Lisa 1
Tehniline kirjeldus
Hange „Elva Turuplatsi pargi ehitamise 1. etapp“
Hankija: Elva Vallavalitsus, Kesk 32, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Kontaktisik: Jaanika Saar, jaanika.saar@elva.ee, tel 53481114

1. Hanke objekt
Käesoleva hanke objektiks on hanketeates ja selle lisas kirjeldatud Elva Turuplatsi pargi
rekonstrueerimis- ja ehitustööd. Ehitustööd teostatakse etapiviisiliselt ning käesolev hange hõlmab
esimeses etapis teostatavaid töid.
Tööde teostamise aluseks on:
•

TajuRuum OÜ „Elva Turuplatsi ehitusprojekt. Maastikuarhitektuur“ töö nr 19K102, 29.08.2019

•

Käesolevas tehniline kirjeldus esimese etapi tööde osas

2. Hankes teostatavad tööd
•

Ehitatakse valmis pargi põhjaosasse projekteeritud mänguväljak koos atraktsioonidega (EPDM
katend mängualal koos pinnavormidega, ronila-karussell, kauskarussell, batuut pinnal,
kaalukiik). Vt käesolevas tehnilises kirjelduses oleval kaardimaterjalil rohelisega tähistatud ala.

•

Mänguväljaku

servale

paigaldatakse

eritellimusel

valmistatud

mängusein.

Selleks

eemaldatakse olemasolevad varikatused koos pinkide ja laudadega kahe postivahe ulatuses.
Vt käesolevas tehnilises kirjelduses oleval kaardimaterjalil kollasega tähistatud ala.
•

Mänguväljaku küljepikkuse osa ulatuses tuleb olemasolevalt pinkide ja laudadega varjualuselt
eemaldada pinkide ees paiknevad lauad. Muu konstruktsioon säilitatakse. Vt käesolevas
tehnilises kirjelduses oleval kaardimaterjalil tähistatud punaste ristidega.

•

Pargi sillutatud ala lääneservas olevad pingid, lauad ja varjualused tuleb eemaldada.

•

Eemaldatud varjualuste juures tuleb sillutusplaadid asendada uute ja samas mõõdus
indentsete sillutusplaatidega.

•

Tööde mahtu kuulub ja säilivate pinkide, laudade, kiikede ja varjualuste remont- ja
viimistlustööd.

Kaardimaterjal.

Väljavõte

projektist

TajuRuum

OÜ

„Elva

Turuplatsi

ehitusprojekt.

Maastikuarhitektuur“ töö nr 19K102

3. Lähtematerjalid
•

Projektdokumentatsioon TajuRuum OÜ „Elva Turuplatsi ehitusprojekt. Maastikuarhitektuur“
töö nr 19K102, 29.08.2019

4. Töövõtja kohustused
Töövõtja kohustuseks on hankida kõik vajalikud alusmaterjalid ja load (sh ehitusluba, võrguvaldajate
kooskõlastused või kinnitused jms). Peale tööde lõppemist peab töövõtja esitama telljale geodeetilise
teostusjoonise. Teostusjoonis ning üleandmis- vastuvõtmis akt on arve tasumise aluseks. Kõik
eelnimetatud kulud on töövõtja kanda ning sisalduvad hanke mahus.
Käesolevas lähteülesandes sätestamata tingimustes ja nõuetes juhindub Töövõtja kehtivatest
normidest, oma kogemustest ja professionaalsusest. Töövõtja ei saa tuua ettekäändeks lähteülesande
puudulikust, et õigustada projektdokumentatsiooni täielikult või osaliselt lahendamata (puudulikult
lahendatud või valesti lahendatud) küsimusi, millised parima tulemuse saavutamiseks ja Töövõtja

professionaalsusest

lähtudes,

oleksid

pidanud

olema

lahendatud.

Kui

töövõtt

eeldab

lisaprojekteerimist, tuleb see töövõtjal lahendada ning finantseerida. Kui ehitustööde käigus ilmneb
projektis antud projektlahenduse ebapädevus ja/või nõuete mittevastavus, kohustub Töövõtja
projekteerima uue lahenduse oma kulul. Projektlahenduse õigsuse ja vastavuse eest vastutab Töövõtja
ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest.

Töövõtja esitab tellijale kompleksse hinnapakkumuse eurodes, millele lisandub käibemaks.

