija jaoks ebaotstarbekaks pakkumismenetluse lõpuleviimise
pakkumise hanke dokumentides esitatud tingimustel või hankelepingu sõlmimine etteantud ja
pakkumismenetluse käigus väljaselgitatud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu
hankija varasematele vajadustele või ootustele;
16.1.3. kui langeb ära vajadus teenuse tellimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast või
põhjusel, mis sõltub või tuleneb seadusandluse muutumisest.
17. Hankija sätestatud tingimused hankelepingu sõlmimisel:
17.1. Hankelepinguga ei võrdsustata edukaks tunnistatud pakkumist, vaid sõlmitakse eraldi
hankeleping (Lisa V).
17.2. Hankijal on õigus hankelepingust välja jätta osa töid või toiminguid oma valikul enda
poolt otsustavas mahus. Pakkumise esitamisega loetakse hankelepingu tingimused pakkuja
poolt aktsepteerituks.
18. Muud tingimused:
18.1. Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste pidamise otsustab
hankija iseseisvalt. Läbirääkimiste käigus tagab hankija pakkujate võrdse kohtlemise ning ei
edasta pakkujatele teistelt pakkujatelt saadud pakkumustes sisalduvat informatsiooni.
Läbirääkimiste pidamise korra määrab hankija. Läbirääkimisi peetakse nii pakkumuse hinna,
tööde teostamise ajagraafiku kui muude pakkumuses sisalduvate komponentide üle hankija
äranägemisel. Hankijal on õigus samuti otsustada, et läbirääkimisi ei peeta.
Lisad:
Lisa I - Pakkumuse esitamise vorm
Lisa II - Talihooldustööde kirjeldus
Lisa III - Teede ja tänavate nimekiri
Lisa IV - Piirkonnakaardid
Lisa V - Töövõtulepingu projekt
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Lisa I HINNAPAKKUMUS
Pakkuja andmed
1) Pakkuja nimi:
2) Registrikood:
3) Aadress:
4) Pakkuja kontaktisik ja tema
kontaktid:
5) Elektronposti aadress:
6) Arvelduskonto number:
7) Pakkuja seadusjärgne esindaja ja
kontaktid:
Riigihanke „Vastse-Kuuste ja Laheda piirkonna teede talihooldus“
pakkumuse maksumus osale ___________________________________* on
*märgi vastava hanke osa/piirkonna number

ilma käibemaksuta:

………………………… eurot tund

käibemaksuga (20%):

…………………………. eurot tund

Talihoolduseks kasutavate masinate loetelu (vähemalt 1 masin piirkonna kohta):
Omandisuhe
Väljalaskeaasta
Seadme nimetus
Mark
Tööorgani
(kuulub ettevõttele
tüüp ja selle
laius (m)
/rent/töövõtuleping)

Käesolevaga kinnitame, et võtame üle kõik hankedokumentides esitatud tingimused;
Tehes antud Pakkumuse kinnitame, et oleme läbi uurinud käesoleva riigihanke
hankedokumendid ja nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega;
Oleme läbi uurinud, aru saanud ja üle kontrollinud eelpoolnimetatud hankedokumendid ja
kinnitame, et need ei sisalda vigu ja muid puudusi. Seepärast pakume, et teostame töö vastavalt
käesoleva riigihanke hankedokumentides sätestatule ja hinnaga, mis esitatud meie
hinnapakkumuses;
Kinnitame, et meie pakkumus on jõus 30 päeva arvates pakkumuste avamise tähtpäevast ja ta
on meile siduv ja teda võib edukaks tunnistada igal ajal pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul;
Saame ka aru, et hankijal on õigus tagasi lükata kõik esitatud pakkumused hankedokumentides
ja/või seaduses kirjeldatud alustel;
Käesolevaga anname hankijale õiguse edastada meile dokumente ja teateid pakkumuses
näidatud kontaktidele ja e-posti aadressile.

_____________________________
(Pakkuja esindaja nimi ja allkiri)

_____________________________
Kuupäev
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Lisa II
PÕLVA VALLA TEEDE NING ERATEEDE TALIHOOLDUSTÖÖDE KIRJELDUS
1.
2.

