Lisa 1 – Tehniline kirjeldus
Hankija: Põlva Vallavalitsus
Alla lihthanke piirmäära jääv hange: "Kaalukoja, pumbamaja ja lao nr 3 lammutustööd"
1. TERMINID
Tehnilises kirjelduses on hankijat nimetatud tellijaks. Isikut, kellega käesoleva riigihanke
tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse töövõtjaks.
2. HANKE OBJEKT
2.1. Käesoleva riigihanke eesmärgiks on Põlva linnas Ringtee 6 (katastritunnus 62001:004:0376)
ja Kuuse 7 (katastritunnus 62001:004:0039) kinnistute vahelisel alal jätkuvalt riigiomandis
oleval reformimata maal asuvate kasutusest väljalangenud hoonete varemete (kaalukoda,
pumbamaja ja ladu nr. 3) lammutamine. Hoonete paiknemine on näidatud Inseneribüroo Kulgur
OÜ koostatud lammutusprojekti (töö nr 1719) asendiskeemil. Lammutusprojekt on
hankedokumendi lisa nr 3. Lammutustööde eesmärgiks on hoonete täielik lammutamine ja
lammutusjäätmete käitlemine.
2.2. Detailsemalt on töövõtja ülesanded määratud käesolevas tehnilises kirjelduses. Lisaks
kuuluvad tööde hulka kõik tööd mida ei ole tehnilises kirjelduses nimetatud, kuid on
vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks. Ehitustööd tuleb teostada vastavalt kehtivatele
normdokumentidele ning heale ehitustavale.
2.3. Töövõttu kuulub ka ehitamise teostamiseks vajalikud projekteerimistööd, vajadusel
tööjooniste koostamine, geodeetilised tööd ja ehituse dokumenteerimine.
2.4. Hanke eeldatav maksumus on 50 000 eurot koos käibemaksuga.
3. TÄHTAJAD JA PAKKUMUSE MAKSUMUSE ESITAMINE
3.1. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 6 kuud peale hankelepingu sõlmimist.
3.2. Pakkuja esitab pakkumuse hiljemalt 08.11.2019 kell 13.00 elektrooniliselt aadressil
info@polva.ee.
3.3 Pakkuja peab pakkumuse koostamise käigus tutvuma hankelepingu täitmiseks vajalike
tingimustega ning kajastama pakkumuse maksumuses kõik tööd ja kulutused, mis on
vajalikud tellija eesmärgi saavutamiseks.
4. OLEMASOLEV OLUKORD
4.1. Olemasolev olukord on kajastatud Inseneribüroo Kulgur OÜ koostatud lammutusprojektis.
4.2. Pakkujal on võimalik tutvuda objektiga kohapeal talle sobival ajal. Objekt ei ole piiratud.
5. TELLIJA EESMÄRK
Põlva linnas Ringtee 6 (katastritunnus 62001:004:0376) ja Kuuse 7 (katastritunnus
62001:004:0039) kinnistute vahelisel alal jätkuvalt riigiomandis oleval reformimata maal asuvate
kasutusest väljalangenud hoonete varemete (kaalukoda, pumbamaja ja ladu nr. 3) lammutamine
ja ala heakorrastamine.

Tellija kavandatud tööd vastavalt lammutusprojektile:
Jrk Töö kirjeldus
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Kaalukoja lammutustööd
Eterniidist kattekatte mahavõtmine ja eterniidi
jäätmejaama üleandmine
Puitkonstruktsioonide lammutamine ja äravedu
Hoone ja kaalu kivivundamentide lammutamine ning
ehitusjäätmete utiliseerimine
Vana vundamendisüvendi täitepinnasega täitmine ja
tasandamine
KOKKU

Pumbamaja lammutustööd
Pumbamaja katuslae, seinte ja vundamendi raudbetoon
2.1. ning
kivikonstruktsioonide
lammutamine
koos
utiliseerimisega (sh metallist mahuti)
Vundamendisüvendi
täitmine
täitepinnasega
ja
2.2.
ehitusplatsi tasandamine
KOKKU

Mõõtühik

Kogus

m²
m²

80
160,00

m³

30,00

m³

80,00

m³

65,00

m³

30,00

m²

1100,00

m³
m²

180,00
1100,00

2

3

Linahoone-lao lammutustööd
Ruberoidist katusekatte ja puidust katusekonstruktsiooni
3.1.
lammutamine ning utiliseerimine
Kivipostide ja postivundamentide lammutamine ning
3.2.
utiliseerimine
3.3. Hoonealuse planeerimine ja haljastamine
KOKKU
KOKKU
KÄIBEMAKS 20%
KOKKU KOOS KÄIBEMAKSUGA 20%

Esitatud mahud on informatiivsed. Pakkuja kohustub mahud üle kontrollima.

Summa
eurodes

