Lisa 1 – Tehniline kirjeldus
Hankija: Põlva Vallavalitsus
Alla lihthanke piirmäära jääv hange: "Ahja staadioni ehitustööd"
1. TERMINID
Tehnilises kirjelduses on hankijat nimetatud tellijaks. Isikut, kellega käesoleva riigihanke
tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse töövõtjaks.
2. HANKE OBJEKT
2.1. Ahja staadion (aadress Põlva vald, Ahja alevik, Allika tn 7 // Tartu mnt 23 // 23a // 23b,
katastriüksuse kood 11701:003:0059) ehitustööd.
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.
2.2. Töövõttu kuulub ka ehitamise teostamiseks vajalikud projekteerimistööd, vajadusel
tööjooniste koostamine, geodeetilised tööd ja ehituse dokumenteerimine.
2.3 Hanke eeldatav maksumus on 30 000 eurot.
3. TÄHTAJAD JA PAKKUMUSE MAKSUMUSE ESITAMINE
3.1. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 1 kuu peale hankelepingu sõlmimist.
3.2. Pakkuja esitab pakkumuse hiljemalt 07.10.2019 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. Fotod olemasolevast olukorrast on esitatud tehnilise kirjelduse lisas.
4.2. Pakkujal on võimalik tutvuda objektiga kohapeal talle sobival ajal. Objekt ei ole piiratud.
4.3. Pakkumuses arvestada sarnaste materjalidega, mida on kasutatud staadionil varasemalt.
5. TELLIJA EESMÄRK
Tellija eesmärgiks on olemasoleva staadioni maksimaalne uuendamine etteantud vahendite
ulatuses luues Ahja aleviku elanikele võimalikult head sportimisvõimalused.
Tellija kavandatud tööd:
 Kaugushüppekasti piiramine immutatud puiduga. Puidu ristlõike mõõtmed 150x150 mm.
Lisaks kaugushüppepaku paigaldamine koos raamiga. Hüppekastis olemasoleva liiva
välja vahetamine uue liiva vastu. Kaugushüppe jooksuraja profileerimine ja katmine uue
kivipurukattega. Uus kiht on vajalik kinni rullida.
 Kuulitõukeringi välja vahetamine uue vastu. Uuel kuulitõukeringil peab olema ka
piirdepakk. Kuulitõukesektori kate tuleb asendada uue peenemast fraktsioonist materjali






vastu. Lisaks tuleb paigaldada kuulitõukesektorile immutatud puidust piire. Puidu
ristlõike mõõtmed 150x150 mm.
Palliplatsi katte välja vahetamine katte vastu, mis võimaldab mängida platsil nii
võrkpalli, rahvastepalli ja teisi liikumismänge. Lisaks tuleb paigaldada üks komplekt
võrkpalliposte koos võrguga.
Jooksurada on tarvis uuesti välja lõigata ja kujundada kuna praegusel hetkel on murukate
jooksurajale äärtest peale kasvanud. Ääristus peab olema korralikult eristatav rant
muruplatsi ja jooksuraja vahel. Jooksurada on vajalik profileerida ja katta uue
kivipurukihiga ca 3 cm paksuselt. Uus kiht on vajalik kinni rullida.
Staadioni otsa palliviske/odaviske hoovõturaja ehitamine. Hoovõturaja mõõtmed
maksimaalsed, mida olemasolevale staadionile rajada on võimalik.

Märkus: tööde hulka kuuluvad kõik tööd mida ei ole tehnilises kirjelduses nimetatud, kuid on
vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks.