Talihoolduse alla kuulub lumetõrje valla kohalikel maanteedel.
Vastse-Kuuste kõnniteedel ja kergliiklusteel tuleb teostada libedustõrje ning vajadusel
jääkonaruste tasandamine.
3. Erateede puhul käsitletakse kõiki majapidamiste juurde viivaid teid, sh alla 30 m pikkused
mahasõidud maanteedelt ja juurdesõiduteed elamute juurde.
4. Teede nimekiri ning piirkonna kaardid on toodud hankedokumendi Lisas III - Teede ja
tänavate nimekiri ja Lisas IV - piirkonnakaardid.
5. Töövõtja on kohustatud:
5.1. hooldatavatel tänavatel, kohalikel maanteedel ja erateedel tagama seisunditaseme lühima
tehnoloogiliselt võimaliku aja jooksul. Hooldustsükli ajad tundides määratleb Tellija
alljärgmiselt:
Tee/tänava
talvine
seisunditase
1

Lume ja lörtsi eemaldamine
sõiduteelt, jalg- ja
jalgrattateedelt
12 h

Tee kohta
käivate nõuete
täitmine*
24 h

Avalikult kasutatav valla
tee
Eratee
1
24 h
36 h
Linna tänavad / kõnni- ja
3
5h
12 h
jalgrattateed
*Eelnimetatud määruse Lisas 8 toodud nõuded lumevallide vahe, liiklusmärkide puhtuse ja tee tasasuse
ning § 22 lg 2 toodud lumevallide madaldamise kohta kehtivate seisundinõuete täitmine.

5.2. alustama hooldustsüklit viivitamatult pärast lumesaju või tuisu lõppu või lumekihi kriitilise
paksuse saavutamisest alates lumesaju ajal;
5.3. tagama, et kinnisõidetud lume- ja jääkihi paksus teekattel peale hooldustsüklit vastaks tee
seisunditaseme nõuetele;
5.4. tagama ühistranspordi liikluse vastavalt sõidugraafikutele;
5.5. tegema kõik võimaliku, et vältida teekatete ja mulde kahjustamist sulavete poolt;
5.6. tegema talihooldustöid hooldusjärkudeks jagatud territooriumil sellises järjestuses, mis on
tema seisukohalt kõige otstarbekam, kuid lõpetama tööd hiljemalt vastavale järgule
ettenähtud kellaajaks;
5.7. tagama sõidetavuse ja kasutatavuse ka tänavatega külgnevates bussipeatuse taskutes ja
puhastama ristmikud selliselt, et neile ei jääks lumest- või külmunud lörtsist puhastamata
alasid keskele ja sõiduridade vahele;
5.8. teostama lumetõrje parklates sellises järjekorras, milles lepitakse Tellijaga kokku enne
töödega alustamist;
5.9. asuma libeduse tõrjele operatiivselt ja kasutama selleks otstarbeks puistematerjale.
Kloriidide kasutamine kõnni- ja kergliiklusteedel ei ole lubatud;
5.10. tuisu korral tegema lumetõrjet sedavõrd, et normaalne liiklus ei oleks takistatud ja
lumetormi lõppedes teostama lõpliku lumekoristuse ning libeduse tõrje;
5.11. alustama kõiki lumetõrjetöid omaalgatuslikult vastavalt määrus nr 92 lisas 9 toodud
lume kriitilise paksuse saabumisel, välja arvatud lumevedu, mis toimub eelneval
kokkuleppel Tellijaga.
5.12. tähistama hooldatavate teede ääred, truubiotsad, ohtlikud kohad jms;
5.13. kahe lumesaju vahelisel perioodil tegema järelsahkamist, lumevallide koomale surumist
puhastatud sõiduraja laiuse tagamiseks, ristmike sõiduala laiendamist, jne. täiendava
tasuta.
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Lisa III - Teede ja tänavate nimekiri

Osa 1 – Vastse-Kuuste piirkond 1 teede, tänavate ja parklate nimekiri
Valla teed tähistatud asukohakaardil sinisega

