Hinnapakkumuse päring Elva valla
puude raieks, kändude freesimiseks ja hooldusraieks
Elva 05.09.2019

Kutsume Teid esitama pakkumust Elva valla munitsipaalmaadel asuvate puude raieks, kändude
freesimiseks ja puude hooldusraie teostamiseks. Raie ja hooldust vajavate puude asukohad ja
täpsustused on toodud välja pakkumuse päringu allosas (vt. Tabel 1).
Teenuse kirjeldus:
Pakkuja kohustuste hulka kuulub ka raiejääkide (sh silumisest üle jäävad kändude
freesimisjäägid) likvideerimine ning objektide puhastamine.
Nõuded pakkujale:
- Puid tohib langetada ainult kutsetunnistusega arborist. Esitada koopia pädevust tõendavast
dokumendist.
- Enne pakkumuse esitamist peaks pakkuja olema tutvunud objektidega.
Pakkumus peab sisaldama:
- Tööde kogumaksumus ilma käibemaksuta ja käibemaksuga. Kui juriidiline isik ei ole
käibemaksukohuslane, märkida pakkumuses. Maksumuse arvutamisel peab pakkuja tuginedes
oma ametialasele professionaalsusele võtma arvesse kõik kulud, mis on vajalikud töö
korrektseks teostamiseks;
Eraisikust pakkuja peab pakkumuse hinna sisse arvestama ka kõik lisanduvad tööandja maksud
(sotsiaalmaks, tööandja töötuskindlustusmakse).
- Ühikuhindu (ühe puu langetamise ja kännu freesimise maksumus, kuivanud okste
eemaldamine, võra hooldus, utiliseerimine);
Lepingu tingimused:
Tööde teostamise tähtaeg on hiljemalt 01.12.2019.
Tellija tasub teostatud tööde eest 14 päeva jooksul arve esitamisest arvates.
Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt
23.09.2019 kell 12:00.
Vajadusel peetakse pakkujatega läbirääkimisi.
Kui pakkumuste maksumused ületavad eeldatavat maksumust, võib tellija lükata pakkumused
tagasi või vähendada tellitava töö mahtu.
Täiendav info: Elva vallavalitsuse
sten.saarekivi@elva.ee , tel 5886 1600

heakorraspetsialist
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Tabel 1
Asukoht

Täpsustus

Rämsi, Keskuse tee ja Rämsi
tee nurgal, bussipeatuse
kõrval
3 puud, kuivanud, eemaldada

Ulila, Kesk tn

Üks pärn, kuivanud, eemaldada

Palupera küla, Võidumäe
kinnistu ees (
58201:002:2130), teemaal

Pärn, murdunud latv eemaldada, võimalusel säilitada puu

Aakres, Pargi tee 9 kinnistu
ees, teemaal

Kaks varasemalt lõigatud pärna, eemaldada

Saar kaldus/murdunud erakinnistule, eemaldada

Puiestee 1, Rõngu alevik

Rõngu, monumendiplatsi

üks kask, eemaldada
3 tamme 1 kuusk kuivad, eemaldada

Rõngu laululava
juures(Puiestee ja mäe tn
rist), 69401:001:0164

69401:003:0169

6 kuuske, 3 künnapuud, kuivanud, eemaldamine ja kändude
freesimine

Elva raudteejaama esisel
ringil

Tamme võra hooldus

Valguta kooli park

Võrade hooldus, kuivanud okste eemaldamine männid 3 tk

Elva RTJ Tamme vastas, üle
tee
Elva linn, Pärna tänav

Pärnad tänava ulatuses üle vaadata ning vajadusel hooldus

Elva linn, Kase tn 28 kinnistu
vastas
1 kuivanud kask, eemaldada
2 kuuske, kuivanud. Alajaama juures teisel pool väljakut 1 kuivanud

Elva linn, Puiestee tn 2 ,
kunstmuruväljaku taga, pargi
tn.ääres
mänd, puud eemaldada
Kinnistu aia ees, 1 kuivanud mänd, eemaldada

Elva linn, Lootuse tn 1a

Freesida papli känd ja seal kõrval olev pärna känd

Elva linn, Pikk 59 ees tee
ääres
2 kuuske, kaldu tee poole , eemaldada

Elva linn, Kadaka tn 15
sissesõidutee vastas
Elva linn, Jaani ja Pargi tn
nurgal

Vaher, kuivanud, eemaldada

Peedu, Vapramäe 20 ees

4 kaske kinnistu ääres, teemaal.

Elva linn, Lille tn 2 kõrval

Pärn kasvab kodaniku hoone katusele, kärpida erakinnistu poolseid
oksi

Elva vallavalitsuse ees, Kesk
32
Punane tamm hoolduslõikus

2 kase oksa eemaldada, mis kasvavad korterelamu suunas

Elva linn, Pikk 75, veetorni
juurest
1 mänd, ühepoolne võra, suunaga elumaja poole, eemaldada

Elva linn, Männa 1
Elva linn, Liiva 2 kinnistu
juures, teemaal

1 vaher, mädanik sees, eemaldada ja känd freesida

Elva linn, Kesk tn 2a

1 saar kuivanud, eemaldada ja känd freesida

17007:001:0033

Elva linn, Valga mnt 1a
kinnistu katusele ja korstna
ümber ulatuvad

1 tamm, võra hooldus, elamu katuse kohal olevad oksad kärpida

Elva linn, Kärneri ja jõe tn
ristil

1 vaher, kuivanud, eemaldada
1 mänd, eemaldada

Elva linn, Vaikne 21b
2 pärna, eemaldada.

Elva linn, Jõe 2 kinnistu
juures

1 mänd, tüvi vigastatud, eemaldada

Elva linn, Kärneri 29 ja 31
juures

Elva linn, Vambola 9 kinnistu Üks kuivanud mänd, eemaldada.
taga
Elva linn, Vaikse ja Lootuse
tn nurgal

1 kuivanud mänd paremal pool teemaal.

