Hanke "Põlva valla suusaradade hooldus 2020-2021"
HD Lisa 1
TEHNILINE KIRJELDUS
1. Teostatavad tööd Mammastes Tervisespordikeskuse ümbruses (periood 01.12.202031.07.2021)
Lumekahuritega kunstlume tootmine ja Mammaste Tervisespordikeskuse valgustatud 4 km
suusaraja ning staadioni ja kelgutamise mäenõlva lumega katmine. Raja laius võimalusel 6
meetrit (vastavalt rajapõhjale) ning kunstlume paksuseks vähemalt 40 cm.
Igapäevaselt lumeperioodil pressimata lume paksus peab suusaradadel ja staadionil jääma alla
3 cm. Loodusliku lume olemasolu korral peab olema 4 km, 5 km, 7,5 km suusarada hooldatud
ja läbitav vähemalt reedest pühapäevani (klassika ja vabasuusasõiduviisil) ning 4 km pikkune
valgustatud rada ja staadion igapäevaselt. Raja hooldaja tagab ka igapäevaselt piisava lume
korral nii klassikalise kui ka vaba suusasõiduviisi jaoks turvalise suusaraja, st rada ei tohi olla
jääs. Viivitamatult teavitamine vandalismist, looduskahjudest ja õnnetustest, mis on toimunud
radadel ning mille tagajärjel ei saa rajal liikuda ja rada hooldada.
Mammaste suusaradade kaart

2. Teostatavad tööd Mammaste - Taevaskoja matkarajal (periood 01.12.2020-31.07.2021)
Mammaste – Taevaskoja matkarajal suuskadega sõidetavuse tagamine talvel loodusliku lume
korral vähemalt laupäeval ja pühapäeval. Viivitamatult teavitamine vandalismist,
looduskahjudest ja õnnetustest, mis on toimunud radadel ning mille tagajärjel ei saa rajal liikuda
ja rada hooldada.
Mammaste-Taevaskoja matkaraja kaart

3. Tehnika
Hankija annab vara tasuta kasutamise lepingu alusel (Lisa 3) sihtotstarbelise teenuse
teostamiseks töövõtjale tasuta kasutamiseks vastavalt käesoleva tehnilise kirjelduse punktides
1–2 määratletud piirkonnas järgmised Põlva vallale kuuluvad varad:
a) lumesaan Yamaha Viking 540 III;
b) rajatraktor Paana 125 koos lisavarustusega;
c) lumekahurid TechnoAlpin M18 Manual Premium Super 06 (4 tk);
d) kõrgsurvepumbad Movitech (1 tk) ja Grundfos (1 tk);
e) voolikud (20 tk) ja pikendusjuhtmed 5x20 m ja 1x50 m.

4. Tehnika hooldus
Töövõtjale kasutamiseks antud tehnikat tuleb teenuse osutamiseks hooldada ja suhtuda sellesse
heaperemehelikult. Lisaks jooksvale hooldusele teha kord aastas või iga 500 tunni järel
korraline tehnohooldus (sh kõikide õlide, filtrite, rihmade vahetus) töövõtja kulul. Hanke
lõppemisel tehnika tagastada korrasolevana, sh peab olema teostatud korraline tehnohooldus
arvestusega, et peale viimast hooldust ei ole traktoril töötunde üle 25 tunni. Kui käesolevas
punktis nimetatud hooldus on tegemata, hüvitab töövõtja Põlva Vallavalitsusele hoolduse
maksumuse. Töövõtja on kohustatud kõrvaldama tema süül tekkinud tehnika kahjustamise
omal kulul. Kui tekkinud kahju on hüvitamata, on Põlva Vallavalitsusel õigus tehnika
remontida ja kulud töövõtjalt sisse nõuda. Teenuse osutamiseks antud tehnika peab tagastamisel
olema täielikult töökorras.