-

Lepingu objektiks on lumetõrje teostamine Põlva valla (endise Vastse-Kuuste valla) avalikult
kasutatavatel valla teedel ning erateedel järgmistes piirkondades:
Vastse-Kuuste aleviku teed ja tänavad koos parklatega;
Vooreküla teed alates Vastse-Kuuste alevikust kuni Vinni taluni;
Leevijõe küla väike ringtee kuni Kõivutammini.
Jrk
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tee number
8720029
8720030
8720031
8720034
8720032
8720028
8720033
8720037
8720038
8720035
8720036

Tee nimi
Pargi tänav ja parklad
Tiigi tänav ja vallamaja parkla
Kaare tänav.
Raja tänav.
Karikakra tänav
Tööstuse tänav.
Jaama tänav.
Koidu tee.
Vahtra tee
Kuuse tee
Vanatamme tee

12.

8720006

Leevijõe
ringtee
sissesõiduteedega

13.
14.
15.

8720057
8720071
8720072

Pärna tee kuni Kuuse talu õuealani
Käo-Metsanurme tee
Haava tee

16.

8720065

Väike-Haava tee 366m ulatuses kuni Haava tee ristmikuni

17.
18.
19.
20.
21.
22.

8720075
8720077

I

koos

Lasteaia tänav ja parkla.
Jäätmejaama tee ja parkla
Vastse-Kuuste kultuurimaja parkla
Kooli tn
Rohumäe tee
Kergliiklustee

Pikkus
(m)
813
433
359
211
180
1422
592
963
379
105
666
piirnevate

majapidamiste
961
350
406
175
366

195
401
2188

Lisaks eelnevale lepingupiirkonnas paiknevate kaardil tähistatud ja tähistamata
majapidamiste ja kortermajade vahelised juurdepääsuteed.
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Osa 2 – Vastse-Kuuste piirkond 2 teede, tänavate ja parklate nimekiri
Valla teed tähistatud asukohakaardil pruuniga

-

Lepingu objektiks on lumetõrje teostamine Põlva valla (endise Vastse-Kuuste valla) avalikult
kasutatavatel valla teedel ning erateedel järgmistes piirkondades:
Leevijõe küla teed koos piirnevate elamute sissesõiduteedega kuni õueala piirini, (välja arvatud
Leevijõe väike ringtee, Kilgi-Savimäe tee);
Valgemetsa küla teed (koos piirnevate elamute sissesõiduteedega kuni õueala piirini);
Padari küla teed (koos piirnevate elamute sissesõiduteedega kuni õueala piirini), KotikuLootvina tee kuni Sepa talu hooneteni;
Kiidjärve külas Kiidjärve-Kotiku tee (koos piirnevate elamute sissesõiduteedega kuni õueala
piirini);
Koorvere külas Simka tee, Valsi tee, Jõekalda tee.
Jrk
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tee number

Tee nimi

8720007
8720008
8720024
8720112
8720043
8720040
8720041
8720042
8720039
8720009

Leevijõe ringtee
Valgemetsa-Leevijõe tee
Uibopuu-Käsperi tee
Valsi tee koos Jõekalda juurdepääsuteega
Linnu tee
Hiie põik
Jõe tee
Hiie tee
Purde tee
Valgemetsa-Tsõõriksoo tee

11.

8720010

Padari
küla
ringtee
juurdepääsuteedega

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

8720011
8720058
8720012

koos

piirnevate

Pikkus
(m)
1911
1138
398
2078
92
170
1275
500
560
585
majapidamiste

Kotiku-Lootvina tee (kuni 8720016 Suitstamiskoha tee)
Sillaotsa tee
Kiidjärve-Kotiku tee
Simka talu tee
Hõbelombi talu tee
Kadaka talu tee
Luiga talu tee
Singa talu tee
Pari talu tee
Krabi talu tee

3859
2925
658
4137
640
430
920
328
200
280
320

Lisaks eelnevale lepingupiirkonnas paiknevate kaardil tähistatud ja tähistamata, valla
elanike registrisse kantud elanike majapidamiste juurdepääsuteed.
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Osa 3 – Vastse-Kuuste piirkond 3 teede, tänavate ja parklate nimekiri
Valla teed tähistatud asukohakaardil punasega

