Elva Gümnaasiumi rattaparkla rajamise tehniline kirjeldus

1. Hanke objekt ja hankija
Käesoleva hanke objektiks on Elva Gümnaasiumi (Puiestee 2, Elva linn) koolihoone ette rajatav
rattaparkla. Hankijaks on Elva Vallavalitsus (Kesk 32, Elva linn, Elva vald, Tartumaa). Hankija
kontaktisikuks on vallaarhitekt Jaanika Saar (tel 53 48 1114, e-mail: jaanika.saar@elva.ee ).
2. Hankija eesmärk
Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega Elva Gümnaasiumi rattaparkla ehituse
läbiviimine. Ehitushanke tulemusel valmib rattaparkla 20 rattahoidjaga (40 parkimiskohta), sillutatud
plats ning paigaldatakse üks istepink.
Sealhulgas:
2.1 Kõik pakkumises esitatud materjalid ja tooted ning nende paigalduse tehnoloogia peavad
vastama ametlikult kehtestatud nõuetele ja olema sobilikud kasutamiseks välitingimustes.
2.2 Pakkuja peab pakkumuses arvestama, et peale platsi valmimist tuleb teostada ka haljastuse
taastamistööd sh. tuleb murupinna taastamiseks lisada muldkatet ning asfaldist teekatte
taastamine tuleb teostada samaväärse katendiga.
3. Õigusaktid ja normatiivid
Tööde kvaliteeditingimuste osas peab võtma aluseks Eestis kehtestatud nõuded, normid, standardid
ja määrused. Tooted peavad vastama Euroopa tehnilisele tunnustusele, mis kinnitab, et tehnilisest
seisukohast lähtudes sobivad tooted ettenähtud otstarvet täitma oma omaduste poolest, mis vastavad
ehitustöödele esitatud põhinõuetele, oma tunnuste ja ettenähtud rakendamis- või
kasutustingimustele vastavuse poolest.
4. Töövõtu kirjeldus
Töövõtu mahtu kuuluvad Elva Gümnaasiumi Puiestee 2 õppehoone rattaparkla rajamine sealhulgas
aluspinnase ettevalmistamine, sillutise ning äärekivide paigaldamine, käesoleva hankedokumendi
tehnilise kirjelduse lisas 1 Rattaparkla paiknemise joonis esitatud rattahoidjate ja istepingi
paigaldamine. Tooteid võib asendada üksnes samaväärsete toodetega. Toodete asendamine tuleb
kooskõlastada eelnevalt tellijaga.
5. Tööde eelarve ja ehitusmahud
Pakkuja esitab pakkumuses tööde ehitusmahud ning eelarve. Ehitusmahtude osas tuleb lahti kirjutada
kõik materjalide kogused ning maksumused eraldi.
6. Pakkumuse esitamise tähtaeg
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.08.2018 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil
jaanika.saar@elva.ee.
7. Tööde teostamise tähtaeg
Hankeleping sõlmitakse peale edukaima pakkumuse kinnitamist. Tööde valmimise tähtaeg on 5
nädalat peale hankelepingu sõlmimist.
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8. Eeldatav maksumus ja hankija õigused
8.1 Hankijal on õigus pakkumuses esitatud töömahtusid vähendada, kui hanke maksumus ületab
eelarves ettenähtud vahendeid.
8.2 Eeldatava maksumuse ületamisel on hankijal õigus kõik pakkumused tagasi lükata.
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