-

Lepingu objektiks on lumetõrje teostamine Põlva valla (endise Vastse-Kuuste valla) avalikult
kasutatavatel valla teedel ning erateedel järgmistes piirkondades:
Karilatsi küla teed (välja arvatud Kilgi-Savimäe tee ehk nn. maaparandustee);
Koorvere küla teed (välja arvatud Valgemetsa ristmikust Ülo Valsi kinnistuni viiv tee, Simka
talu tee);
Kiidjärve küla teed (välja arvatud Kotiku-Kiidjärve tee);
Laari vahtkonna tee koos Karuküla teega, Kilgi-Savimäe tee.

Jrk
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tee number
8720003
8720004
8720005
8720056
8720055
8720054
8720047
8720046
8720053
8720013

11.

8720014

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

8720067
8720068
8720061
8720059
8720049
8720048
8720052
8720060
8720064

21.

6190040

Tee nimi
Savimäe-Pussa tee 220m ulatuses
Kilgi-Savimäe tee.
Kuke-Nurmeotsa tee koos Linda kinnistuni viiva teega
Mesikamäe tee.
Kikka tee.
Jorro tee
Trosaküla tee
Kelmiküla tee
Tamme tee
Männiku-Partsi tee
Kurepesa-Sussepi
tee
koos
piirnevate
majapidamiste
juurdepääsuteedega.
Külakeskuse tee.
Järve tee.
Turismi tee.
Viinakoja tee.
Haavassaare tee.
Laari vahtkonna tee.
Karuküla tee.
Kiidjärve jaama tee.
Kalda tee
Valgesoo külatee

Pikkus
(m)
220
2927
1525
457
679
434
351
342
404
1613
1633
120
130
231
235
728
3153
525
333
419
2890

Lisaks eelnevale lepingupiirkonnas paiknevate kaardil tähistatud ja tähistamata, valla
elanike registrisse kantud elanike majapidamiste juurdepääsuteed.
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Osa 4 – Vastse-Kuuste piirkond 4 teede, tänavate ja parklate nimekiri
Valla teed tähistatud asukohakaardil rohelisega
Lepingu objektiks on lumetõrje teostamine Põlva valla (endise Vastse-Kuuste valla) avalikult
kasutatavatel valla teedel ning erateedel järgmistes piirkondades:
-

Lootvina küla teed koos Lootvina külast Padari külla viiva teega (Ernejärve tee) kuni Sepa
taluni, sealt edasi Suitsetamiskohani;
Logina küla teed (koos piirnevate elamute sissesõiduteedega kuni õueala piirini);
Vooreküla teed (välja arvatud Vastse-Kuuste aleviku piirist kuni Vinni taluni jäävad teed) koos
piirnevate elamute sissesõiduteedega kuni õueala piirini).
Jrk
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Tee number
8720016
8720011
8720025
8720063
8720051
8720045
8720050
8720130
8720015
8720026
8720044
8720001
8720116
8720019
8720062
8720022
8720070
8720020
8720069
8720002
8720023
8720003
8720027

Tee nimi
Suitsetamiskoha-Sepa tee
Kotiku-Lootvina tee Sepa talust kuni külakeskuseni
Mõtsküla tee 812m ulatuses
Soovere tee
Soggari tee
Kolli-Mõrajõe tee
Vahi tee
Tõnu tee
Annuka-Indi tee
Peerandi-Indi tee 500m ulatuses.
Kõllametsa-Annuka tee Annukalt kuni Konnapaluni (Kanna).
Loidu-Soosaare tee
Liiva tee
Voore tee
Pärna tee II
Laanemetsa tee
Kohu tee 270 m ulatuses
Leotuse tee
Indo tee
Vinni-Konsi-Pärli tee
Türsi tee
Savimäe-Pussa tee kuni Pussa taluni
Puri tee

Pikkus
(m)
1964
2201
812
731
474
861
926
141
2598
1490
1133
1849
538
867
245
372
270
748
305
2563
250
480
911

Lisaks eelnevale lepingupiirkonnas paiknevate kaardil tähistatud ja tähistamata, valla
elanike registrisse kantud elanike majapidamiste juurdepääsuteed.
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Osa 5 – Laheda piirkond 1 teede, tänavate ja parklate nimekiri
Valla teed tähistatud asukohakaardil sinisega
Jrk
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Tee nr
3850001
3850002
3850003
3850004
3850005
3850006
3850007
3850008
3850009
3850012
3850013
3850014
3850015
3850016
3850017
3850018
3850019
3850020
3850021
3850022
3850023
3850025
3850026
3850027
3850028
3850029
3850032
3850037
3850040
3850045
3850046
3850047
3850049

Tee nimetus
Mustajõe - Võkeruse
Mustajõe-Roosi
Roosi - Soehavva
Lahe-Roosi
Lahe - Kurgsoo
Kaldamäe - Lehtsoo
Mäni - Vihasoo
Mäni - Tilsi
Mäni - Vardja
Ridali - Lennuvälja
Tilsipalo - Tilsi
Suurküla - Lennuvälja
Tilsi - Vana-Koiola
Otsa-Jakobi - Vana-Rammuli
Vana-Vallamaja - Lüüsi
Palli - Lüüsi
Keerbergi - Otilaane
Turbasoo - Otilaane
Tilsi - Kadaja
Polli - Oti - Vingri
Tingu - Kähri
Rammuli - Vardja
Himma ühepereelamud
Tilga - Mäni
Saava - Mustasilla
Saava - Poioveski
Vardja - Võidu
Teeveere - Vardja
Vallamaja tee
Mustioru - Tammistu
Hoole - Kõrbjärve
Korterelamute tee
Lauluväljaku tee

Pikkus
(m)
1855
2735
1340
2080
930
625
1400
2175
4370
2860
1940
1910
3840
295
910
1540
1090
430
1190
2165
2490
1270
385
635
1185
1675
1230
1035
65
715
1105
170
355

Lisaks eelnevale lepingupiirkonnas paiknevate kaardil tähistatud ja tähistamata, valla
elanike registrisse kantud elanike majapidamiste juurdepääsuteed.
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Osa 6 – Laheda piirkond 2 teede, tänavate ja parklate nimekiri
Valla teed tähistatud asukohakaardil punasega
Jrk
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tee nr
3850105
3850024
3850030
3850031
3850033
3850034
3850035
3850036
3850038
3850039
3850041
3850042
3850048

Tee nimetus
Viinakoja tee
Tangi - Ülesoo
Kikari - Oja-Ivani
Ivani - Partsi
Kööbi - Laane
Tootsi - Mäe-Hansi
Vaasa - Puiga
Himmafarmi - Soovere
Vana-Koiola - Tammioru
Saava - Sooniidu
Anso - Hargi
Savikarjäär - Mörgi - Ruusamäe - Savikarjäär
Vana-Koiola - Tiike

Pikkus
(m)
1060
840
2765
1110
1360
1435
1400
1795
3370
1030
1105
4550
690

Lisaks eelnevale lepingupiirkonnas paiknevate kaardil tähistatud ja tähistamata, valla
elanike registrisse kantud elanike majapidamiste juurdepääsuteed.
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Lisa V - Töövõtulepingu projekt
TÖÖVÕTULEPING
Põlvas

/kuupäev vastavalt digiallkirjastamise kuupäevale/

Põlva Haldusteenistus (edaspidi Tellija), mida esindab põhimääruse alusel juhataja
__________ ja
_________ (edaspidi Töövõtja),
(edaspidi eraldi nimetatud pool ning koos ja ühiselt nimetatud pooled) sõlmisid käesoleva
töövõtulepingu (edaspidi leping) järgnevas:
1. Üldsätted
1.1. Pooled on oma majandustegevuses täielikult iseseisvad. Kumbki pool ei vastuta teise poole
poolt lepingu objektiga seoses kolmandate isikute ees võetud kohustuste täitmise eest.
1.2. Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on leping ja selle lisad ning Eesti Vabariigi kehtiv
seadusandlus.
1.3. Juhul kui käesolev leping ja/või selle lisad ei ole kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate
seadustega, siis juhinduvad pooled kehtivatest seadustest.
1.4. Käeolev leping lõpetab kõik varasemad poolte vahelised lepingu objektiga seotud lepingud
ja muud kokkulepped.
1.5. Lepingu sõlmimise aluseks on Põlva Haldusteenistuse juhataja ___. ____ 2018. a
käskkiri nr ____ „_______“.
2. Lepingu dokumendid
2.1. Käesoleva lepingu lahutamatud osad on selle lisad, milles lepitakse kokku lepingu
sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis moodustavad koos lepinguga ühtse
tervikliku kokkuleppe poolte vahel.
2.2. Lepingul on sõlmimise hetkel järgmised lisad:
2.2.1. Lisa 1 – Pakkumus;
2.2.2. Lisa 2 –Hooldatavate teede nimekiri;
2.2.3. Lisa 3 – Teede asukoha kaart.
3. Lepingu eesmärk ja objekt
3.1. Lepingu eesmärk on määrata kindlaks lepingu täitmise tingimused ning poolte õigused ja
kohustused.
3.2. Lepingu objektiks on lumetõrje teostamine Põlva valla avalikult kasutatavatel valla teedel
ning erateedel vastavalt käesoleva lepingu lisale Lisale 2 ja 3.
3.3. Lumetõrje teostatakse vastavalt Majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015. a määrusega nr
92 "Tee seisundinõuded" teedel kehtestatud seisunditasemetele. Tööd hõlmavad lepingu lisas
nr 2 nimetatud vallateedel lumekoristust.
3.4. Tööde hulka kuuluvad kõik käesoleva lepingu punktis 3.2. nimetatud töö teostamiseks
vajalikud materjalid, toimingud, tööd ja töövahendid.
3.5. Kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele töödele ja
toimingutele, mis ei ole lepingus sätestatud, kuid mis oma olemuselt lähtuvalt kuuluvad
käesoleva lepinguga seotud tööde hulka ning mille tegemine on vajalik käesolevas lepingus
fikseeritud taseme saavutamiseks.
4. Lepingu jõustumine ja tähtaeg
4.1. Leping jõustub allkirjastamisest.
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4.2. Leping sõlmitakse tähtajaga kuni 30. märts 2019.
5. Töövõtja õigused ja kohustused
5.1. Töövõtjal on õigus:
5.1.1. saada tööde teostamise eest lepingus kokkulepitud tasu;
5.1.2. lõpetada lepingu täitmine, kui arvete tasumisega on viivitatud üle kolmekümne
kalendripäeva.
5.2. Töövõtja on kohustatud:
5.2.1. tee seisundi nõuetele mittevastavaks muutumisel või tellijalt tellimuse saamisel koheselt
teostama lepinguga ettenähtud tööd, sõltumata nädalapäevast ja kellaajast;
5.2.2. pidama teehoolduspäevikut, kuhu on märgitud hoolduse kuupäev, hooldustöid teostavad
mehhanismid, kõigi nende väljasõidu- ja tööaeg. Tellijal on õigus hoolduspäevikut igal ajal
kontrollida;
5.2.3. saatma teate tellimuse täitmisele asumisel ja tööde lõpetamisel (SMS) Tellija esindaja
telefonile;
5.2.4. andma Tellijale tööde käigust aru Tellija esimesel nõudmisel;
5.2.5. tagama tööde teostamisel ning korraldamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu
kasutamise;
5.2.6. järgima tööde teostamisel tööohutuse nõudeid.
6. Tellija õigused ja kohustused
6.1. Tellijal on õigus:
6.1.1. lõpetada leping, kui töövõtja ei täida endale lepinguga võetud kohustusi. Sellisel juhul on
tellijal õigus lepingust taganeda.
6.2. Tellija on kohustatud:
6.2.1. Finantseerida õigeaegselt töövõtjat käesolevas lepingus kokkulepitud mahus ja korras
vastavalt tellija poolt esitatud arvetele.
7. Lepingu hind ja tasumine
7.1. Tellija tasub Töövõtjale teostatud tööde eest töövõtja esitatud arvete alusel 10 tööpäeva
jooksul vastavalt teostatud tööde mahule ja Lepingu lisas 1 näidatud hindadele.
7.2 Arve tasumine toimub kvaliteetselt tehtud ning Tellija poolt vastuvõetud töö eest, mille on
üle kontrollinud Tellija esindaja.
7.3 Arve esitamise õigus tekib alles peale tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist
Tellija esindaja poolt.
7.4. Maksetähtaegade rikkumise korral on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist vastavalt
võlaõigusseadusele.
7.5. Lisakohustused, mida täidetakse Tellija nõudmisel või mille tegemise vajaduse Tellija
eelnevalt aktsepteerib, tasub Tellija. Mitte ühtegi lisakulutust ei ole Tellija kohustatud
aktsepteerima tagantjärele. Lisatööde eest tasumine toimub koos igakuise maksega.
8. Vastutus
8.1. Lepinguga võetud kohustuse täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest
vastutavad pooled lepinguga ja Eesti Vabariigis kehtivate seadustega kehtestatud ulatuses ja
korras.
8.2. Töövõtja vastutab kahju eest, mida ta põhjustab kolmandatele isikutele lepingu täitmise
käigus ja vabastab Tellija vastutusest Töövõtja kohustuste täitmisest või täitmata jätmisest
tingitud kolmandate isikute nõuete osas ning kohustub hüvitama Tellijale kõik kahjud, mida
viimane kandis seoses nimetatud nõuetega.
8.3. Töövõtja vastutab töötajate ning alltöövõtjate teostatud tööde eest, kusjuures alltöövõtja
heakskiitmine Tellija poolt ei vabasta ega vähenda Töövõtja vastutust.
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9. Lepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine
9.1. Käesoleva lepingu tingimusi võib muuta mõlema poole kirjalikul kokkuleppel.
9.2. Kõik käesoleva lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allkirjastamist mõlema poole
poolt või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.
9.3. Leping lõpeb lepingu punktis 4.2. nimetatud tähtaja möödumisel.
9.4. Mõlemal poolel on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada, kui teine pool osutub
maksejõuetuks või teise poole suhtes kuulutatakse välja pankrot.
10. Teated
10.1. Kõik pooltevahelised teated seoses lepingu täitmisega esitatakse teisele poolele kirjalikult
lepingus fikseeritud aadressidel või mõnel muul aadressil, mida üks pool on teisele poolele
kirjalikult teatavaks teinud. Kiireloomulistel juhtudel võidakse teated edastada elektronpostiga.
10.2. Kõik pooltevahelised teated loetakse üle antuks kirja või elektronposti kättesaamisest või
allkirja vastu üleandmisel teise poole esindajale.
10.3. Erakorralised teated hädaolukorrast, mis on põhjustatud vandalismist, looduskahjudest ja
õnnetustest teedel ning mille tagajärjel ei saa teel liikuda ja teed hooldada, edastatakse
viivitamatult esimesel võimalusel telefoni teel või elektronposti vahendusel.
10.4. Poolte esindajad on:
10.5. Tellija – lepingu täitmisega seotud küsimustes Rein Kamber, tel +372 5560 1587,
e-post rein.kamber@polva.ee
10.6. Töövõtja – lepingu täitmisega seotud küsimustes _____ tel +372 _____, e-post _____
11. Lõppsätted
11.1. Lepingus reguleerimata juhtudel juhindutakse Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest ja
teistest õigusaktidest.
11.2. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel, kui see osutub
võimatuks, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtu Põlva kohtumajas.
11.3. Leping on sõlmitud digitaalselt.

POOLTE rekvisiidid:

Tellija

Töövõtja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Rein Kamber
Juhataja
Põlva Haldusteenistus
Kesk 15, 63308 Põlva
tel 5560 1587

__________
__________
__________
tel +372 __________
e-post __________
registrikood __________
EE__________

e-post rein.kamber@polva.ee
registrikood 75034229
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